[Enclosure 9]

แบบ ก.
(Form A)

Duty Stamp
20 Baht
ติดอากรแสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ
Proxy

เขียนที ……………………………………….
Made at

วันที ………... เดือน ………………………….. พ.ศ. ………
Date

Month

(1) ข้ าพเจ้ า ………………………………………………………………
I/We,

Year

สัญชาติ ……………………………...

Nationality

อยูบ่ ้ านเลขที ……………….. ถนน ……………………………….. ตําบล/แขวง ………………………………………………
Residing at No.

Road

Sub district

อําเภอ/เขต ……………………………… จังหวัด ……………………………… รหัสไปรษณีย์ ………………………………..
District

Province

Postal Code

Country

(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท ราชธานีลิสซิ$ง จํากัด (มหาชน)
As a shareholder of Ratchthani Leasing Public Company Limited,

โดยถือหุ้นจํานวนทังสิ
Q Qนรวม ………………………………. หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ………………เสียง ดังนี Q
Holding total number of shares

shares and having number of voting right

votes as follows

หุ้นสามัญ……………………………………… หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ……………………เสียง
Common stock

shares have number of voting right

votes

(3) ขอมอบฉันทะให้
Giving a proxy to

(1)

...…...............................................................อายุ …………… ปี
here by appoint

Age

อยูบ่ ้ านเลขที ……………….. ถนน ……………………………….. ตําบล/แขวง ………………………………………………
Residing at No.

Road

Sub district

อําเภอ/เขต ……………………………… จังหวัด ……………………………… รหัสไปรษณีย์ ……………………หรื อ
District

(2)

Province

Postal Code

...…...............................................................อายุ ……………ปี
here by appoint

Age

อยูบ่ ้ านเลขที ……………….. ถนน ……………………………….. ตําบล/แขวง ………………………………………………
Residing at No.

Road

Sub district

อําเภอ/เขต ……………………………… จังหวัด ……………………………… รหัสไปรษณีย์ ……………………หรื อ
District

(3)

Province

Postal Code

...…...............................................................อายุ …………… ปี
here by appoint

Age

อยูบ่ ้ านเลขที ……………….. ถนน ……………………………….. ตําบล/แขวง ………………………………………………
Residing at No.

Road

Sub district

อําเภอ/เขต ……………………………… จังหวัด ……………………………… รหัสไปรษณีย์ ……………………หรื อ
District

Province

Postal Code

คนหนึ งคนใดเพี ย งคนเดี ย วเป็ นผู้แ ทนของข้ า พเจ้ าเพื อเข้ า ประชุ ม และออกเสี ย งลงคะแนนแทนข้ า พเจ้ าใน
การประชุ มสามั ญผู้ถือหุ้ น ครั งที 1/2559 ในวัน ศุ กร์ ที 1 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องประชุมของอาคาร
สินสาธรทาวเวอร์ ชัน 11 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ถนนกรุ งธนบุรี แขวงคลองต้ นไทร เขตคลองสาน กรุ งเทพฯ
10600 หรื อทีจะพึงเลือนไปในวัน เวลา และสถานทีอืนด้ วย
As my/our proxy to attend and vote in the 1/2016 ordinary General Shareholders’ Meeting on Friday, April 1, 2016 at 2.00 p.m.
at the Conference Room Sinnsathorn Tower 11 Floor, Sinnsathorn Tower, Krungthonburi Road, Khlongtonsai, Khlongsarn, Bangkok
10600 or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

กิจการใดทีผู้รับมอบฉันทะได้ กระทําไปในการประชุมนันQ ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ
Any act (s) undertaken by the proxy at such meeting shall be deemed as my/our own act (s) in every respects.

ลงชือ ………………………………….. ผู้มอบฉันทะ
Signed (…………………………………) Grantor

ลงชือ ………………………………….. ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (…………………………………) Proxy

ลงชือ ………………………………….. ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (…………………………………) Proxy

ลงชือ ………………………………….. ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (…………………………………) Proxy

หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นทีมอบฉันทะ จะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได้
Notes :
A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on its behalf and all votes
of a shareholder may not be split for more than one proxy.

แบบ ข.
(Form B.)

