ทะเบียนเลขที่ 0107546000016

วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2555

เรื่อง

ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555

เรียน

ทานผูถือหุน
บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)

สิ่งที่สงมาดวย 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

หนังสือมอบฉันทะ
สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2554
รายงานประจําป 2554
แผนที่สถานที่จัดการประชุมผูถือหุน
ขอมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ ในกรณีที่ประสงคจะเลือกกรรมการอิสระเปนผูรับมอบฉันทะ
ขอบังคับของบริษัท เฉพาะสวนที่เกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน
รายละเอียดของกรรมการที่ครบวาระ

ดวยคณะกรรมการของ บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) ไดมีมติใหจัดประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555 ใน วันที่ 19
เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ หองแถลงขาว ชั้น 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
ที่ประชุมผูถือหุนสมควรที่จะรับรองรายงานการประชุมดังกลาว
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 วันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัทที่
ไดผานการรับรองจากผูสอบบัญชีแลว และ เสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ 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 ครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2546 ไดกําหนดนโยบายการจายเงินปนผล
ไววา บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังจากหักภาษีและสํารองตาม
กฎหมายแลว ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัท มีอํานาจในการพิจารณายกเวนไมดําเนินการตามนโยบายดังกลาว
หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกลาวไดเปนครั้งคราว โดยอยูภายใตเงื่อนไขที่การดําเนินการดังกลาวจะตองกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน
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อัตราเงินปนผลเสนอจายเทียบกับกําไรสุทธิ และ ขอมูลการจายเงินปนผลในปที่ผานมา :
ป 2554

ป 2553

(ปที่เสนอ)
214,607,751.70 บาท

(ปที่ผานมา)
187,654,111.80 บาท

รายละเอียดการจายเงินปนผล
1. กําไรสุทธิ
2. จํานวนหุน
2.1 จํานวนหุนที่จายเงินปนผลระหวางกาล
2.2 จํานวนหุนที่จายเงินปนผลประจําป
3. รวมเงินปนผลจายตอหุน
3.1 เงินปนผลระหวางกาล (บาท : หุน)
3.2 เงินปนผลประจําป (บาท : หุน)
4. รวมเปนเงินปนผลจายทั้งสิ้น
5. สัดสวนการจายเงินปนผล

882,654,428 หุน
882,654,428 หุน
0.15 บาทตอหุน
0.10
0.05
132,398,164 บาท
61.69%

882,654,428 หุน
882,654,428 หุน
0.15 บาทตอหุน
0.00
0.15
132,398,164 บาท
70.55%

ทั้งนี้ อัตราการจายเงินปนผลดังกลาว เปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ที่ประชุมผูถือหุนสมควรพิจารณาอนุมัติการ
จัดสรรกําไรสุทธิ ดังนี้
1) จั ด สรรเป น ทุ น สํ า รองตามกฎหมายสํ า หรั บ ผลการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ประจํ า ป 2554 จํ า นวน
10,730,387.57 บาท
2) จายเงินปนผลจาก : ผลการดําเนินงาน งวดดําเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554
3) อัตราจายเงินปนผล : 0.05 บาท ตอหุน
4) วันที่จายเงินปนผล : วันที่ 4 พฤษภาคม 2555
การจายเงินปนผลดังกลาวใหจายแกผูถือหุน ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงิน
ปนผล ในวันที่ 8 มีนาคม 2555 และ ใหรวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียน ในวันที่ 9 มีนาคม 2555
อยางไรก็ดี สิทธิในการรับเงินปนผลดังกลาว ยังมีความไมแนนอนจนกวาจะไดรับการอนุมัติจากที่ประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2555
ทั้งนี้ บริษัทฯไดมีการจายเงินปนผลระหวางกาล สําหรับผลการดําเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่
30 มิถุนายน 2554 ไปแลว ในอัตรา 0.10 บาท ตอหุน เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554 ดังนั้น สําหรับผลการ
ดําเนินงานรวมประจําป 2554 จะมีเงินปนผลจายรวม 0.15 บาท ตอหุน
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การลงมติ : ตามขอบังคับของบริษัทวาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ
หลักการและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ประกอบกับขอบังคับของบริษัท
กําหนดใหกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูพนจากตําแหนงเปนจํานวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ใน
การประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง โดยกรรมการที่จะพนจากตําแหนงตามวาระในวันประชุมสามัญผูถือหุนครั้งนี้
มีจํานวน 3 ทาน ซึ่งเปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามทั้งหมด ไดแก นายเกรียงไกร เชษฐโชติศักดิ์ นายสุวัฒน
เชษฐโชติศักดิ์ และ นายดนัยศิษฏ เปสลาพันธ
สําหรับขอมูลของกรรมการที่เสนอใหแตงตั้งกลับเขามาใหม มีดังสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 7
หลักเกณฑและวิธีการสรรหา : ผานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
นอกจากนั้น บริษัทฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเขารับการ
เลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 อยางไรก็ดี ไมมีผูใดเสนอวาระการประชุม
หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555
ความเห็นคณะกรรมการ และ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน : คณะกรรมการ และ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน พิจารณาแลวเห็นวา ที่ประชุมผูถือหุนสมควรที่จะแตงตั้ง นาย
เกรียงไกร เชษฐโชติศักดิ์ นายสุวัฒน เชษฐโชติศักดิ์ และ นายดนัยศิษฏ เปสลาพันธ กลับเขารับตําแหนง
กรรมการบริษัทตามเดิมอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากไดพิจารณาแลววาเปน ผูที่มีความรู ประสบการณ ความสามารถ
เฉพาะดานที่เปนประโยชนกับบริษัท สามารถนํามุมมองใหมๆมาใหคณะกรรมการ รวมทั้งสามารถอุทิศเวลา และ
ความพยายามในการปฏิบัติหนาที่เพื่อเสริมสรางใหบริษัทมีคณะกรรมการที่เขมแข็ง และ เจริญกาวหนาได
ตลอดจนเปนผูที่ประกอบดวยคุณธรรม และจริยธรรม
การลงมติ : ตามขอบังคับของบริษัทวาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 6

