วันที่ 19 มีนาคม 2556
เรื่ อง
เรี ยน

:
:

ขอเรี ยนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2556
ท่านผู้ถือหุ้น
บริ ษัท อาร์ เอส จากัด (มหาชน)

สิ่งที่สง่ มาด้ วย 1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2555 (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1)
2. รายงานประจาปี และงบการเงินสาหรับปี 2555 (CD-ROM)
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 2 , 3 และ 6)
3. ข้ อมูลกรรมการบริ ษัทที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ และเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นเลือกตังกลั
้ บเข้ าดารง
ตาแหน่งต่อไปอีกวาระหนึง่ (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)
4. ข้ อมูลวัตถุประสงค์ที่จะขอเพิ่มเติม (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 8)
5. คาชี ้แจงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงทะเบียน และรายชื่อกรรมการอิสระเพื่อเป็ นผู้รับมอบฉันทะ
จากผู้ถือหุ้นในการเข้ าร่ วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
6. ข้ อบังคับของบริ ษัท เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. แผนที่แสดงที่ตงของสถานที
ั้
่จดั การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2556
8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
ด้ วยคณะกรรมการของ บริ ษัท อาร์ เอส จากัด (มหาชน) ได้ มีมติให้ เรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี
2556 ในวันศุกร์ ที่ 19 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องอาร์ เอสฮอลล์ ชัน้ 7 อาคารเลขที่ 419/4 ซอยลาดพร้ าว 15
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร 10900 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2555

หลักการและเหตุผล
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2555 ได้ จดั ขึ ้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน
2555 โดยมีสาเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 1
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นว่า
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2555 ได้ มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้ อย่างถูกต้ องแล้ ว เห็นสมควรนาเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
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วาระที่ 2

รั บทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2555

หลักการและเหตุผล
ผลการดาเนินงานรวมทังข้
้ อมูลต่างๆของบริ ษัทในรอบปี 2555 จะระบุอยู่
ในรายงานประจาปี 2555 ปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 2
ความเห็นคณะกรรมการ
ปี 2555 ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ
วาระที่ 3

เห็นสมควรรายงานผลการดาเนินงาน รวมทังข้
้ อมูลต่างๆของบริ ษัทในรอบ

พิจารณาอนุมัตงิ บดุลและบัญชีกาไรขาดทุน สาหรั บรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี 2555

หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 กาหนด
ให้ คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการทางบดุล และบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิ ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริ ษัท เสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ และต้ องจัดให้ ผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชี
กาไรขาดทุนนันให้
้ แล้ วเสร็ จก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการจึงได้ จดั ให้ มีการทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนของบริ ษัทประจาปี 2555 ซึง่ ได้ ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ ว ปรากฏอยู่ในรายงาน
ประจาปี 2555 ในหมวดงบการเงิน ตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 2
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนาเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและบัญชี
กาไรขาดทุนดังกล่าว ซึง่ ได้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ ว
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรกาไรสุทธิเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฏหมาย
สาหรั บผลการดาเนินงานประจาปี 2555

และการจ่ ายเงินปั นผล

หลักการและเหตุผล
ทุนสารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อที่ 39
กาหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึง่ ไว้ เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หัก
ด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองนี ้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
การจ่ายเงินปั นผล
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2546 ได้ กาหนดนโยบายการ
จ่ายเงินปั นผลไว้ วา่ บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของกาไรสุทธิหลังจากหักภาษี และทุน
2
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สารองตามกฎหมายแล้ ว ทังนี
้ ้ คณะกรรมการของบริ ษัทมีอานาจในการพิจารณายกเว้ นไม่ดาเนินการตามนโยบาย
ดังกล่าว หรื อเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้ เป็ นครัง้ คราว โดยอยู่ภายใต้ เงื่อนไขที่การดาเนินการดังกล่าวจะต้ อง
ก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผู้ถือหุ้น
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนาเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไร
สุทธิเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานประจาปี 2555 ดังนี ้
1)
2)
3)
4)

จัดสรรกาไรสุทธิเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย สาหรับผลการดาเนินงานของบริ ษัทประจาปี 2555
จานวน 14,353,170 บาท
จ่ายเงินปั นผลจาก
:
ผลการดาเนินงาน งวดดาเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2555
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555
อัตราการจ่ายเงินปั นผล
:
0.15 บาท ต่อหุ้น
วันที่จ่ายเงินปั นผล
:
วันที่ 8 พฤษภาคม 2556

โดยกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปั นผล ในวันที่ 12 มีนาคม 2556 (Record Date) และ
ให้ รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่มีการ
แก้ ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 13 มีนาคม 2556
อย่างไรก็ดี สิทธิในการรับเงินปั นผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิ
จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2556
ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ มีการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล สาหรับผลการดาเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2555 ถึง
วันที่ 30 มิถนุ ายน 2555 ไปแล้ ว ในอัตรา 0.10 บาท ต่อหุ้น เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2555 เมื่อรวมกับเงินปั นผลที่จะได้ จ่าย
ในคราวนี ้อีกในอัตรา 0.15 บาท ต่อหุ้น ดังนัน้ สาหรับผลการดาเนินงานรวมประจาปี 2555 บริ ษัทจะมีเงินปั นผลจ่ายรวม
0.25 บาท ต่อหุ้น
ข้ อมูลเปรี ยบเทียบอัตราการจ่ายปั นผลในปี ที่เสนอ กับปี ที่ผ่านมา
รายละเอียดการจ่ายปั นผล
1) กาไรสุทธิ (บาท)
2) อัตราการจ่ายเงินปั นผล (บาทต่อหุ้น)
2.1 เงินปั นผลระหว่างกาล
2.2 เงินปั นผลประจาปี
รวมเงินปั นผลจ่ ายต่ อหุ้นประจาปี

ปี 2555 (ปี ที่เสนอ)
287,063,392.82

ปี 2554 (ปี ที่ผ่านมา)
214,607,751.70

0.10
0.15
0.25

0.10
0.05
0.15
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วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่ งตามวาระ

หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ประกอบกับข้ อบังคับ
ของบริ ษัท กาหนดให้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ทุกครัง้ กรรมการจานวน 1 ใน 3 ต้ องออกจากตาแหน่งตาม
วาระ กรรมการซึง่ พ้ นจากตาแหน่งสามารถได้ รับเลือกเข้ ารับตาแหน่งใหม่อีกได้ สาหรับในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2556 นี ้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 3 ท่าน ประกอบด้ วย นายสุรชัย เชษฐโชติศกั ดิ์
นางพรพรรณ เตชรุ่ งชัยกุล และนายดามพ์ นานา ซึง่ เป็ นกรรมการผู้มีอานาจลงนาม ทัง้ 3 ท่าน
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาส
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2556 ในเว๊ บไซต์ของบริ ษัท ซึง่ ผลปรากฏว่า ไม่มีผ้ ใู ดเสนอวาระการประชุม หรื อเสนอชื่อบุคคล
เพื่อพิจารณาเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2556
ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน จะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความเข้ าใจในธุรกิจของบริ ษัท มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม และไม่มี
ลักษณะต้ องห้ ามตามกฎหมาย
หรื อระเบียบข้ อบังคับของหน่วยงานกากับดูแลบริ ษัทมหาชน
เพื่อนาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษัท เพื่อพิจารณานาเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตังกรรมการต่
้
อไป โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ พิจารณาแล้ ว เห็นสมควรให้ เสนอชื่อ นายสุรชัย เชษฐโชติศกั ดิ์ นางพรพรรณ
เตชรุ่ งชัยกุล และนายดามพ์ นานา กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง่ เนื่องจากบุคคลทัง้ 3 ท่านนี ้ เป็ น
ผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้ าน ที่เป็ นประโยชน์กบั บริ ษัท สามารถนามุมมองใหม่ๆมานาเสนอ
ให้ คณะกรรมการ รวมทังสามารถอุ
้
ทิศเวลา และมีความตังใจในการปฏิ
้
บตั ิหน้ าที่เพื่อเสริ มสร้ างให้ บริ ษัท มีคณะกรรมการ
ที่เข้ มแข็ง และเจริ ญก้ าวหน้ าได้ ตลอดจนเป็ นผู้ที่ประกอบด้ วยคุณธรรม และจริ ยธรรมในการทางาน
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษัท โดยกรรมการที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องไม่ได้ ร่วมพิจารณา ได้
พิจารณาแล้ ว เห็นชอบกับข้ อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่า สมควรนาเสนอให้ ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้ นายสุรชัย เชษฐโชติศกั ดิ์ นางพรพรรณ เตชรุ่ งชัยกุล และนายดามพ์ นานา กลับเข้ าดารง
ตาแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง่
อนึง่ ข้ อมูลของกรรมการบริ ษัทที่ได้ รับการเสนอชื่อกลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่สง่
มาด้ วย 3