Duty Stamp
20 Baht
ติดอากรแสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ
Proxy

เขียนที ……………………………………….
Made at

วันที ………... เดือน ………………………….. พ.ศ. ………
Date

Month

Year

(1) ข้ าพเจ้ า ………………………………………………………… สัญชาติ ……………………………………...
I/We,

Nationality

อยูบ่ ้ านเลขที ……………….. ถนน ……………………………….. ตําบล/แขวง ………………………………………………
Residing at No.

Road

Sub district

อําเภอ/เขต ……………………………… จังหวัด ……………………………… รหัสไปรษณีย์ ………………………………..
District

Province

Postal Code

Country

(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท ราชธานีลิสซิ$ง จํากัด (มหาชน)
As a shareholder of Ratchthani Leasing Public Company Limited,

โดยถือหุ้นจํานวนทังสิ
Q Qนรวม ………………………………. หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ………………เสียง ดังนี Q
Holding total number of shares

shares and having number of voting right

votes as follows

หุ้นสามัญ……………………………………… หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ……………………เสียง
Common stock

shares have number of voting right

votes

(3) ขอมอบฉันทะให้
Giving a proxy to

(1)

...…...............................................................อายุ …………… ปี
here by appoint

Age

อยูบ่ ้ านเลขที ……………….. ถนน ……………………………….. ตําบล/แขวง ………………………………………………
Residing at No.

Road

Sub district

อําเภอ/เขต ……………………………… จังหวัด ……………………………… รหัสไปรษณีย์ ……………………หรื อ
District

(2)

Province

Postal Code

...…...............................................................อายุ ……………ปี
here by appoint

Age

อยูบ่ ้ านเลขที ……………….. ถนน ……………………………….. ตําบล/แขวง ………………………………………………
Residing at No.

Road

Sub district

อําเภอ/เขต ……………………………… จังหวัด ……………………………… รหัสไปรษณีย์ ……………………หรื อ
District

(3)

Province

Postal Code

...…...............................................................อายุ …………… ปี
here by appoint

Age

อยูบ่ ้ านเลขที ……………….. ถนน ……………………………….. ตําบล/แขวง ………………………………………………
Residing at No.

Road

Sub district

อําเภอ/เขต ……………………………… จังหวัด ……………………………… รหัสไปรษณีย์ ……………………หรื อ
District

Province

Postal Code

คนหนึ งคนใดเพี ย งคนเดี ย วเป็ นผู้แ ทนของข้ า พเจ้ าเพื อเข้ า ประชุ ม และออกเสี ย งลงคะแนนแทนข้ า พเจ้ าใน
การประชุ มสามั ญผู้ถือหุ้ น ครั งที 1/2559 ในวัน ศุ กร์ ที 1 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องประชุมของอาคาร
สินสาธรทาวเวอร์ ชัน 11 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ถนนกรุ งธนบุรี แขวงคลองต้ นไทร เขตคลองสาน กรุ งเทพฯ
10600 หรื อทีจะพึงเลือนไปในวัน เวลา และสถานทีอืนด้ วย
As my/our proxy to attend and vote in the 1/2016 ordinary General Shareholders’ Meeting on Friday, April 1, 2016 at 2.00 p.m.
at the Conference Room Sinnsathorn Tower 11 Floor, Sinnsathorn Tower, Krungthonburi Road, Khlongtonsai, Khlongsarn, Bangkok
10600 or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครังQ นี Qดังนี Q
I/We, hereby authorize the Proxy to vote on my/our behalf in this meeting as follows;

วาระที$ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครังQ ที 1/2558 ซึงประชุมเมือวันที 8 เมษายน 2558
Item 1 Approval of the Minutes of the Ordinary Shareholders 1/2015 held on 8 April 2015.

