
 

 
ทะเบียนเลขที่  0107546000016 

 

 

 

วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2555  

 

 

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  2555 

 

เรียน ทานผูถือหุน  

บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) 

 

ส่ิงที่สงมาดวย      1. หนังสือมอบฉันทะ  

 2. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2554 

 3. รายงานประจําป 2554  

 4. แผนที่สถานที่จัดการประชุมผูถือหุน 

 5. ขอมูลเก่ียวกับกรรมการอิสระ ในกรณีที่ประสงคจะเลือกกรรมการอิสระเปนผูรับมอบฉันทะ 

 6. ขอบังคับของบริษัท เฉพาะสวนที่เก่ียวของกับการประชุมผูถือหุน 

 7. รายละเอียดของกรรมการที่ครบวาระ 

 

 ดวยคณะกรรมการของ บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) ไดมีมติใหจัดประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555 ใน วันที่ 19 
เมษายน 2555 เวลา 14.00 น.  ณ หองแถลงขาว ช้ัน 1 อาคารเชษฐโชติศักดิ์ บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) เลขที่ 
419/1 ซอยลาดพราว 15  แขวงจอมพล เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900 โดยมีระเบียบวาระ ดังตอไปนี้    

 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2554 
 

หลักการและเหตุผล :  การประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2554 ไดจัดขึ้นในวันที่ 1 เมษายน 2554 โดยมี

รายละเอียดปรากฏตามสําเนารายงานการประชุมที่สงมาพรอมกันนี้ 
 

ความเห็นคณะกรรมการ :  คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ไดมีการบันทึกรายงานการประชุมไวอยางถูกตอง  

ที่ประชุมผูถือหุนสมควรท่ีจะรับรองรายงานการประชุมดังกลาว  
 

การลงมติ :  ตามขอบังคับของบริษัทวาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน     
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วาระที่  2  รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2554 
 

 หลักการและเหตุผล :   ผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2554 ปรากฏอยูในรายงานประจําป 2554 ที่สงมา

พรอมกันนี้ 
 

 ความเห็นคณะกรรมการ :  เพื่อใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2554 
 
วาระที่  3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป 2554 
   

  หลักการและเหตุผล :  เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 112 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ซึ่ง

กําหนดใหคณะกรรมการตองจัดใหมีการทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันส้ินสุดของรอบปบัญชีของบริษัทที่

ไดผานการรับรองจากผูสอบบัญชีแลว และ เสนอตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ  โดยรายละเอียด

ของงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป 2554 ปรากฏอยูในหมวดงบการเงินของ

รายงานประจําปที่สงมาพรอมกันนี้  
 

ความเห็นคณะกรรมการ :  คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา  ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติงบดุลและบัญชี

กําไรขาดทุนดังกลาวที่ไดผานการรับรองจากผูสอบบัญชีแลว  
 

การลงมติ :  ตามขอบังคับของบริษัทวาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน     

 
วาระที่  4      พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2554 
 

หลักการและเหตุผล :  ตามขอบังคับของบริษัท ซึ่งกําหนดใหบริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปน

ทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารอง

นี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  

 

 

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2546  เม่ือวันที่ 13 มกราคม 2546  ไดกําหนดนโยบายการจายเงินปนผล

ไววา  บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังจากหักภาษีและสํารองตาม

กฎหมายแลว ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัท มีอํานาจในการพิจารณายกเวนไมดําเนินการตามนโยบายดังกลาว 

หรือเปล่ียนแปลงนโยบายดังกลาวไดเปนคร้ังคราว โดยอยูภายใตเง่ือนไขที่การดําเนินการดังกลาวจะตองกอใหเกิด

ประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน       
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อัตราเงินปนผลเสนอจายเทียบกับกําไรสุทธิ และ ขอมูลการจายเงินปนผลในปที่ผานมา  :  
 

รายละเอียดการจายเงินปนผล

1.  กําไรสุทธิ    214,607,751.70 บาท 187,654,111.80 บาท

2.  จํานวนหุน   

     2.1  จํานวนหุนท่ีจายเงินปนผลระหวางกาล 882,654,428 หุน 882,654,428 หุน

     2.2  จํานวนหุนท่ีจายเงินปนผลประจําป 882,654,428 หุน 882,654,428 หุน

3.  รวมเงินปนผลจายตอหุน 0.15 บาทตอหุน 0.15 บาทตอหุน

     3.1  เงินปนผลระหวางกาล (บาท : หุน) 0.10 0.00

     3.2  เงินปนผลประจําป (บาท : หุน) 0.05 0.15

4.  รวมเปนเงินปนผลจายทั้งส้ิน    132,398,164           บาท 132,398,164           บาท