4
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วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัตเิ รื่ องค่ าตอบแทนกรรมการ

หลักการและเหตุผล
บริ ษัทได้ กาหนดนโยบายค่าตอบแทนแทนกรรมการไว้ อย่างชัดเจน และ
โปร่ งใส โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 2/2553 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2553 ได้ พิจารณาอนุมตั ิ
ค่าตอบแทนกรรมการไว้ ซึง่ ประกอบด้ วย เบี ้ยประชุมกรรมการ และค่าตอบแทนประจาเดือนของกรรมการตรวจสอบ
(โดยได้ แสดงรายละเอียดไว้ ในรายงานประจาปี 2555 ตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 2) ให้ อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมประเภท
เดียวกัน ซึง่ สูงเพียงพอที่จะดึงดูด และรักษากรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติที่ต้องการ
หลักเกณฑ์การพิจารณา คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็ นผู้พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ โดยพิจารณาจากค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทของบริ ษัทต่างๆในหมวดอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึง
ความเหมาะสมกับการทาหน้ าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และผลการดาเนินงานของบริ ษัท
ความเห็นคณะกรรมการ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยกรรมการที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องไม่ได้ ร่วมพิจารณา เห็นควรนาเสนอให้ ที่
ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมตั ิให้ ปรับปรุ งค่าตอบแทนกรรมการ (ปรับเพิ่มเฉพาะค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ) เป็ น
ดังนี ้
ค่าตอบแทนกรรมการปี ละไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึง่ ล้ านบาท) โดยมอบอานาจให้ คณะกรรมการมี
อานาจกาหนดจานวนเงินค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านจะได้ รับ ซึง่ คณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดค่าเบี ้ยประชุม
กรรมการต่อครัง้ ที่เข้ าประชุม ดังนี ้
ประธานกรรมการ

ได้ รับค่าเบี ้ยประชุม เป็ นจานวนเงิน 25,000 บาท (สองหมื่นห้ าพันบาท)
ต่อครัง้ ที่เข้ าประชุม

กรรมการ

ได้ รับค่าเบี ้ยประชุม เป็ นจานวนเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาท) ต่อครัง้
ที่เข้ าประชุม

นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี ้ยประชุมของบริ ษัทดังกล่าวข้ างต้ นแล้ ว
กรรมการตรวจสอบได้ รับค่าเบี ้ยประชุมและค่าตอบแทน ดังนี ้

กาหนดให้

ประธานกรรมการตรวจสอบ
ได้ รับค่าเบี ้ยประชุม เป็ นจานวนเงิน 23,000 บาท (สองหมื่นสามพันบาท) ต่อครัง้ ที่เข้ าประชุม
ได้ รับค่าตอบแทนรายเดือน เป็ นจานวนเงิน 46,000 บาท (สี่หมื่นหกพันบาท) ต่อเดือน
5
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กรรมการตรวจสอบ
ได้ รับค่าเบี ้ยประชุม เป็ นจานวนเงิน 17,250 บาท (หนึง่ หมื่นเจ็ดพันสองร้ อยห้ าสิบบาท) ต่อครัง้
ที่เข้ าประชุม
ได้ รับค่าตอบแทนรายเดือน เป็ นจานวนเงิน 40,250 บาท (สี่หมื่นสองร้ อยห้ าสิบบาท) ต่อเดือน
ข้ อมูลเปรี ยบเทียบค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดิม กับค่าตอบแทนกรรมการที่ขอปรับปรุ งในครัง้ นี ้
ค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดิม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

ค่าตอบแทนประจา (บาทต่อเดือน)
40,000
35,000

ค่าเบี ้ยประชุม (บาทต่อครัง้ )
25,000
20,000
20,000
15,000

ค่าตอบแทนกรรมการที่เสนอขอปรับปรุ งในครัง้ นี ้
ค่าตอบแทนประจา (บาทต่อเดือน)

ค่าเบี ้ยประชุม (บาทต่อครัง้ )