(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี Q
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

Approve

Not approve

Abstain

วาระที$ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงิ น (งบแสดงฐานะการเงิ น งบกํ าไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และงบกระแส
เงินสด) ประจําปี สิ Qนสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2558
Item 2 To consider and approve the financial statements. (Balance Sheet, Profit and Loss Statements and
Current Statement) for the year ended December 31, 2015

(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี Q
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

Approve

Not approve

Abstain

วาระที$ 3 พิจารณาจัดสรรกํ าไรสุทธิ ไว้ เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติจ่ายเงิ นปั นผล
กําหนดวันจ่ายเงินปั นผล สําหรับผลการดําเนินงานประจําปี ณ วันที 31 ธันวาคม 2558
Item 3 To approve consider and approve to allocate of income as a legal reserve for fiscal year ended, approve
the dividend payment and schedule the payment date for the year ended December 31, 2015

(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี Q
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

Approve

Not approve

Abstain

3.1 อนุมตั ิจัดสรรเงินกําไรสุทธิไว้ เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย
Item 3.1 To approve the allocation of net income as a legal reserve.

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

Approve

Not approve

Abstain

3.2 อนุมตั ิจ่ายเงินปั นผล
Item 3.2 To approve the payment of dividends.

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

Approve

Not approve

Abstain

วาระที$ 4 พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
Q
ออกตามวาระ ประจําปี 2559
Item 4 To elect directors to retire by rotation for the year 2016.

(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี Q
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

Approve

Not approve

Abstain

การแต่งตังกรรมการทั
Q
งชุ
Q ด
Approve the appointment of all Directors

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

Approve

Not approve

Abstain

การแต่งตังกรรมการเป็
Q
นรายบุคคล
Approve the appointment of certain Directors as follows:

ชือกรรมการ – ดร.ถกล

นันธิราภากร

Ph.D.Thakol Nunthirapakorn

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

Approve

Not approve

Abstain

ชือกรรมการ – นายสุวทิ ย์ อรุ ณานนท์ ชัย
Mr.Suvit

Arunanondchai

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

Approve

Not approve

Abstain

ชือกรรมการ – นายสุรพล สติมานนท์
Mr.Surapon

Satimanont

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

Approve

Not approve

Abstain

ชือกรรมการ – นายโกวิท
Mr.Kovit

รุ่ งวัฒนโสภณ
Rongwattanasophon

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

Approve

Not approve

Abstain

วาระที$ 5 พิจารณากําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจําปี 2559
Item 5 To approve the remuneration fee for the year 2016.

(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี Q
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

Approve

Not approve

Abstain

วาระที$ 6 พิจารณาแต่งตังผู
Q ้ สอบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2559
Item 6 To approve the appointment of auditors and the audit fee amount of annual 2016.

(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี Q
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

Approve

Not approve

Abstain

วาระที$ 7 พิจารณาออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี Qอืนๆ
Item 7 To approve the debt instruments to issuance and offering of the Debenture and other debt instruments.

(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี Q
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

Approve

Not approve

Abstain

วาระที$ 8 พิจารณาเรื องอืนๆ (ถ้ ามี)
Item 8 To consider other issues (if any)

(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี Q
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

Approve

Not approve

Abstain

(5) การลงคะแนนเสีย งของผู้รับ มอบฉัน ทะในวาระใดที ไม่เ ป็ นไปตามที ระบุไว้ ใ นหนัง สือมอบฉันทะนีใQ ห้ ถือ ว่า
การลงคะแนนเสียงนันไม่
Q ถกู ต้ องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
The proxy’s voting for any agenda that is not consistent with the intention specified under this proxy shall
be deemed invalid and shall not be considered as my voting as the shareholder.

(6) ในกรณีทีข้ าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจนหรื อในกรณี
ทีทีประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื องใด นอกเหนือจากเรื องทีระบุไว้ ข้างต้ นรวมถึงกรณีทีมีการแก้ ไขเปลียนแปลงหรื อ
เพิมเติมข้ อเท็จจริ งประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
If I/we do not specify or clearly specify my/our intention to vote in any agenda, or if there is any other
agenda considered in the meeting other than those specified above, or if there is any change or amendment to
any facts, the Proxy shall be authorized to consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems
appropriate.
กิจการใดทีผู้รับมอบฉันทะได้ กระทําไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีทีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีข้ าพเจ้ าระบุใน
หนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ
Any acts performed by the Proxy during the meeting except the proxy’s vote that is not consistent with
my intention as specified under proxy, shall be deemed to have been done by me/us in all respects.
ลงชือ ………………………………….. ผู้มอบฉันทะ
Signed (…………………………………) Grantor
ลงชือ ………………………………….. ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (…………………………………) Proxy
ลงชือ ………………………………….. ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (…………………………………) Proxy
ลงชือ ………………………………….. ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (…………………………………) Proxy

