
 
เอกสารแนบ 6 

หนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ก.) 

เขียนท่ี...................................................................... 

 วนัท่ี.............เดือน.................... พ.ศ........................  

(1) ข้าพเจ้า ...............................................................................................สญัชาติ………………………………….. 

อยูบ้่านเลขท่ี …………………………………………………………………………………………………………..... 

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ  บริษัท ริช่ี เพลซ 2002 จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 

 โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม...........................หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั............................เสยีง ดงันี ้    

 หุ้นสามญั..................................................หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั.............................................เสยีง  

 หุ้นบริุมสทิธิ .............................................หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั.......................................... เสยีง  

(3) ขอมอบฉนัทะให้   

1. ช่ือ…………………………………………… อาย.ุ.........................ปี อยูบ้่านเลขท่ี …………………………….  

ถนน ............................................. ตําบล/แขวง.................................... อําเภอ/เขต……………………………..  

จงัหวดั......................................... รหสัไปรษณีย์.................................. หรือ  

2. ช่ือ……………………………………………………… อาย.ุ.........................ปี อยูบ้่านเลขท่ี ………………….  

ถนน ............................................. ตําบล/แขวง.................................... อําเภอ/เขต……………………………..  

จงัหวดั......................................... รหสัไปรษณีย์.................................. หรือ  

3. ช่ือ……………………………………………………… อาย.ุ.........................ปี อยูบ้่านเลขท่ี ………………….  

ถนน .............................................ตําบล/แขวง.................................... อําเภอ/เขต……………………………..  

จงัหวดั......................................... รหสัไปรษณีย์..................................  

คนใดคนหนึง่เพียงคนเดยีวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าร่วมประชมและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ใน

การประชมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2558 ในวนัท่ี 29 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องกรุงเทพบอลรูม ชัน้ 2 โรงแรม 

รอยลัซิตี ้ถนนบรมราชชนนี  กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเลือ่นไปในวนั  เวลาและสถานท่ีอ่ืนด้วย 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมอืนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ  

ลงนาม……………………………………………………ผู้มอบฉนัทะ              

                                   (……………………………………………………… )  

ลงนาม.........................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ  

      (…………………………………………………….. )  

ลงนาม.........................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ  

       (…………………………………………………….. )  

ลงนาม.........................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ  

       (…………………………………………………….. )  

หมายเหต ุ 

ปิดอากรแสตมป์     

20 บาท 

1/6 

 



 
ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่ แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะ

หลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้  

 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

(แบบท่ีกําหนดรายการตา่งๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั) 

       เขียน ................................................................................. 

      วนัท่ี ...............เดือน ..........................................พ.ศ. ...................... 

 

 (1) ข้าพเจ้า ........................................................................................................................สญัชาติ 

......................................อยูบ้่านเลขท่ี ......................ถนน ...........................................................ตําบล/แขวง 

.............................................................................อําเภอ/เขต ..........................................จงัหวดั .......................................

รหสัไปรษณีย์ .......................................................................... 

 

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ริช่ี เพลซ 2002  จํากดั (มหาชน)   

โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม ..............................หุ้น และ ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั ......................................................เสยีง 

ดงันี ้

หุ้นสามญั .....................................หุ้น        ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั 

............................................................. เสยีง 

หุ้นบริุมสทิธิ..............-.................หุ้น         ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั ....................-....................................... 

เสยีง 

 

(3) ขอมอบฉนัทะให้ 

        1. .................................................................อาย ุ.................ปี อยูบ้่านเลขท่ี .....................ถนน 

............................. 

        ตําบล/แขวง ...........................อําเภอ/เขต .............................จังหวดั ............................รหสัไปรษณีย์ ....................

หรือ 

        2. .................................................................อาย ุ.................ปี อยูบ้่านเลขท่ี .....................ถนน 

............................. 
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        ตําบล/แขวง ...........................อําเภอ/เขต ..............................จงัหวดั ...........................รหสัไปรษณีย์ ....................

หรือ 

       3. ..................................................................อาย ุ.................ปี อยูบ้่านเลขท่ี .....................ถนน 

............................. 

       ตําบล/แขวง ............................อําเภอ/เขต ..............................จงัหวดั ...........................รหสัไปรษณีย์ ....................  