5.  สัดสวนการจายเงินปนผล      61.69% 70.55%

ป 2554

(ปท่ีเสนอ)

ป 2553

(ปท่ีผานมา)

 
 

 

ทั้งนี้  อัตราการจายเงินปนผลดังกลาว  เปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ 
 

ความเห็นคณะกรรมการ :  คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา  ที่ประชุมผูถือหุนสมควรพิจารณาอนุมัติการ

จัดสรรกําไรสุทธิ ดังนี้ 

 

1)   จัดสรรเปนทุนสํารองตามกฎหมายสําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2554 จํานวน 

10,730,387.57 บาท 

2)   จายเงินปนผลจาก : ผลการดําเนินงาน งวดดําเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2554  ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554  

อัตราจายเงินปนผล :  0.05 บาท ตอหุน 3)   

4)   วันที่จายเงินปนผล : วันที่ 4 พฤษภาคม 2555 

 

การจายเงินปนผลดังกลาวใหจายแกผูถือหุน ตามที่ปรากฏรายช่ือ ณ วันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงิน

ปนผล ในวันท่ี 8 มีนาคม 2555 และ ใหรวบรวมรายช่ือตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียน ในวันที่ 9 มีนาคม 2555  

 

อยางไรก็ดี  สิทธิในการรับเงินปนผลดังกลาว ยังมีความไมแนนอนจนกวาจะไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุม

สามัญผูถือหุนประจําป 2555 

 

ทั้งนี้  บริษัทฯไดมีการจายเงินปนผลระหวางกาล สําหรับผลการดําเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 

30 มิถุนายน 2554  ไปแลว  ในอัตรา 0.10 บาท ตอหุน เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2554  ดังนั้น สําหรับผลการ

ดําเนินงานรวมประจําป 2554 จะมีเงินปนผลจายรวม 0.15 บาท ตอหุน 
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การลงมติ :  ตามขอบังคับของบริษัทวาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน     

 
วาระที่  5      พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ  
 

หลักการและเหตุผล :  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ประกอบกับขอบังคับของบริษัท 

กําหนดใหกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูพนจากตําแหนงเปนจํานวน 1 ใน 3 ของกรรมการท้ังหมด  ใน

การประชุมสามัญประจําปทุกคร้ัง  โดยกรรมการที่จะพนจากตําแหนงตามวาระในวันประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังนี้  

มีจํานวน 3 ทาน    ซึ่งเปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามทั้งหมด  ไดแก  นายเกรียงไกร  เชษฐโชติศักด์ิ  นายสุวัฒน    

เชษฐโชติศักด์ิ และ นายดนัยศิษฏ  เปสลาพันธ 
 

สําหรับขอมูลของกรรมการท่ีเสนอใหแตงต้ังกลับเขามาใหม  มีดังส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 7  

 

หลักเกณฑและวิธีการสรรหา :   ผานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  

 

นอกจากน้ัน  บริษัทฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระการประชุม รวมท้ังเสนอช่ือบุคคลเพ่ือพิจารณาเขารับการ

เลือกต้ังเปนกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555  อยางไรก็ดี ไมมีผูใดเสนอวาระการประชุม 

หรือ เสนอช่ือบุคคลเพื่อพิจารณาเขารับการเลือกต้ังเปนกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 

 

ความเห็นคณะกรรมการ และ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน :  คณะกรรมการ และ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน พิจารณาแลวเห็นวา  ที่ประชุมผูถือหุนสมควรที่จะแตงต้ัง นาย

เกรียงไกร  เชษฐโชติศักด์ิ  นายสุวัฒน    เชษฐโชติศักด์ิ และ นายดนัยศิษฏ  เปสลาพันธ กลับเขารับตําแหนง

กรรมการบริษัทตามเดิมอีกวาระหนึ่ง  เน่ืองจากไดพิจารณาแลววาเปน ผูที่มีความรู ประสบการณ  ความสามารถ

เฉพาะดานท่ีเปนประโยชนกับบริษัท สามารถนํามุมมองใหมๆมาใหคณะกรรมการ รวมทั้งสามารถอุทิศเวลา และ