หมายเหตุ (Remarks)
1. ผู้ถือหุ้นทีมอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียว เป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้น
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได้
1. A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast the vote on its behalf and all
votes of a shareholder may not be split for more than one proxy.
2. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
Q
อกตังกรรมการทั
Q
งชุ
Q ดหรื อเลือกตังกรรมการเป็
Q
นรายบุคคล
2. In respect of the agenda as to the appointment and election of the directors, either the whole set of the directors or only certain
member may be voted for.
3. ในกรณี ทีมีวาระทีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิมเติมได้ ในใบประจําต่อแบบหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
3. Where the proxy provisions prescribed above are not sufficient to cover all intentions of the proxy, the proxy may use the annex
form of proxy attached therefore.

ใบประจําต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Annex to the Form of Proxy (Form B)
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท ราชธานีลิสซิง จํากัด (มหาชน) การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั งที 1/2559 ใน
วันศุกร์ ที 1 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องประชุมของอาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชัน 11 อาคารสินสาธรทาวเวอร์
ถนนกรุ งธนบุรี แขวงคลองต้ นไทร เขตคลองสาน กรุ งเทพฯ 10600 หรื อทีจะพึงเลือนไปในวัน เวลา และสถานทีอืนด้ วย
Grant of proxy as a shareholder of Ratchthani Leasing Public Company Limited Grant of proxy as a shareholder
of 1/2016 ordinary General Shareholders’ Meeting on Friday, April 1, 2016 at 2.00 p.m. at the Conference Room
Sinnsathorn Tower 11 Floor, Krungthonburi Road, Khlongtonsai, Khlongsarn, Bangkok 10600 or at any adjournment
thereof to any other date, time and venue.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- -

วาระที$ ...................... เรื อง ................................................................................................................
Agenda

Subject

(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี Q
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

Approve

Not approve

Abstain

วาระที$ ...................... เรื อง ................................................................................................................
Agenda

Subject

(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี Q
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

Approve

Not approve

Abstain

วาระที$ ...................... เรื อง ................................................................................................................
Agenda

Subject

(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี Q
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

Approve

Not approve

Abstain

วาระที$ ...................... เรื อง ................................................................................................................
Agenda

Subject

(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี Q
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

Approve

Not approve

Abstain

วาระที$ ...................... เรื อง ................................................................................................................
Agenda

Subject

(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี Q
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

Approve

Not approve

Abstain

วาระที$ ...................... เรื อง ................................................................................................................
Agenda

Subject

(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี Q
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

Approve

Not approve

Abstain

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
(แบบที$ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ูถอื หุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตังe ให้ คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
ท้ ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรื$อง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที$ 5) พ.ศ.2550
Form of Proxy Form C
(The form is used only if the shareholder is a foreign investor and appointed of a custodian in Thailand
As the custody of shares)
RE: The Department of Business Development Form of Proxy (No. 5), 2007.
เขียนที ……………………………………….
Made at

วันที ………... เดือน ………………………….. พ.ศ.………
Date

Month

Year

(1) ข้ าพเจ้ า ………………………………………………………… สัญชาติ ……………………………………...
I/We,

Nationality

อยูบ่ ้ านเลขที ……………….. ถนน ……………………………….. ตําบล/แขวง ………………………………………………
Residing at No.

Road

Sub district

อําเภอ/เขต ……………………………… จังหวัด ……………………………… รหัสไปรษณีย์ ………………………………..
District

Province

Postal Code

Country

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้ กบั ……………………………………………....................
As a custodian for

ซึงเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท ราชธานีลิสซิ$ง จํากัด (มหาชน)
As a shareholder of Ratchthani Leasing Public Company Limited,

โดยถือหุ้นจํานวนทังสิ
Q Qนรวม ………………………………. หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ………………เสียง ดังนี Q
Holding total number of shares

shares and having number of voting right

votes as follows

หุ้นสามัญ……………………………………… หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ……………………เสียง
Common stock

shares have number of voting right

votes

(2) ขอมอบฉันทะให้
Giving a proxy to

(1) ชือ ………………………………...….................................................... อายุ …………… ปี
here by appoint

Age

อยูบ่ ้ านเลขที ……………….. ถนน ……………………………….. ตําบล/แขวง ………………………………………………
Residing at No.

