สิ่งที่ส่งมำด้ วย 6
คำชีแ้ จงวิธีกำรมอบฉันทะ วิธีกำรลงทะเบียน และรำยชื่อกรรมกำรอิสระ เพื่อเป็ นผู้รับมอบฉันทะจำก
ผู้ถอื หุ้น ในกำรประชุมสำมัญผู้ถอื หุ้นประจำปี 2560 บริษัท อำร์ เอส จำกัด (มหำชน)
กำรมอบฉันทะ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครัง้ นี ้ หากท่านไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง ท่านสามารถมอบ
ฉันทะให้ บคุ คลอื่นเข้ าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้ โดยทีห่ นังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น ตาม
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ าฯ ได้ กาหนดไว้ 3 แบบคือ
(1) แบบ ก. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทัว่ ไป ซึง่ เป็ นแบบที่ง่ายไม่ซบั ซ้ อน
(2) แบบ ข. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กาหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน (โดยบริ ษัทขอแนะนา
ให้ ใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. โดยผู้มอบฉันทะจะต้ องระบุการออกเสียงแต่ละวาระให้ ครบถ้ วน)
(3) แบบ ค. เป็ นแบบที่ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ูถือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตัง้ ให้ คัสโตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝาก และดูแลหุ้น
ในกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับ ฝากและ
ดูแลหุ้น จะใช้ หนังสือมอบฉันทะได้ ทงั ้ แบบ ก. หรื อ แบบ ข. หรื อ แบบ ค. แบบใดแบบหนึง่ ก็ได้ สาหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนัน้
จะใช้ หนังสือมอบฉันทะได้ เฉพาะแบบ ก. หรื อแบบ ข. แบบหนึง่ แบบใดเท่านัน้
สาหรับหนังสือมอบฉันทะที่บริ ษัทจัดส่งแนบมาพร้ อมนี ้เป็ นหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ส่วนผู้ถือหุ้นที่ต้องการจะใช้
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และคัสโตเดียนในประเทศไทยที่เป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศ
ต้ องการจะใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรื อแบบ ค. สามารถ Download หนังสือมอบฉันทะดังกล่าวได้ ในเว็บไซต์ของบริ ษัท
กำรลงทะเบียนเข้ ำร่ วมประชุม
บริ ษัทจะเริ่ มเปิ ดรับลงทะเบียนตังแต่
้ เวลา 9.00 น. เป็ นต้ นไป ณ สถานที่ประชุม โดยผู้เข้ าร่ วมประชุม
จะต้ องแสดงเอกสารดังต่อไปนี ้ก่อนเข้ าประชุม
1. ผู้ถือหุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดา
1.1 กรณีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง ให้ แสดงเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ เช่น บัตร
ประจาตัวประชาชน ใบขับขี่ หรื อหนังสือเดินทาง เป็ นต้ น
1.2 กรณีผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุม
(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมา (แบบ ข.) ซึ่งได้ กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วน
และลงลายมือชื่อของทังผู
้ ้ มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
(ข) สาเนาเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ของทังผู
้ ้ ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ (ตาม
ข้ อ 1.1) ซึง่ ได้ ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ องแล้ ว
2. ผู้ถือหุ้นที่เป็ นนิติบคุ คล
2.1 กรณีผ้ แู ทนของผู้ถือหุ้นเข้ าประชุมด้ วยตนเอง
ก) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 6 เดือน) ซึ่งรับรอง
สาเนาถูกต้ อง โดยกรรมการผู้มีอานาจลงนาม และประทับตราสาคัญของบริ ษัท (ถ้ ามี)
(ข) เอกสารที่ราชการออกให้ ของกรรมการผู้มีอานาจลงนาม (ตามข้ อ 1.1) ซึง่ ได้
ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ องแล้ ว

3.

2.2 กรณีผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุม
(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมา (แบบ ข.) ซึ่งได้ กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วน
และลงลายมือชื่อของทังผู
้ ้ มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
(ข) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 6 เดือน) ซึ่งรับรอง
สาเนาถูกต้ อง โดยกรรมการผู้มีอานาจลงนาม และประทับตราสาคัญของบริ ษัท (ถ้ ามี)
(ค) เอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ของกรรมการผู้มีอานาจลงนาม และของผู้รับมอบฉันทะ
(ตามข้ อ 1.1) ซึง่ ได้ ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ องแล้ ว
ผู้ถือหุ้นซึง่ มิได้ มีสญ
ั ชาติไทยหรื อเป็ นนิติบคุ ลที่จดั ตังขึ
้ ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
ให้ นาความในข้ อ 1. และข้ อ 2. มาใช้ บงั คับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรื อผู้เข้ าร่ วมประชุม ซึ่งมิได้ มี
สัญชาติไทย หรื อซึ่งเป็ นนิติบคุ คลที่จดั ตังขึ
้ ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้ วแต่กรณี ทังนี
้ ้ ภายใต้
ข้ อบังคับดังต่อไปนี ้
(ก) หนังสือรับรองการเป็ นนิติบคุ คลนัน้ จะต้ องเป็ นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่
นิติบคุ คลนันตั
้ งอยู
้ ่ และจะต้ องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบคุ คล ผู้มีอานาจลงลายมือชื่อ
ผูกพันนิติบคุ คล และเงื่อนไข หรื อข้ อจากัดอานาจในการลงลายมือชื่อ รวมทังที
้ ่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่
(ข) เอกสารที่จดั ทาขึ ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองโดยโนตารี่ พบั ลิค

รำยชื่อกรรมกำรอิสระ เพื่อเป็ นผู้รับมอบฉันทะจำกผู้ถอื หุ้น
ในกรณีที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัท เป็ นผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน บริ ษัทขอเรี ยนเสนอชื่อกรรมการอิสระให้ อยูใ่ นดุลพินิจของท่าน คือ
ชื่อ-สกุล
:
นายพิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์
อายุ 75 ปี
ตาแหน่ง
:
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
ที่อยู่
:
เลขที่ 183 ชัน้ 19 อาคารรี เจ้ นท์เฮ้ าส์ ถนนราชดาริ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
การมีสว่ นได้ เสียในการประชุม

:

ไม่มี