ความพยายามในการปฏิบัติหนาที่เพื่อเสริมสรางใหบริษัทมีคณะกรรมการท่ีเขมแข็ง และ เจริญกาวหนาได   

ตลอดจนเปนผูที่ประกอบดวยคุณธรรม และจริยธรรม 
    

การลงมติ :  ตามขอบังคับของบริษัทวาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน     
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วาระที่ 6         พิจารณาเรื่องคาตอบแทนกรรมการ 
 

หลักการและเหตุผล  :   เพื่อใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ  
 

หลักเกณฑและวิธีการเสนอคาตอบแทนกรรมการ   :   คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเปนผู

พิจารณาคาตอบแทนกรรมการ  โดยพิจารณาจากคาตอบแทนกรรมการบริษัทของบริษัทตางๆในหมวด

อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทําหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

 

ความเห็นคณะกรรมการ และ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  :  คณะกรรมการ และ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน พิจารณาแลวมีความเห็นวา  คาตอบแทนกรรมการตามที่ที่ประชุม

สามัญผูถือหุนประจําป 2553 เม่ือวันที่ 28 เมษายน 2553 และ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 2/2553 เม่ือ

วันที่ 26 กุมภาพันธ 2553 พิจารณาอนุมัติการปรับปรุงคาตอบแทนกรรมการ บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) ไวมี

ความเหมาะสมแลว จึงมิไดเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาเปล่ียนแปลงแตประการใด    

 

อยางไรก็ดี  เพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  จึงเห็นควรใหแจงมติที่ประชุมซึ่งไดอนุมัติการกําหนด

คาตอบแทนกรรมการ เพื่อใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 รับทราบ  ดังนี้    

 

ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 เม่ือวันที่ 28 เมษายน 2553 ไดอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการเปน

ดังนี้   คาตอบแทนคณะกรรมการปละไมเกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งลานบาท)  โดยมอบอํานาจใหคณะกรรมการมี

อํานาจกําหนดจํานวนเงินคาตอบแทนที่กรรมการแตละรายจะไดรับ และ กําหนดคาเบ้ียประชุมคณะกรรมการ

บริษัทเปนดังนี้ ประธานกรรมการไดรับคาเบ้ียประชุม เปนจํานวนเงิน 25,000 บาท (สองหม่ืนหาพันบาท) ตอคร้ังที่

เขาประชุม และ กรรมการไดรับคาเบี้ยประชุม เปนจํานวนเงิน 20,000 บาท (สองหม่ืนบาท) ตอคร้ังที่เขาประชุมตอ

ทาน   

 

นอกเหนือจากคาตอบแทนกรรมการและคาเบ้ียประชุมของกรรมการบริษัทดังกลาวขางตนแลว กําหนดให

คณะกรรมการตรวจสอบไดรับคาตอบแทนกรรมการและคาเบ้ียประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเปนดังนี้ ประธาน

กรรมการตรวจสอบไดรับคาเบี้ยประชุมเปนจํานวนเงิน 20,000 บาท (สองหม่ืนบาท) ตอครั้งที่เขาประชุม และ

คาตอบแทนรายเดือนเปนจํานวนเงิน 40,000 บาท (ส่ีหม่ืนบาท) และกรรมการตรวจสอบไดรับคาเบ้ียประชุมเปน

จํานวนเงิน 15,000 บาท (หนึ่งหม่ืนหาพันบาท) ตอคร้ังที่เขาประชุมตอทาน และคาตอบแทนรายเดือนเปนจํานวน

เงิน 35,000 บาท (สามหม่ืนหาพันบาท) ตอทาน  

 

การกําหนดคาตอบแทนและคาเบี้ยประชุมดังกลาวใหมีผลใชบังคับตลอดไปจนกวาที่ประชุมผูถือหุนจะลงมติ

เปล่ียนแปลงในภายหลัง 

 

 ขอมูลเปรียบเทียบกับคาตอบแทนในปที่ผานมา  :   ไมเปล่ียนแปลงจากคาตอบแทนในปที่ผานมา 

อนึ่ง  สําหรับคาตอบแทนที่กรรมการไดรับใน ป 2554 นั้น  ไดแสดงรายละเอียดไวในรายงานประจําป 2554 ที่สงมา

พรอมกับหนังสือเชิญประชุมนี้แลว 
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วาระที่  7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และ กําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชีประจําป 2555 
 