Road

Sub district

อําเภอ/เขต ……………………………… จังหวัด ……………………………… รหัสไปรษณีย์ …………………….. หรื อ
District

Province

Postal Code

or

(2) ชือ ………………………………...….................................................... อายุ …………… ปี
here by appoint

Age

อยูบ่ ้ านเลขที ……………….. ถนน ……………………………….. ตําบล/แขวง ………………………………………………
Residing at No.

Road

Sub district

อําเภอ/เขต ……………………………… จังหวัด ……………………………… รหัสไปรษณีย์ …………………….. หรื อ
District

Province

Postal Code

(3) ชือ ………………………………...…....................................................
here by appoint

or

อายุ …………… ปี
Age

อยูบ่ ้ านเลขที ……………….. ถนน ……………………………….. ตําบล/แขวง ………………………………………………
Residing at No.

Road

Sub district

อําเภอ/เขต ……………………………… จังหวัด ……………………………… รหัสไปรษณีย์ …………………….. หรื อ
District

Province

Postal Code

or

คนหนึ งคนใดเพี ย งคนเดี ย วเป็ นผู้แ ทนของข้ า พเจ้ าเพื อเข้ า ประชุ ม และออกเสี ย งลงคะแนนแทนข้ า พเจ้ าใน
การประชุ มสามั ญผู้ถือหุ้ น ครั งที 1/2559 ในวัน ศุ กร์ ที 1 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องประชุมของอาคาร
สินสาธรทาวเวอร์ ชัน 11 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ถนนกรุ งธนบุรี แขวงคลองต้ นไทร เขตคลองสาน กรุ งเทพฯ
10600 หรื อทีจะพึงเลือนไปในวัน เวลา และสถานทีอืนด้ วย
As my/our proxy to attend and vote in the 1/2016 ordinary General Shareholders’ Meeting on Friday, April 1, 2016 at 2.00 p.m.
at the Conference Room Sinnsathorn Tower 11 Floor, Sinnsathorn Tower, Krungthonburi Road, Khlongtonsai, Khlongsarn, Bangkok
10600 or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

(3) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะ ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชมและออกเสียงลงคะแนนในครังQ นี Q ดังนี Q
I hereby appoint proxy to attend the meeting and vote as follows.

มอบฉันทะตามจํานวนหุ้นทังหมดที
Q
ถือและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้
Total number of shares held by proxy and entitled to vote.

มอบฉันทะเพียงบางส่วน คือ
Grant only partial proxy

หุ้นสามัญ…………………………….. หุ้น และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้ ………….. เสียง
Common stock

Shares and eligible to vote

Vote

หุ้นบุริมสิทธิ………………………….. หุ้น และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้ ………….. เสียง
Preferred shares

Shares and eligible to vote

Vote

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ทงหมด………………………………………………….
ัQ
เสียง
Total voting right

vote

(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครังQ นี Qดังนี Q
I/We, hereby authorize the Proxy to vote on my/our behalf in this meeting as follows;

วาระที$ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครังQ ที 1/2558 ซึงประชุมเมือวันที 8 เมษายน 2558
Item 1 Approval of the Minutes of the Ordinary Shareholders 1/2015 held on 8 April 2015.

(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี Q
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

Approve

Not approve

Abstain

วาระที$ 2 พิจารณาอนุมตั ิงบการเงิน (งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และงบกระแสเงินสด)
ประจําปี สิ Qนสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2558
Item 2 To consider and approve the financial statements. (Balance Sheet, Profit and Loss Statements and
Current Statement) for the year ended December 31, 2015

(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี Q
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

Approve

Not approve

Abstain

วาระที$ 3 พิจารณาจัดสรรกํ าไรสุทธิ ไว้ เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติจ่ายเงิ นปั นผล
กําหนดวันจ่ายเงินปั นผล สําหรับผลการดําเนินงานประจําปี ณ วันที 31 ธันวาคม 2558
Item 3 To approve consider and approve to allocate of income as a legal reserve for fiscal year ended, approve
the dividend payment and schedule the payment date for the year ended December 31, 2015

(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี Q
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

Approve

Not approve

Abstain

3.1 อนุมตั ิจัดสรรเงินกําไรสุทธิไว้ เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย
Item 3.1 To approve the allocation of net income as a legal reserve.

