
    
 

วนัท่ี 19 มีนาคม 2556  
 
เร่ือง : ขอเรียนเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2556 
เรียน : ท่านผู้ ถือหุ้น  

บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) 
 
สิ่งท่ีสง่มาด้วย     1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2555 (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 1) 
 2. รายงานประจ าปี และงบการเงินส าหรับปี 2555 (CD-ROM) 
  (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 2 , 3 และ 6) 
 3. ข้อมลูกรรมการบริษัทท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ และเสนอให้ผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กลบัเข้าด ารง 
  ต าแหน่งตอ่ไปอีกวาระหนึง่ (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 5) 
 4. ข้อมลูวตัถปุระสงค์ท่ีจะขอเพ่ิมเติม (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 8) 
 5. ค าชีแ้จงวิธีการมอบฉนัทะ วิธีการลงทะเบียน และรายช่ือกรรมการอิสระเพ่ือเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ

จากผู้ ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชมุ และออกเสียงลงคะแนน  
 6. ข้อบงัคบัของบริษัท เฉพาะสว่นท่ีเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 7. แผนท่ีแสดงท่ีตัง้ของสถานท่ีจดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2556 
 8. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข 
 
  ด้วยคณะกรรมการของ บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 
2556 ในวนัศกุร์ท่ี 19 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องอาร์เอสฮอลล์ ชัน้ 7 อาคารเลขที่ 419/4 ซอยลาดพร้าว 15  
แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 โดยมีระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้   

 
วาระที่ 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2555 
 

 หลกัการและเหตผุล การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2555 ได้จดัขึน้เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 
2555 โดยมีส าเนารายงานการประชมุปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 1 

 
 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นวา่ รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น

ประจ าปี 2555 ได้มีการบนัทกึรายงานการประชมุไว้อย่างถกูต้องแล้ว เห็นสมควรน าเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา
รับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 
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วาระที่  2   รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2555 
 
  หลกัการและเหตผุล ผลการด าเนินงานรวมทัง้ข้อมลูตา่งๆของบริษัทในรอบปี 2555 จะระบอุยู่
ในรายงานประจ าปี 2555 ปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 2 
 
  ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรรายงานผลการด าเนินงาน รวมทัง้ข้อมลูตา่งๆของบริษัทในรอบ
ปี 2555 ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบ 
 
วาระที่  3  พจิารณาอนุมัตงิบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี 2555 
   
  หลกัการและเหตผุล ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ก าหนด 
ให้คณะกรรมการต้องจดัให้มีการท างบดลุ และบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท เสนอตอ่ท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นในการประชมุสามญัประจ าปีเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ และต้องจดัให้ผู้สอบบญัชีตรวจสอบงบดลุและบญัชี
ก าไรขาดทนุนัน้ให้แล้วเสร็จก่อนน าเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  
 
  คณะกรรมการจงึได้จดัให้มีการท างบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุของบริษัทประจ าปี 2555 ซึง่ได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบญัชีแล้ว ปรากฏอยู่ในรายงาน
ประจ าปี 2555 ในหมวดงบการเงิน ตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 2 
 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรน าเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนมุตัิงบดลุและบญัชี
ก าไรขาดทนุดงักลา่ว ซึง่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบญัชีแล้ว   

 
วาระที่  4      พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฏหมาย และการจ่ายเงนิปันผล 

ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2555 
 

  หลกัการและเหตผุล  
  ทนุส ารองตามกฎหมาย 

 ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อท่ี 39 
ก าหนดให้บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุส ารองไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีหกั
ด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน  

 
 การจ่ายเงินปันผล 

ตามมติท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2546  เม่ือวนัท่ี 13 มกราคม 2546  ได้ก าหนดนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลไว้วา่  บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิหลงัจากหกัภาษีและทนุ
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ส ารองตามกฎหมายแล้ว ทัง้นี ้ คณะกรรมการของบริษัทมีอ านาจในการพิจารณายกเว้นไมด่ าเนินการตามนโยบาย
ดงักลา่ว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดงักลา่วได้เป็นครัง้คราว โดยอยู่ภายใต้เง่ือนไขท่ีการด าเนินการดงักลา่วจะต้อง
ก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้น       

 
 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรน าเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไร

สทุธิเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2555 ดงันี ้
 

1) จดัสรรก าไรสทุธิเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย ส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2555 
จ านวน 14,353,170 บาท 