  หลักการและเหตุผล :  เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 120 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ซึ่ง

กําหนดใหที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปแตงต้ังผูสอบบัญชี และ กําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัททุกป

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไดพิจารณาการแตงต้ังผูสอบบัญชี  และ กําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี

ประจําป 2555 ดังนี้ 
   

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพิจารณาแลววา เม่ือพิจารณาจากความเปนอิสระ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 

ประสบการณในงานสอบบัญชี  บุคลากรที่เพียงพอ พรอมในการใหบริการงานสอบบัญชีแกบริษัท ประกอบกับ คา

สอบบัญชีที่ บริษัท กรินทร ออดิท จํากัด เสนอมามีความเหมาะสม   จึงไดมีมติใหเสนอท่ีประชุมสามัญผูถือหุน

พิจารณาแตงต้ัง   นางสาววิมลศรี   จงอุดมสมบัติ   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899 หรือ  นางสาวกรรณิการ    วิ

ภาณุรัตน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 7305  จาก บริษัท กรินทร ออดิท จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท

ประจําป 2555  โดยใหผูสอบบัญชีคนใดคนหน่ึงมีอํานาจในการตรวจสอบ สอบทาน และ แสดงความเห็นในงบ

การเงินของบริษัท และ ในกรณีที่ผูสอบบัญชีตามรายนามขางตนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดให บริษัท กรินทร 

ออดิท จํากัด เปนผูมีอํานาจแตงต้ังผูสอบบัญชีรับอนุญาตอ่ืนของ บริษัท กรินทร ออดิท จํากัด เปนผูปฏิบัติหนาที่

แทนได โดยไดรับคาสอบบัญชีประจําป 2555 สําหรับงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวมรายไตรมาสและ

รายป เปนจํานวนเงินปละประมาณ 2,500,000 บาท (เฉพาะบริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) ปละประมาณ 

750,000 บาท)  ทั้งนี้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจําปตามปกติ ขอใหที่ประชุมผูถือหุนมอบอํานาจ

ใหคณะกรรมการเปนผูพิจารณากําหนดคาใชจายพิเศษเปนกรณีๆ ไป 

 

จํานวนปที่ บริษัท กรินทร ออดิท จํากัด เปนผูสอบบัญชีใหบริษัทฯ :   ต้ังแตป 2554 
 

ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2554 :  บริษัท กรินทร ออดิท จํากัด 
 

คาตอบแทนของผูสอบบัญชีประจําป 2554 :  

-  คาสอบบัญชี  (Audit Services) :  ประมาณ 2,438,000 บาท (เฉพาะบริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) ประมาณ 

730,000 บาท)      

-  คาบริการอื่น (Non Audit Services) :  ไมมี 
 

 

ทั้งนี้ บริษัท กรินทร ออดิท จํากัด  ไมมีความสัมพันธ และ ไมมีสวนไดเสียกับบริษัท/ บริษัทยอย/ ผูบริหาร/ ผูถือหุน

รายใหญ หรือ ผูที่เก่ียวของกับบุคคลดังกลาว  นอกจากนั้น บริษัท กรินทร ออดิท จํากัด จะเปนผูสอบบัญชีประจําป 

2555 ของบริษัทยอยของบริษัทฯเชนเดียวกัน 
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ความเห็นคณะกรรมการ :  โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา  

ที่ประชุมผูถือหุนสมควรท่ีจะแตงต้ัง   นางสาววิมลศรี   จงอุดมสมบัติ   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3899 หรือ  

นางสาวกรรณิการ    วิภาณุรัตน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 7305  จาก บริษัท กรินทร ออดิท จํากัด เปน

ผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2555  โดยใหผูสอบบัญชีคนใดคนหน่ึงมีอํานาจในการตรวจสอบ สอบทาน และ 

แสดงความเห็นในงบการเงินของบริษัท และ ในกรณีที่ผูสอบบัญชีตามรายนามขางตนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได

ให บริษัท กรินทร ออดิท จํากัด เปนผูมีอํานาจแตงต้ังผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท กรินทร ออดิท จํากัด 

เปนผูปฏิบัติหนาที่แทนได โดยไดรับคาสอบบัญชีประจําป 2555 สําหรับงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวม

รายไตรมาสและรายป เปนจํานวนเงินปละประมาณ 2,500,000 บาท (เฉพาะบริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) ปละ

