ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท
Duty Stamp 20 ฿
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
Proxy Form Kor.
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น………………………………
เขียนที่…………………………………..…………………………….….
Shareholder’s Registration No.
Written at
วันที่…………เดือน…………….………………พ.ศ……….…………..
Date
Month
Year
(1) ข้ าพเจ้ า (I/We)……………………...........................................................................................................................
สัญชาติ ...............................อยู่บ้านเลขที่………………ถนน.................................................ตาบล/แขวง.....................................
Nationality
Address
Road
Sub-district
อาเภอ/เขต............................................จังหวัด....................................................รหัสไปรษณีย์....................................................
District
Province
Zip Code
(2) ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท อาร์ เอส จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”)
being a shareholder of RS Public Company Limited (the “Company”)
โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม ....................................หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ.......................................เสียง ดังนี ้
holding the total amount of
shares and have the rights to vote equal to votes as follows
หุ้นสามัญ ................................................หุ้น
และออกเลียงลงคะแนนได้ เท่ากับ.......................................เสียง
ordinary share
shares
and have the rights to vote equal to votes
หุ้นบุริมสิทธิ .............................................หุ้น
และออกเลียงลงคะแนนได้ เท่ากับ........................................เสียง
preference share
shares
and have the rights to vote equal to votes
(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทได้ โดยมีรายละเอียดกรรมการ อิสระของบริ ษัท
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 5.
Hereby appoint (shareholder may grant a proxy to the Company’s Independent Director as detailed in the
attachment 5.)
1. ชื่อ………….……………………………….……………………………………………..………. อายุ………………...ปี
Name
Age
Years
อยู่บ้านเลขที่………………..………....ถนน………….………...….…….ตาบล/แขวง……………..……...….….………
Address
Road
Sub-District
อาเภอ/เขต…………………..…….……จังหวัด…………..…………......……..รหัสไปรษณีย์…………….………...หรื อ
District
Province
Postal Code
, or
2. ชื่อ………….………………………………………………………………………………..……. อายุ………………..ปี
Name
Age
Years
อยู่บ้านเลขที่………………..………....ถนน………….…………….…….ตาบล/แขวง…………………….……………
Address
Road
Sub-District
อาเภอ/เขต……………………….……จังหวัด…………..……..............……..รหัสไปรษณีย์……………..………...หรื อ
District
Province
Postal Code
, or

3. ชื่อ………….……………………………………………………………………………….….……. อายุ………………...ปี
Name
Age
Years
อยู่บ้านเลขที่………………..………....ถนน………………...…….….…….ตาบล/แขวง……………………..….….……
Address
Road
Sub-District
อาเภอ/เขต……………………….……จังหวัด……………..…..…....……..รหัสไปรษณีย์..……………………………...
District
Province
Postal Code
คนหนึง่ คนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ า เพื่อเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ า ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2556 ในวันที่ 19 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องอาร์ เอสฮอลล์ ชัน้ 7 อาคารเลขที่ 419/4 ซอยลาดพร้ าว
15 แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
Only one of these to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Shareholders’
Meeting of the Year 2013 (“AGM”) on 19 April 2013 at 2.00 P.M. at RS Hall, 7 floor, Building
No. 419/4 Soi Ladphrao 15 , Chomphon , Jatujark , Bangkok 10900 or at any adjournment thereof to any other date, time
and venue.
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือ
มอบฉันทะ ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
Any act performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the action performed by myself/ourselves,
except for mistaken votes.
ลงลายมือชื่อ …………………..……..……..…….……...ผู้มอบฉันทะ
Signature (…….………………………………..……..)Grantor
ลงลายมือชื่อ ………….…………...……..……..………..ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (………………………………...…………..)Proxy
ลงลายมือชื่อ ………….…………...………..…..……….. ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (………………………………...…………..)Proxy
ลงลายมือชื่อ ………….…………...………..…..……….. ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (………………………………...…………..)Proxy

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียว เป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่
สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The Shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and
may not split the number of his or her shares between many proxies in order to split his or her votes.