2) จ่ายเงินปันผลจาก  : ผลการด าเนินงาน งวดด าเนินงานวนัท่ี 1 มกราคม 2555   
     ถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

3) อตัราการจ่ายเงินปันผล :   0.15 บาท ตอ่หุ้น 
4) วนัท่ีจ่ายเงินปันผล  : วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2556 

 

  โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวนัท่ี 12 มีนาคม 2556 (Record Date) และ
ให้รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และท่ีมีการ
แก้ไขเพ่ิมเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียน ในวนัท่ี 13 มีนาคม 2556  

 
อย่างไรก็ดี  สิทธิในการรับเงินปันผลดงักลา่ว ยงัมีความไมแ่น่นอนจนกวา่จะได้รับการพิจารณาอนมุตัิ 

จากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2556 
 

  ทัง้นี ้บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ส าหรับผลการด าเนินงานงวดวันท่ี 1 มกราคม 2555 ถงึ
วนัท่ี 30 มิถนุายน 2555  ไปแล้ว ในอตัรา 0.10 บาท ตอ่หุ้น เม่ือวนัท่ี 5 กนัยายน 2555  เม่ือรวมกบัเงินปันผลท่ีจะได้จ่าย
ในคราวนีอ้ีกในอตัรา 0.15 บาท ตอ่หุ้น ดงันัน้ ส าหรับผลการด าเนินงานรวมประจ าปี 2555 บริษัทจะมีเงินปันผลจ่ายรวม 
0.25 บาท ตอ่หุ้น 

ข้อมลูเปรียบเทียบอตัราการจ่ายปันผลในปีท่ีเสนอ กบัปีท่ีผ่านมา 

รายละเอียดการจ่ายปันผล ปี 2555 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2554 (ปีท่ีผ่านมา) 
1)  ก าไรสทุธิ (บาท) 287,063,392.82 214,607,751.70 
2)  อตัราการจ่ายเงินปันผล (บาทตอ่หุ้น)     
     2.1  เงินปันผลระหวา่งกาล  0.10 0.10 
     2.2  เงินปันผลประจ าปี  0.15 0.05 

    รวมเงนิปันผลจ่ายต่อหุ้นประจ าปี  0.25 0.15 
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วาระที่  5      พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ  
 

หลกัการและเหตผุล ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ประกอบกบัข้อบงัคบั
ของบริษัท ก าหนดให้ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีทกุครัง้ กรรมการจ านวน 1 ใน 3 ต้องออกจากต าแหน่งตาม
วาระ กรรมการซึง่พ้นจากต าแหน่งสามารถได้รับเลือกเข้ารับต าแหน่งใหมอ่ีกได้ ส าหรับในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2556 นี ้ มีกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย นายสรุชยั เชษฐโชติศกัด์ิ  
นางพรพรรณ เตชรุ่งชยักลุ และนายดามพ์ นานา ซึง่เป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม ทัง้ 3 ท่าน 

 
 หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหา 
 ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน นอกจากนี ้ บริษัทได้เปิดโอกาส

ให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชมุ และเสนอช่ือบคุคลเพ่ือพิจารณาเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทในการประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2556  ในเว๊บไซต์ของบริษัท ซึง่ผลปรากฏวา่ ไมม่ีผู้ ใดเสนอวาระการประชมุ หรือเสนอช่ือบคุคล
เพ่ือพิจารณาเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2556  

 
ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน จะพิจารณาคดัเลือกบคุคลท่ีมีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท มีคณุสมบตัิเหมาะสม และไมม่ี
ลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรือระเบียบข้อบงัคบัของหน่วยงานก ากบัดแูลบริษัทมหาชน เพ่ือน าเสนอตอ่
คณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาน าเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้กรรมการตอ่ไป โดยคณะกรรมการ-    
สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เสนอช่ือ นายสรุชยั เชษฐโชติศกัด์ิ นางพรพรรณ          
เตชรุ่งชยักลุ และนายดามพ์ นานา กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ เน่ืองจากบคุคลทัง้ 3 ท่านนี ้ เป็น   
ผู้ ท่ีมีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้าน ท่ีเป็นประโยชน์กบับริษัท สามารถน ามมุมองใหม่ๆ มาน าเสนอ
ให้คณะกรรมการ รวมทัง้สามารถอทิุศเวลา และมีความตัง้ใจในการปฏิบตัิหน้าท่ีเพ่ือเสริมสร้างให้บริษัท มีคณะกรรมการ
ท่ีเข้มแข็ง และเจริญก้าวหน้าได้ ตลอดจนเป็นผู้ ท่ีประกอบด้วยคณุธรรม และจริยธรรมในการท างาน  