ประมาณ 750,000 บาท)  ทั้งนี้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจําปตามปกติ ขอใหที่ประชุมผูถือหุน

มอบอํานาจใหคณะกรรมการเปนผูพิจารณากําหนดคาใชจายพิเศษเปนกรณีๆ ไป 
 

การลงมติ :  ตามขอบังคับของบริษัทวาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน     

 
วาระที่ 8      เรื่องอ่ืนๆ (ถามี)  

 

         อนึ่ง บริษัทไดกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555 ในวันที่ 8 มีนาคม 2555 

และ ใหรวบรวมรายช่ือตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียน ในวันท่ี 9 

มีนาคม 2555      

 

จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุน เขารวมประชุมตาม วัน เวลา และ สถานที่ดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน  สําหรับผูถือหุน

ที่ประสงคจะเขารวมประชุมดวยตนเอง กรุณานําบัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตรประจําตัวขาราชการ หรือ ใบขับขี่ หรือ หนังสือ

เดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) มาแสดง เพื่อสิทธิในการเขารวมประชุม       

 

ผูถือหุนทานใดท่ีประสงคจะแตงต้ังบุคคลอื่นใหเขารวมประชุม และ ออกเสียงแทนในการประชุม โปรดกรอก

รายละเอียด และ ลงลายมือช่ือพรอมปดอากรแสตมปในหนังสือมอบฉันทะตามที่ไดแนบมานี้ และ สงมอบตอประธานในที่ประชุม 

และ/หรือ ผูที่ไดรับมอบหมายจากประธานฯกอนผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม พรอมทั้งเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ดังนี้  

 

(1)  กรณีผูมอบฉันทะเปนบุคคลธรรมดา  ใหแสดงสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตรประจําตัวขาราชการ 

หรือ ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของผูมอบฉันทะ ซึ่งรับรองความถูกตองโดยผู

มอบฉันทะ  

  

(2)  กรณีผูมอบฉันทะเปนนิติบุคคล  ใหแสดง 1)  สําเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลผูมอบฉันทะ ออกใหไมเกิน 30 

วัน และ  2)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของ

กรรมการผูมีอํานาจลงนามท่ีไดลงนามในหนังสือมอบฉันทะ  ซึ่งรับรองความถูกตองโดยบุคคลผูมีอํานาจลง

ลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น  
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ในกรณีเปนเอกสารที่จัดทําขึ้นในตางประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิค 
 

กรณีมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทเขารวมประชุมและออกเสียงแทน  โปรดสงหนังสือมอบฉันทะและ

เอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังที่อยูดานลางกอนการประชุมลวงหนาอยางนอย 1 วันทําการ 

 
สํานักกฎหมาย 

บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) 
419/1  ซอยลาดพราว 15  ถนนลาดพราว 

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

 

ทั้งนี้  ผูรับมอบฉันทะจะตองแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตรประจําตัวขาราชการ หรือ ใบขับขี่ หรือ หนังสือ

เดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของผูรับมอบฉันทะดวย  
 

ผูถือหุน หรือ ผูรับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและย่ืนเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ  สถานที่ประชุม 

ต้ังแตเวลา 13.00 น. ของวันประชุมเปนตนไป 
 

สําหรับผูถือหุนท่ีมีขอจํากัดในการอานขอมูลรายงานประจําป 2554 จาก CD-ROM โปรดติดตอขอรับสําเนา

เอกสารรายงานประจําป 2554 ไดที่  

 
 ฝายนักลงทุนสัมพันธ 

บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) 
419/1  ซอยลาดพราว 15  ถนนลาดพราว 

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

โทรศัพท (02) 511-0555 ตอ 1503 

 

หากผูถือหุน มีคําถามที่ตองการใหชี้แจงในประเด็นระเบียบวาระท่ีนําเสนอคร้ังนี้  สามารถสงคําถามไดที่ e-mail 

address: supanutp@rs.co.th หรือ สงจดหมายถึงคณะกรรมการบริษัท ที่ ฝายนักลงทุนสัมพันธ บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) 

419/1 ซอยลาดพราว 15  แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

 

       โดยมติของคณะกรรมการ 
             

 

                   (นายเกรียงไกร  เชษฐโชติศักด์ิ)    

                                    กรรมการ 
 

 

                     (นายสุรชัย  เชษฐโชติศักด์ิ) 

      กรรมการ    
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