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

Approve

Not approve

Abstain

3.2 อนุมตั ิจ่ายเงินปั นผล
Item 3.2 To approve the payment of dividends.

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

Approve

Not approve

Abstain

วาระที$ 4 พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
Q
ออกตามวาระ ประจําปี 2559
Item 4 To elect directors to retire by rotation for the year 2016.

(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี Q
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

Approve

Not approve

Abstain

การแต่งตังกรรมการทั
Q
งชุ
Q ด
Approve the appointment of all Directors

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

Approve

Not approve

Abstain

การแต่งตังกรรมการเป็
Q
นรายบุคคล
Approve the appointment of certain Directors as follows:

ชือกรรมการ – ดร.ถกล

นันธิราภากร

Ph.D.Thakol Nunthirapakorn

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

Approve

Not approve

Abstain

ชือกรรมการ – นายสุวทิ ย์ อรุ ณานนท์ ชัย
Mr.Suvit

Arunanondchai

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

Approve

Not approve

Abstain

ชือกรรมการ – นายสุรพล สติมานนท์
Mr.Surapon

Satimanont

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

Approve

Not approve

Abstain

ชือกรรมการ – นายโกวิท
Mr.Kovit

รุ่ งวัฒนโสภณ
Rongwattanasophon

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

Approve

Not approve

Abstain

วาระที$ 5 พิจารณากําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจําปี 2559
Item 5 To approve the remuneration fee for the year 2016.

(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี Q
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

Approve

Not approve

Abstain

วาระที$ 6 พิจารณาแต่งตังผู
Q ้ สอบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2559
Item 6 To approve the appointment of auditors and the audit fee amount of annual 2016.

(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี Q
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

Approve

Not approve

Abstain

วาระที$ 7 พิจารณาออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี Qอืนๆ
Item 7 To approve the debt instruments to issuance and offering of the Debenture and other debt instruments.

(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี Q
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

Approve

Not approve

Abstain

วาระที$ 8 พิจารณาเรื องอืนๆ (ถ้ ามี)
Item 8 To consider other issues (if any)

(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี Q
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

Approve

Not approve

Abstain

(5) การลงคะแนนเสีย งของผู้รับ มอบฉัน ทะในวาระใดที ไม่เ ป็ นไปตามที ระบุไว้ ใ นหนัง สือมอบฉันทะนีใQ ห้ ถือ ว่า
การลงคะแนนเสียงนันไม่
Q ถกู ต้ องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
The proxy’s voting for any agenda that is not consistent with the intention specified under this proxy shall
be deemed invalid and shall not be considered as my voting as the shareholder.
(6) ในกรณีทีข้ าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจนหรื อในกรณี
ทีทีประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื องใด นอกเหนือจากเรื องทีระบุไว้ ข้างต้ นรวมถึงกรณีทีมีการแก้ ไขเปลียนแปลงหรื อ
เพิมเติมข้ อเท็จจริ งประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
If I/we do not specify or clearly specify my/our intention to vote in any agenda, or if there is any other
agenda considered in the meeting other than those specified above, or if there is any change or amendment to
any facts, the Proxy shall be authorized to consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems
appropriate.

กิจการใดทีผู้รับมอบฉันทะได้ กระทําไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีทีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีข้ าพเจ้ าระบุใน
หนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ
Any acts performed by the Proxy during the meeting except the proxy’s vote that is not consistent with
my intention as specified under proxy, shall be deemed to have been done by me/us in all respects.

ลงชือ ………………………………….. ผู้มอบฉันทะ
Signed (…………………………………) Grantor
ลงชือ ………………………………….. ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (…………………………………) Proxy
ลงชือ ………………………………….. ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (…………………………………) Proxy

ลงชือ ………………………………….. ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (…………………………………) Proxy