 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการที่มีสว่นเก่ียวข้องไมไ่ด้ร่วมพิจารณา ได้

พิจารณาแล้ว เห็นชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนวา่ สมควรน าเสนอให้ท่ีประชมุ         
ผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้ นายสรุชยั เชษฐโชติศกัด์ิ นางพรพรรณ เตชรุ่งชยักลุ และนายดามพ์ นานา กลบัเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่   

 
อนึง่ ข้อมลูของกรรมการบริษัทท่ีได้รับการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ ปรากฏตามสิ่งท่ีสง่

มาด้วย 3 
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วาระที่ 6        พจิารณาอนุมัตเิร่ืองค่าตอบแทนกรรมการ 
 

หลกัการและเหตผุล    บริษัทได้ก าหนดนโยบายคา่ตอบแทนแทนกรรมการไว้อย่างชดัเจน และ
โปร่งใส โดยท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 2/2553 และท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2553 ได้พิจารณาอนมุตัิ
คา่ตอบแทนกรรมการไว้ ซึง่ประกอบด้วย เบีย้ประชมุกรรมการ และคา่ตอบแทนประจ าเดือนของกรรมการตรวจสอบ   
(โดยได้แสดงรายละเอียดไว้ในรายงานประจ าปี 2555 ตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 2) ให้อยู่ในระดบัเดียวกบัอตุสาหกรรมประเภท
เดียวกนั ซึง่สงูเพียงพอท่ีจะดงึดดู และรักษากรรมการท่ีมีคณุสมบตัิท่ีต้องการ  

 
   หลกัเกณฑ์การพิจารณา คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน เป็นผู้ พิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการ  โดยพิจารณาจากค่าตอบแทนกรรมการบริษัทของบริษัทต่างๆในหมวดอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั รวมถึง
ความเหมาะสมกบัการท าหน้าท่ี ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และผลการด าเนินงานของบริษัท 

  

ความเห็นคณะกรรมการ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน โดยกรรมการที่มีสว่นเก่ียวข้องไมไ่ด้ร่วมพิจารณา เห็นควรน าเสนอให้ท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนมุตัิให้ปรับปรุงคา่ตอบแทนกรรมการ (ปรับเพ่ิมเฉพาะคา่ตอบแทนกรรมการตรวจสอบ) เป็น
ดงันี ้ 

 
คา่ตอบแทนกรรมการปีละไมเ่กิน 1,000,000 บาท (หนึง่ล้านบาท) โดยมอบอ านาจให้คณะกรรมการมี

อ านาจก าหนดจ านวนเงินคา่ตอบแทนท่ีกรรมการแตล่ะท่านจะได้รับ ซึง่คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดคา่เบีย้ประชมุ
กรรมการตอ่ครัง้ท่ีเข้าประชมุ ดงันี ้

 
  ประธานกรรมการ  ได้รับคา่เบีย้ประชมุ เป็นจ านวนเงิน 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพนับาท)  
     ตอ่ครัง้ท่ีเข้าประชมุ 
 

กรรมการ  ได้รับคา่เบีย้ประชมุ เป็นจ านวนเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาท)  ตอ่ครัง้ 
    ท่ีเข้าประชมุ 

 
นอกเหนือจากคา่ตอบแทนกรรมการและคา่เบีย้ประชมุของบริษัทดงักลา่วข้างต้นแล้ว ก าหนดให้

กรรมการตรวจสอบได้รับคา่เบีย้ประชมุและคา่ตอบแทน ดงันี ้
 

  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- ได้รับคา่เบีย้ประชมุ เป็นจ านวนเงิน 23,000 บาท (สองหมื่นสามพนับาท) ตอ่ครัง้ท่ีเข้าประชมุ  
- ได้รับคา่ตอบแทนรายเดือน เป็นจ านวนเงิน 46,000 บาท (สี่หมื่นหกพนับาท) ตอ่เดือน 
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กรรมการตรวจสอบ 
- ได้รับคา่เบีย้ประชมุ เป็นจ านวนเงิน 17,250 บาท (หนึง่หมื่นเจ็ดพนัสองร้อยห้าสิบบาท) ตอ่ครัง้

ท่ีเข้าประชมุ  
- ได้รับคา่ตอบแทนรายเดือน เป็นจ านวนเงิน 40,250 บาท (สี่หมื่นสองร้อยห้าสิบบาท) ตอ่เดือน  