พิจารณาเรื่องคาตอบแทนกรรมการ
หลักการและเหตุผล : เพื่อใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ
หลักเกณฑและวิธีการเสนอคาตอบแทนกรรมการ : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเปนผู
พิ จ ารณาค า ตอบแทนกรรมการ โดยพิ จ ารณาจากค า ตอบแทนกรรมการบริ ษั ท ของบริ ษั ท ต า งๆในหมวด
อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทําหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ และ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน : คณะกรรมการ และ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน พิจารณาแลวมีความเห็นวา คาตอบแทนกรรมการตามที่ที่ประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2553 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 และ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2553 เมื่อ
วันที่ 26 กุมภาพันธ 2553 พิจารณาอนุมัติการปรับปรุงคาตอบแทนกรรมการ บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) ไวมี
ความเหมาะสมแลว จึงมิไดเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาเปลี่ยนแปลงแตประการใด
อยางไรก็ดี เพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี จึงเห็นควรใหแจงมติที่ประชุมซึ่งไดอนุมัติการกําหนด
คาตอบแทนกรรมการ เพื่อใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 รับทราบ ดังนี้
ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 ไดอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการเปน
ดังนี้ คาตอบแทนคณะกรรมการปละไมเกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งลานบาท) โดยมอบอํานาจใหคณะกรรมการมี
อํานาจกําหนดจํานวนเงินคาตอบแทนที่กรรมการแตละรายจะไดรับ และ กําหนดคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
บริษัทเปนดังนี้ ประธานกรรมการไดรับคาเบี้ยประชุม เปนจํานวนเงิน 25,000 บาท (สองหมื่นหาพันบาท) ตอครั้งที่
เขาประชุม และ กรรมการไดรับคาเบี้ยประชุม เปนจํานวนเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาท) ตอครั้งที่เขาประชุมตอ
ทาน
นอกเหนือจากคาตอบแทนกรรมการและคาเบี้ยประชุมของกรรมการบริษัทดังกลาวขางตนแลว กําหนดให
คณะกรรมการตรวจสอบไดรับคาตอบแทนกรรมการและคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเปนดังนี้ ประธาน
กรรมการตรวจสอบไดรับคาเบี้ยประชุมเปนจํานวนเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาท) ตอครั้งที่เขาประชุม และ
คาตอบแทนรายเดือนเปนจํานวนเงิน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาท) และกรรมการตรวจสอบไดรับคาเบี้ยประชุมเปน
จํานวนเงิน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นหาพันบาท) ตอครั้งที่เขาประชุมตอทาน และคาตอบแทนรายเดือนเปนจํานวน
เงิน 35,000 บาท (สามหมื่นหาพันบาท) ตอทาน
การกําหนดคาตอบแทนและคาเบี้ยประชุมดังกลาวใหมีผลใชบังคับตลอดไปจนกวาที่ประชุมผูถือหุนจะลงมติ
เปลี่ยนแปลงในภายหลัง
ขอมูลเปรียบเทียบกับคาตอบแทนในปที่ผานมา : ไมเปลี่ยนแปลงจากคาตอบแทนในปที่ผานมา
อนึ่ง สําหรับคาตอบแทนที่กรรมการไดรับใน ป 2554 นั้น ไดแสดงรายละเอียดไวในรายงานประจําป 2554 ที่สงมา
พรอมกับหนังสือเชิญประชุมนี้แลว
5

