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          สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 

 

ค าชีแ้จงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงทะเบียน  

และรายช่ือกรรมการอสิระ เพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น  

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 

บริษัท อาร์ เอส จ ากัด (มหาชน) 

 

การมอบฉันทะ  
ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้ หากท่านไมส่ามารถไปเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง ท่าน

สามารถมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นไปเข้าร่วมประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้ โดยท่ีหนงัสือมอบฉนัทะใน
การประชมุผู้ ถือหุ้น ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้าฯ ได้ก าหนดไว้ 3 แบบคือ 
(1)  แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทัว่ไป ซึง่เป็นแบบท่ีง่ายไมซ่บัซ้อน 
(2)  แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีก าหนดรายการตา่ง ๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจน (โดยบริษัทขอ

แนะน าให้ใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. โดยผู้มอบฉนัทะจะต้องระบกุารออกเสียงแตล่ะวาระให้ครบถ้วน) 
(3)  แบบ ค. เป็นแบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศ และแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) 

ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝาก และดแูลหุ้น 
ในกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับ-

ฝากและดแูลหุ้น จะใช้หนงัสือมอบฉนัทะได้ทัง้ แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบใดแบบหนึง่ก็ได้ ส าหรับ    
ผู้ ถือหุ้นนอกจากนัน้ จะใช้หนงัสือมอบฉนัทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบหนึง่แบบใดเท่านัน้ 

ส าหรับหนงัสือมอบฉนัทะท่ีบริษัทจดัสง่แนบมาพร้อมนีเ้ป็นหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. สว่นผู้ ถือหุ้นท่ี
ต้องการจะใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. และคสัโตเดียนในประเทศไทยท่ีเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็น
ผู้ลงทนุตา่งประเทศต้องการจะใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือแบบ ค. สามารถ Download หนงัสือมอบฉนัทะ
ดงักลา่วได้ในเว๊ปไซด์ของบริษัท 
การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  

 บริษัทจะเร่ิมเปิดรับลงทะเบียนตัง้แตเ่วลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ สถานท่ีประชมุ โดยผู้ เข้าร่วม
ประชมุจะต้องแสดงเอกสารดงัตอ่ไปนีก้่อนเข้าประชมุ  

1.  ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นบคุคลธรรมดา 
1.1  กรณีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ เช่น บตัร 
 ประจ าตวัประชาชน ใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง เป็นต้น 
1.2 กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ 

(ก)  หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที่แนบมา (แบบ ข.) ซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้อง
ครบถ้วน และลงลายมือช่ือของทัง้ผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ 

(ข)  ส าเนาเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของทัง้ผู้ ถือหุ้น และผู้ รับมอบฉนัทะ (ตาม 
 ข้อ 1.1) ซึง่ได้ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้องแล้ว  
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2.  ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบคุคล  

2.1  กรณีผู้แทนของผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง 
(ก)  ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้น (ไมเ่กิน 6 เดือน) ซึง่

รับรองส าเนาถกูต้อง โดยกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม และประทบัตราส าคญัของ
บริษัท (ถ้าม)ี  

(ข) เอกสารท่ีราชการออกให้ของกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม (ตามข้อ 1.1) ซึง่ได้     
 ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้องแล้ว 

2.2 กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ 
(ก) หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที่แนบมา (แบบ ข.) ซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้อง

ครบถ้วน และลงลายมือช่ือของทัง้ผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ 
(ข) ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้น (ไมเ่กิน 6 เดือน) ซึง่

รับรองส าเนาถกูต้อง โดยกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม และประทบัตราส าคญัของ
บริษัท (ถ้าม)ี 

(ค) เอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม และของผู้ รับมอบ- 
 ฉนัทะ (ตามข้อ 1.1) ซึง่ได้ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้องแล้ว 

3.  ผู้ ถือหุ้นซึง่มิได้มีสญัชาติไทยหรือเป็นนิติบคุลท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ 
ให้น าความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บงัคบัโดยอนโุลมกบัผู้ ถือหุ้นหรือผู้ เข้าร่วมประชมุ ซึง่ 

มิได้มีสญัชาติไทย หรือซึง่เป็นนิติบคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ แล้วแตก่รณี ทัง้นี ้ ภายใต้ข้อบงัคบั
ดงัตอ่ไปนี ้

(ก)  หนงัสือรับรองการเป็นนิติบคุคลนัน้ จะต้องเป็นเอกสารท่ีออกโดยสว่นราชการของ
ประเทศท่ีนิติบคุคลนัน้ตัง้อยู่ และจะต้องมีรายละเอียดเก่ียวกบัช่ือนิติบคุคล ผู้มีอ านาจ
ลงลายมือช่ือผกูพนันิติบคุคล และเง่ือนไข หรือข้อจ ากดัอ านาจในการลงลายมือช่ือ 
รวมทัง้ท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ 

 (ข) เอกสารท่ีจดัท าขึน้ในตา่งประเทศ ควรมีการรับรองโดยโนตาร่ีพบัลิค  
รายชื่อกรรมการอสิระ เพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 

ในกรณีท่ีท่านประสงค์จะมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ
และออกเสียงลงคะแนนแทนทา่น บริษัทขอเรียนเสนอช่ือกรรมการอิสระให้อยู่ในดลุพินิจของท่าน คือ 
ช่ือ-สกลุ    : นายพิศิษฐ์  ดชัณาภิรมย์   อายุ 71 ปี 
ต าแหน่ง    : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ- 

สรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน  
ท่ีอยู่   : เลขท่ี 183 ชัน้ 19 อาคารรีเจ้นท์เฮ้าส์ ถนนราชด าริ แขวงลมุพินี เขต 

    ปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330  

การมีสว่นได้เสียในการประชมุ : เป็นผู้มีสว่นได้เสียในวาระท่ี 6 พิจารณาเร่ืองคา่ตอบแทนกรรมการ 


