[สิงทีส่งมาด้ วย 5]
หนังสือมอบฉันทะ
อากรแสตมป์
PROXY
20 บาท
เขียนที……………………….......…………….……….
วันที….…….เดือน………….……….พ.ศ…….............
(1) ข้ าพเจ้ า................................................................สัญชาติ.........................................................................
อยู่บ้านเลขที…………......…ถนน…………………..………………ตําบล/แขวง……………………………………...……
อําเภอ/เขต……………….………….จังหวัด……………………………รหัสไปรษณีย์.....………..………………………..
(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ราชธานีลสิ ซิง จํากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจํานวนทังสิ
6 6นรวม............................…...หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ..................................เสียง ดังนี 6
หุ้นสามัญ.......................................…...หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ................................…....เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1) …………………………………….…………...…………อายุ…………ปี อยู่บ้านเลขที………............………
ถนน…………………..………..ตําบล/แขวง…….……….…......………….อําเภอ/เขต………..………....…….……………
จังหวัด……………………….………….รหัสไปรษณีย์………………….……….. หรือ
(2) …………………………………….…………...…………อายุ…………ปี อยู่บ้านเลขที………............………
ถนน…………………..………..ตําบล/แขวง…….……….…......………….อําเภอ/เขต………..………....…….……………
จังหวัด……………………….………….รหัสไปรษณีย์………………….……….. หรือ
(3) …………………………………….…………...…………อายุ…………ปี อยู่บ้านเลขที………............………
ถนน…………………..………..ตําบล/แขวง…….……….…......………….อําเภอ/เขต………..………....…….……………
จังหวัด……………………….………….รหัสไปรษณีย์………………….……….. หรือ
คนหนึงคนใดเพีย งคนเดี ย วเป็ นผู้แทนของข้ า พเจ้ า เพือเข้ า ประชุม และออกเสีย งลงคะแนนแทนข้ า พเจ้ า ใน
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง. ที 1/2562 ในวันอังคารที 20 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องประชุมของ
อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชัน. 11 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ถนนกรุ งธนบุ รี แขวงคลองต้ น ไทร เขตคลองสาน
กรุ งเทพมหานคร 10600 หรือทีจะพึงเลือนไปในวัน เวลา และสถานทีอืนด้ วย
กิจการใดทีผู้รับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนัน6 ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ
แบบ ก.

ลงชือ..................................................................ผู้มอบฉันทะ
(...........................................................................)
ลงชือ..................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(...........................................................................)
ลงชือ..................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(...........................................................................)
ลงชือ..................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(...........................................................................)
หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นทีมอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบ ข.

อากรแสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ
PROXY

เขียนที……………………….......…………….……….
วันที….…….เดือน………….……….พ.ศ…….............
(1) ข้ าพเจ้ า................................................................สัญชาติ.........................................................................
อยู่บ้านเลขที…………......…ถนน…………………..………………ตําบล/แขวง……………………………………...……
อําเภอ/เขต……………….………….จังหวัด……………………………รหัสไปรษณีย์.....………..………………………..
(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ราชธานีลสิ ซิง จํากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจํานวนทังสิ
6 6นรวม............................…...หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ..................................เสียง ดังนี 6
หุ้นสามัญ.......................................…...หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ................................…....เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1) …………………………………….…………...…………อายุ…………ปี อยู่บ้านเลขที………............………
ถนน…………………..………..ตําบล/แขวง…….……….…......………….อําเภอ/เขต………..………....…….……………
จังหวัด……………………….………….รหัสไปรษณีย์………………….……….. หรือ
(2) …………………………………….…………...…………อายุ…………ปี อยู่บ้านเลขที………............………
ถนน…………………..………..ตําบล/แขวง…….……….…......………….อําเภอ/เขต………..………....…….……………
จังหวัด……………………….………….รหัสไปรษณีย์………………….……….. หรือ
(3) …………………………………….…………...…………อายุ…………ปี อยู่บ้านเลขที………............………
ถนน…………………..………..ตําบล/แขวง…….……….…......………….อําเภอ/เขต………..………....…….……………
จังหวัด……………………….………….รหัสไปรษณีย์………………….……….. หรือ
คนหนึงคนใดเพี ย งคนเดี ย วเป็ นผู้แทนของข้ า พเจ้ า เพือเข้ า ประชุม และออกเสีย งลงคะแนนแทนข้ า พเจ้ า ใน
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง. ที 1/2562 ในวันอังคารที 20 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องประชุมของ
อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชัน. 11 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ถนนกรุ งธนบุ รี แขวงคลองต้ น ไทร เขตคลองสาน
กรุ งเทพมหานคร 10600 หรือทีจะพึงเลือนไปในวัน เวลา และสถานทีอืนด้ วย
(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง6 นี 6 ดังนี 6
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี 6
วาระที 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2562
เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

วาระที 2 พิจารณาอนุมตั แิ ก้ ไขเพิมเติมวัตถุประสงค์ และแก้ ไขหนังสือบริคณห์ สนธิข้อ 3. ของบริษัท
เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

วาระที 3 พิจารณาอนุมตั แิ ก้ ไขเพิมเติมข้ อบังคับของบริษัท
เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

วาระที 4 พิจารณาอนุมตั ลิ ดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4.
เพือให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