วาระที่ 7

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และ กําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชีประจําป 2555
หลักการและเหตุผล : เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 120 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ซึ่ง
กําหนดใหที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปแตงตั้งผูสอบบัญชี และ กําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัททุกป
โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไดพิจารณาการแตงตั้งผูสอบบัญชี และ กําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี
ประจําป 2555 ดังนี้
คณะกรรมการตรวจสอบ ได พิ จ ารณาแล ว ว า เมื่ อ พิ จ ารณาจากความเป น อิ ส ระ ความเชี่ ย วชาญในวิ ช าชี พ
ประสบการณในงานสอบบัญชี บุคลากรที่เพียงพอ พรอมในการใหบริการงานสอบบัญชีแกบริษัท ประกอบกับ คา
สอบบัญชีที่ บริษัท กรินทร ออดิท จํากัด เสนอมามีความเหมาะสม จึงไดมีมติใหเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุน
พิจารณาแตงตั้ง นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899 หรือ นางสาวกรรณิการ วิ
ภาณุรัตน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7305 จาก บริษัท กรินทร ออดิท จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท
ประจําป 2555 โดยใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอํานาจในการตรวจสอบ สอบทาน และ แสดงความเห็นในงบ
การเงินของบริษัท และ ในกรณีที่ผูสอบบัญชีตามรายนามขางตนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดให บริษัท กรินทร
ออดิท จํากัด เปนผูมีอํานาจแตงตั้งผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท กรินทร ออดิท จํากัด เปนผูปฏิบัติหนาที่
แทนได โดยไดรับคาสอบบัญชีประจําป 2555 สําหรับงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวมรายไตรมาสและ
รายป เปน จํานวนเงิน ปละประมาณ 2,500,000 บาท (เฉพาะบริษัท อารเอส จํา กัด (มหาชน) ปละประมาณ
750,000 บาท) ทั้งนี้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจําปตามปกติ ขอใหที่ประชุมผูถือหุนมอบอํานาจ
ใหคณะกรรมการเปนผูพิจารณากําหนดคาใชจายพิเศษเปนกรณีๆ ไป
จํานวนปที่ บริษัท กรินทร ออดิท จํากัด เปนผูสอบบัญชีใหบริษัทฯ : ตั้งแตป 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 ผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว นอกจากนั้น บริษัท กรินทร ออดิท จํากัด จะเปนผูสอบบัญชีประจําป
2555 ของบริษัทยอยของบริษัทฯเชนเดียวกัน
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ความเห็นคณะกรรมการ : โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา
ที่ประชุมผูถือหุนสมควรที่จะแตงตั้ง นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899 หรือ
นางสาวกรรณิการ วิภาณุรัตน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7305 จาก บริษัท กรินทร ออดิท จํากัด เปน
ผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2555 โดยใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอํานาจในการตรวจสอบ สอบทาน และ
แสดงความเห็นในงบการเงินของบริษัท และ ในกรณีที่ผูสอบบัญชีตามรายนามขางตนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
ให บริษัท กรินทร ออดิท จํากัด เปนผูมีอํานาจแตงตั้งผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ 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 : ตามขอบังคับของบริษัทวาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 8

เรื่องอื่นๆ (ถามี)

อนึ่ง บริษัทไดกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555 ในวันที่ 8 มีนาคม 2555
และ ใหรวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียน ในวันที่ 9
มีนาคม 2555
จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุน เขารวมประชุมตาม วัน เวลา และ สถานที่ดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน สําหรับผูถือหุน
ที่ประสงคจะเขารวมประชุมดวยตนเอง กรุณานําบัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตรประจําตัวขาราชการ หรือ ใบขับขี่ หรือ หนังสือ
เดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) มาแสดง เพื่อสิทธิในการเขารวมประชุม
ผูถือหุนทานใดที่ประสงคจะแตงตั้งบุคคลอื่นใหเขารวมประชุม และ ออกเสียงแทนในการประชุม โปรดกรอก
รายละเอียด และ ลงลายมือชื่อพรอมปดอากรแสตมปในหนังสือมอบฉันทะตามที่ไดแนบมานี้ 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
กรรมการผูมีอํานาจลงนามที่ไดลงนามในหนังสือมอบฉันทะ 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 ผูรับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม
ตั้งแตเวลา 13.00 น. ของวันประชุมเปนตนไป
สําหรับผูถือหุนที่มีขอจํากัดในการอานขอมูลรายงานประจําป 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 มีคําถามที่ตองการใหชี้แจงในประเด็นระเบียบวาระที่นําเสนอครั้งนี้ 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 เชษฐโชติศักดิ์)
กรรมการ
(นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์)
กรรมการ
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