เพิ่มขึ ้น (%)

ประธานกรรมการ

-

25,000

-

กรรมการ

-

20,000

-

ประธานกรรมการตรวจสอบ

46,000

23,000

15

กรรมการตรวจสอบ

40,250

17,250

15

โดยให้ มีผลใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2556 เป็ นต้ นไป หรื อจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติ
เปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่น
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัตแิ ต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจาปี 2556

หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กาหนด
ให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริ ษัททุกปี ในการแต่งตัง้
ผู้สอบบัญชีจะแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาจากความเหมาะสมในด้ าน
ปริ มาณงานและผลการปฏิบตั ิงาน เปรี ยบเทียบกับค่าสอบบัญชีที่ผ้ สู อบบัญชีเสนอ รวมทังเมื
้ ่อพิจารณาถึงความเป็ น
อิสระ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ประสบการณ์ในงานสอบบัญชี การมีบคุ ลากรที่เพียงพอ พร้ อมในการให้ บริ การงาน
6
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สอบบัญชีแก่บริ ษัทแล้ ว เห็นควรเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัท เพื่อพิจารณาเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมตั ิให้
แต่งตัง้ นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899 หรื อ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 7305 หรื อนายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 หรื อ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4713 จาก บริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจาปี 2556 โดยให้
ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอานาจในการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็น สาหรับงบการเงินเฉพาะบริ ษัท และ
งบการเงินรวมรายไตรมาสและรายปี และในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีตามรายนามข้ างต้ นไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ บริ ษัท
กริ นทร์ ออดิท จากัด เป็ นผู้มีอานาจแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จากัด เป็ นผู้ปฏิบตั ิหน้ าที่
แทนได้ โดยกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2556 เป็ นจานวนเงินปี ละ 2,700,000 บาท (เฉพาะบริ ษัท อาร์ เอส จากัด
(มหาชน) ปี ละ 800,000 บาท) เพิ่มขึ ้นจากปี 2555 เป็ นเงินจานวน 200,000 บาท หรื อเพิ่มขึ ้น 8 % (เฉพาะ บมจ.
อาร์ เอส เพิ่มขึ ้น 6.67 %) เมื่อเทียบกับปี 2555 ทังนี
้ ้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจาปี ตามปกติ ขอให้ ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอานาจให้ คณะกรรมการเป็ นผู้พิจารณากาหนดค่าใช้ จ่ายพิเศษเป็ นกรณีๆ ไป โดยที่ บริ ษัท กริ นทร์
ออดิท จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ตังแต่
้ ปี 2554
ทังนี
้ ้ บริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จากัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตัง้ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ไม่มี
ความสัมพันธ์ หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัท/ บริ ษัทย่อย/ ผู้บริ หาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ ผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว
ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างอิสระแต่ประการใด
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษัทเห็นชอบกับข้ อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบว่า
สมควรนาเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมตั ิให้ แต่งตัง้ นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
3899 หรื อ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 หรื อนายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 5113 หรื อ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4713 จาก บริ ษัท กริ นทร์ ออดิท
จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจาปี 2556 โดยให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอานาจในการตรวจสอบ สอบทาน
และแสดงความเห็นในงบการเงินของบริ ษัท สาหรับงบการเงินเฉพาะบริ ษัทและงบการเงินรวมรายไตรมาสและรายปี และ
ในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีตามรายนามข้ างต้ นไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ บริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จากัด เป็ นผู้มีอานาจแต่งตัง้
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จากัด เป็ นผู้ปฏิบตั ิหน้ าที่แทนได้ และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี
2556 เป็ นจานวนเงินปี ละ 2,700,000 บาท (เฉพาะบริ ษัท อาร์ เอส จากัด (มหาชน) ปี ละ 800,000 บาท) ทังนี
้ ้ หากมีงาน
นอกเหนือจากการสอบบัญชีประจาปี ตามปกติ
ขอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอานาจให้ คณะกรรมการเป็ นผู้พิจารณา
กาหนดค่าใช้ จ่ายพิเศษเป็ นกรณีๆ ไป
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วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัตใิ ห้ แก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ของบริษัท และการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์ สนธิข้อ 3. เรื่ องวัตถุประสงค์ ของบริษัท