 

คนใดคนหนึ่งเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น 

บริษัท ริช่ี เพลซ 2002 จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1/2558 ในวนัพธุท่ี 29 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องกรุงเทพบอลรูม ชัน้ 

2 โรงแรม รอยลัซิตี ้ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

 

(4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2557 ซึ่งได้ประชุมไปเม่ือวนัที่ 26 

มีนาคม 2557 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
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เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

 

 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดาํเนินงานประจาํปี 2557 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

 

 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษัท สาํหรับรอบบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

 

 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัตกิารจัดสรรกาํไร การสาํรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงนิปันผลสาํหรับผลการ

ดาํเนินงาน 

   ประจาํปี 2557 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

 

 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัตกิารเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการออกหุ้นปันผลและการขยายธุรกิจ 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลง/แก้ไข/เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้

สอดคล้องกับการ 

   เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

 

 

 

 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

 

 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการขายและออกตราสารหนีภ้ายในวงเงนิ 1,600 ล้านบาท 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

 

 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาํแหน่งตามวาระ 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 
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วาระที่ 10 พจิารณาอนุมัตกิาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2558 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

 

 

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจาํปี 2558 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

 

 

วาระที่ 12 พจิารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง
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(5) การลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไมเ่ป็นไปตามท่ีระบใุนหนงัสอืมอบฉนัทะนี ้ ให้ถือวา่การ 

ลงคะแนนไมถ่กูต้องและไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

 

(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไมช่ดัเจนหรือใน

กรณีท่ีท่ีประชมุมกีารพิจารณาหรือลงมตใินเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น   รวมถงึกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลีย่นแปลง

หรือเพ่ิมเตมิข้อเท็จจริงประการใด  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 

 กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุ  เว้นแตก่รณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามท่ีข้าพเจ้าระบใุน

หนงัสอืมอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

 

 

 

       ลงช่ือ.................................................................ผู้มอบฉนัทะ 

              (.................................................................) 

 

 

       ลงช่ือ.................................................................ผู้ รับมอบฉันทะ 

              (.................................................................) 

 

 

       ลงช่ือ.................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 

              (.................................................................) 
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       ลงช่ือ.................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 

              (.................................................................) 

 

 

 

 

หมายเหตุ : 

1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  ไม่

สามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสยีงได้  

2. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลอืกตัง้กรรมการรายบคุคล 

3. ในกรณีท่ีมวีาระท่ีพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบ

ประจําตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ      

        

ใบประจาํต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ริช่ี เพลซ 2002 จํากดั (มหาชน) 

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2558 ในวนัพธุท่ี 29 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. 

ณ ห้องกรุงเทพบอลรูม ชัน้ 2 โรงแรม รอยลัซิตี ้

ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร  

หรือท่ีจะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

 

วาระที่ ........ เร่ือง 

.......................................................................................................................................................... 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 
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วาระที่ ......... เร่ือง 

.......................................................................................................................................................... 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

 

วาระที่ ......... เร่ือง 

.......................................................................................................................................................... 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

 

วาระที่ ......... เร่ือง 

.......................................................................................................................................................... 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

 

วาระที่ ......... เร่ือง 

..........................................................................................................................................................  

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

 

วาระที่ ......... เร่ือง 

.......................................................................................................................................................... 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
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(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

วาระที่ 9  เร่ือง พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาํแหน่งตามวาระ (ต่อ) 

 

ช่ือกรรมการ 

................................................................................................................................................................... 

เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

 

ช่ือกรรมการ 

................................................................................................................................................................. .. 

เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

 

ช่ือกรรมการ 

...................................................................................................................................................................  

เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

 

ช่ือกรรมการ 

................................................................................................................................................................... 

เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

 

 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ รายการในใบประจําตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ถกูต้องสมบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 

 

10/6 

 



 
       ลงช่ือ.................................................................ผู้มอบฉนัทะ 

              (.................................................................) 

 

       ลงช่ือ.................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 

              (.................................................................) 

 

       ลงช่ือ.................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 

              (.................................................................) 

 

       ลงช่ือ.................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 

              (.................................................................) 
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