วาระที 5 พิจารณาเรืองอืนๆ (ถ้ ามี)
เห็นด้ วย

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดทีไม่เป็ นไปตามทีระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี 6ให้ ถือว่า
การลงคะแนนเสียงนันไม่
6 ถกู ต้ องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีทีข้ าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชัดเจนหรื อใน
กรณีทีทีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรืองใด นอกเหนือจากเรืองทีระบุไว้ ข้างต้ นรวมถึงกรณีทีมีการแก้ ไขเปลียนแปลง
หรือเพิมเติมข้ อเท็จจริงประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
กิจการใดทีผู้รับมอบฉันทะได้ กระทําไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีทีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีข้ าพเจ้ าระบุ
ในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ
ลงชือ..................................................................ผู้มอบฉันทะ
(...........................................................................)
ลงชือ..................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(...........................................................................)
ลงชือ..................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(...........................................................................)
ลงชือ..................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(...........................................................................)
หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นทีมอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียว เป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวน
หุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ในกรณีทีมีวาระทีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิมเติมได้ ในใบประจําต่อแบบหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท ราชธานีลิสซิง จํากัด (มหาชน) การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครัง. ที 1/2562 ในวันอังคารที 20 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องประชุมของอาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชัน. 11
อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ถนนกรุ งธนบุรี แขวงคลองต้ นไทร เขตคลองสาน กรุ งเทพมหานคร 10600 หรื อทีจะพึง
เลือนไปในวัน เวลา และสถานทีอืนด้ วย
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------วาระที ............ เรือง ....................................................................................................
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี 6
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที ............ เรือง ....................................................................................................
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี 6
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที ............ เรือง ....................................................................................................
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี 6
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที ............ เรือง ....................................................................................................
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี 6
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที ............ เรือง ....................................................................................................
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี 6
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
(แบบทีใช้ เฉพาะกรณีผ้ ูถอื หุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตัง. ให้ คสั โตเดียนในประเทศไทย
เป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
ท้ ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรือง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที 5) พ.ศ.2550
เขียนที……………………….......…………….……….
วันที….…….เดือน………….……….พ.ศ…….............
(1) ข้ าพเจ้ า................................................................สัญชาติ.........................................................................
อยู่บ้านเลขที…………......…ถนน…………………..………………ตําบล/แขวง……………………………………...……
อําเภอ/เขต……………….………….จังหวัด……………………………รหัสไปรษณีย์.....………..………………………..
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้ กบั .............................................................................
ซึงเป็ นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ราชธานีลสิ ซิง จํากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจํานวนทังสิ
6 6นรวม............................…...หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ..................................เสียง ดังนี 6
หุ้นสามัญ.......................................…...หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ..................................เสียง
(2) ขอมอบฉันทะให้
(1) ชือ……………………….………….......................................................…………อายุ……….…ปี
อยู่บ้านเลขที………............…............…ถนน........................................…...ตําบล/แขวง…….…..….….…......………….
อําเภอ/เขต………..………....…...…....จังหวัด……………………….……….รหัสไปรษณีย์………………….…….. หรือ
(2) ชือ……………………….………….......................................................…………อายุ……….…ปี
อยู่บ้านเลขที………............…............…ถนน........................................…...ตําบล/แขวง…….…..….….…......………….
อําเภอ/เขต………..………....…...…....จังหวัด……………………….……….รหัสไปรษณีย์………………….…….. หรือ
(3) ชือ……………………….………….......................................................…………อายุ……….…ปี
อยู่บ้านเลขที………............…............…ถนน........................................…...ตําบล/แขวง…….…..….….…......………….
อําเภอ/เขต………..………....…...…....จังหวัด……………………….……….รหัสไปรษณีย์………………….…….. หรือ
คนหนึงคนใดเพีย งคนเดี ย วเป็ นผู้แทนของข้ า พเจ้ า เพือเข้ า ประชุม และออกเสีย งลงคะแนนแทนข้ า พเจ้ า ใน
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง. ที 1/2562 ในวันอังคารที 20 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องประชุมของ
อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชัน. 11 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ถนนกรุ งธนบุ รี แขวงคลองต้ น ไทร เขตคลองสาน
กรุ งเทพมหานคร 10600 หรือทีจะพึงเลือนไปในวัน เวลา และสถานทีอืนด้ วย
(3) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะ ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครัง6 นี 6 ดังนี 6
มอบฉันทะตามจํานวนหุ้นทังหมดที
6
ถือและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้
มอบฉันทะเพียงบางส่วน คือ
หุ้นสามัญ...................................หุ้น และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้ ...........................เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ................................หุ้น และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้ ...........................เสียง
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ทงหมด..........................................................................เสี
ั6
ยง

(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง6 นี 6 ดังนี 6
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี 6
วาระที 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2562
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที 2 พิจารณาอนุมตั แิ ก้ ไขเพิมเติมวัตถุประสงค์ และแก้ ไขหนังสือบริคณห์ สนธิข้อ 3. ของบริษัท
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที 3 พิจารณาอนุมตั แิ ก้ ไขเพิมเติมข้ อบังคับของบริษัท
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

วาระที 4 พิจารณาอนุมตั ลิ ดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4.
เพือให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที 5 พิจารณาเรืองอืนๆ (ถ้ ามี)
เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดทีไม่เป็ นไปตามทีระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี 6ให้ ถือว่า
การลงคะแนนเสียงนันไม่
6 ถกู ต้ องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีทีข้ าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชัดเจนหรื อใน
กรณีทีทีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรืองใด นอกเหนือจากเรืองทีระบุไว้ ข้างต้ นรวมถึงกรณีทีมีการแก้ ไขเปลียนแปลง
หรือเพิมเติมข้ อเท็จจริงประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
กิจการใดทีผู้รับมอบฉันทะได้ กระทําไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีทีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีข้ าพเจ้ าระบุ
ในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ
ลงชือ..................................................................ผู้มอบฉันทะ
(...........................................................................)
ลงชือ..................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(...........................................................................)
ลงชือ..................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(...........................................................................)
ลงชือ..................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(...........................................................................)