หลักการและเหตุผล
เนื่องด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 13
พฤศจิกายน 2555 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษัทอีก 12 ข้ อ โดยมีข้อมูลวัตถุประสงค์ที่ขอเพิ่มเติม
ปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 4 และมีมติอนุมตั ิให้ แก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 3. เรื่ องวัตถุประสงค์ของบริ ษัท โดยเพิ่มเติม
วัตถุประสงค์อีกจานวน 12 ข้ อ จากเดิม 44 ข้ อ เปลี่ยนแปลงเป็ น 56 ข้ อ ซึง่ การเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิดงั กล่าว จาเป็ นต้ องได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนาเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมตั ิให้ เพิ่มเติม
วัตถุประสงค์ของบริ ษัทอีก 12 ข้ อ โดยมีข้อมูลวัตถุประสงค์ที่จะขอเพิ่มเติมปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 4 และพิจารณา
อนุมตั ิให้ แก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 3. เรื่ องวัตถุประสงค์ของบริ ษัท โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์อีกจานวน 12 ข้ อ จาก
เดิม 44 ข้ อ เปลี่ยนแปลงเป็ น 56 ข้ อ
วาระที่ 9

พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)

บริ ษัทจึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมตามกาหนด วัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าว โดยบริ ษัท
จะเปิ ดให้ เริ่ มลงทะเบียนได้ ตงแต่
ั ้ เวลา 13.00 - 14.00 น. รายละเอียดวิธีการลงทะเบียนปรากฏตาม คาชี ้แจงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงทะเบียนฯ สิ่งที่สง่ มาด้ วย 5
กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าร่ วมประชุมฯแทน สามารถดาเนินการได้
รายละเอียดวิธีการมอบฉันทะปรากฏตาม คาชี ้แจงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงทะเบียนฯ สิ่งที่สง่ มาด้ วย 5 หรื อ

โดยมี

ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัท (โดยมีรายชื่อของกรรมการอิสระ
ปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 5) เป็ นผู้รับมอบฉันทะในการเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกข้ อความ
และลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามที่แนบมานี ้ (แบบ ข.) พร้ อมทังปิ
้ ดอากรแสตมป์จานวน 20 บาท และส่งหนังสือมอบ
ฉันทะ รวมทังเอกสารประกอบการมอบฉั
้
นทะดังกล่าว มาที่ “สานักกฎหมาย บริ ษัท อาร์ เอส จากัด (มหาชน) เลขที่ 419/1
ซอยลาดพร้ าว 15 ถนนลาดพร้ าว แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900” ก่อนวันประชุมล่วงหน้ า อย่างน้ อย 1 วัน
ทาการ
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นท่านใดประสงค์จะขอรับรายงานประจาปี 2555 ของบริ ษัท ในรู ปแบบของเอกสาร
สามารถติดต่อ มาที่ “ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริ ษัท อาร์ เอส จากัด (มหาชน) เลขที่ 419/1 ซอยลาดพร้ าว 15 ถนน
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2556 / บมจ. อาร์ เอส

ลาดพร้ าว แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900 โทรศัพท์ (02) 511-0555 ต่อ 1503, e-mail address:
supanutp@rs.co.th”
การลงมติในแต่ละวาระของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครัง้ นี ้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
วาระที่ 1, 3, 4, 5 และวาระที่ 7 ต้ องได้ รับมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6 ต้ องได้ รับมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียง
ลงคะแนน
วาระที่ 8 ต้ องได้ รับมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียง
ลงคะแนน
ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นสามารถเรี ยกดูหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2556 พร้ อมเอกสาร
ประกอบได้ ในเว๊ บไซต์ของบริ ษัท ได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 18 มีนาคม 2556 รวมทังหากผู
้
้ ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม
หรื อต้ องการให้ ชี ้แจงในประเด็นใด ในระเบียบวาระที่นาเสนอในครัง้ นี ้ กรุ ณาติดต่อ คุณอภิยทุ ธ อรรจนานันท์ หรื อ
คุณเบญจมาภรณ์ ไกรษรศรี โทรศัพท์ (02) 511 - 0555 (ต่อ 1317,1319)
อนึง่ บริ ษัทได้ กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2556 และได้ รับ
เงินปั นผล ในวันที่ 12 มีนาคม 2556 และให้ รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 13 มีนาคม 2556
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรชัย เชษฐโชติศกั ดิ์)
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริ หาร และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
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