 
ข้อมลูเปรียบเทียบคา่ตอบแทนกรรมการในอตัราเดิม กบัคา่ตอบแทนกรรมการท่ีขอปรับปรุงในครัง้นี ้

คา่ตอบแทนกรรมการในอตัราเดิม 
    คา่ตอบแทนประจ า (บาทตอ่เดือน) คา่เบีย้ประชมุ (บาทตอ่ครัง้) 

 ประธานกรรมการ - 25,000 
 กรรมการ - 20,000 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 40,000 20,000 
 กรรมการตรวจสอบ 35,000 15,000 
 คา่ตอบแทนกรรมการท่ีเสนอขอปรับปรุงในครัง้นี ้

    คา่ตอบแทนประจ า (บาทตอ่เดือน) คา่เบีย้ประชมุ (บาทตอ่ครัง้) เพ่ิมขึน้ (%) 

ประธานกรรมการ - 25,000 - 

กรรมการ - 20,000 - 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 46,000 23,000 15 

กรรมการตรวจสอบ 40,250 17,250 15 
 

โดยให้มีผลใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี 1 พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป หรือจนกวา่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีมติ
เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืน 

 

วาระที่  7 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2556 
 
   หลกัการและเหตผุล ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ก าหนด 
ให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชีของบริษัททกุปี ในการแตง่ตัง้
ผู้สอบบญัชีจะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้  
 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากความเหมาะสมในด้าน
ปริมาณงานและผลการปฏิบตัิงาน เปรียบเทียบกบัคา่สอบบญัชีท่ีผู้สอบบญัชีเสนอ รวมทัง้เมื่อพิจารณาถงึความเป็น
อิสระ ความเช่ียวชาญในวิชาชีพ ประสบการณ์ในงานสอบบญัชี  การมบีคุลากรท่ีเพียงพอ พร้อมในการให้บริการงาน 
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สอบบญัชีแก่บริษัทแล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนมุตัิให้
แตง่ตัง้ นางสาววิมลศรี จงอดุมสมบตัิ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3899 หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัุตน์ ผู้สอบบญัชี
รับอนญุาตเลขที่ 7305  หรือนายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5113 หรือ นางสาวนงลกัษณ์ พฒันบณัฑิต 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4713 จาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2556  โดยให้
ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งมีอ านาจในการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็น ส าหรับงบการเงินเฉพาะบริษัท และ 
งบการเงินรวมรายไตรมาสและรายปี และในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีตามรายนามข้างต้นไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ให้ บริษัท 
กรินทร์ ออดิท จ ากดั เป็นผู้มีอ านาจแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอ่ืนของ บริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากดั เป็นผู้ปฏิบตัิหน้าท่ี
แทนได้ โดยก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2556 เป็นจ านวนเงินปีละ 2,700,000 บาท (เฉพาะบริษัท อาร์เอส จ ากดั 
(มหาชน) ปีละ 800,000 บาท) เพ่ิมขึน้จากปี 2555 เป็นเงินจ านวน 200,000 บาท หรือเพ่ิมขึน้ 8 % (เฉพาะ บมจ.       
อาร์เอส เพ่ิมขึน้ 6.67 %) เม่ือเทียบกบัปี 2555 ทัง้นี ้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบญัชีประจ าปีตามปกติ ขอให้ท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นมอบอ านาจให้คณะกรรมการเป็นผู้ พิจารณาก าหนดคา่ใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป โดยท่ี บริษัท กรินทร์ 
ออดิท จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ตัง้แตปี่ 2554 

 
ทัง้นี ้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากดั และผู้สอบบญัชีท่ีเสนอแตง่ตัง้ เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ไมม่ี

ความสมัพนัธ์ หรือสว่นได้เสียกบับริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว     
ในลกัษณะท่ีจะมีผลกระทบตอ่การปฏิบตัิหน้าท่ีอย่างอิสระแตป่ระการใด 
 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบวา่ 
สมควรน าเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนมุตัิให้แตง่ตัง้ นางสาววิมลศรี จงอดุมสมบตัิ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 
3899 หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัุตน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 7305 หรือนายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาตเลขท่ี 5113 หรือ นางสาวนงลกัษณ์ พฒันบณัฑิต ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4713 จาก บริษัท กรินทร์ ออดิท 
จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2556 โดยให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งมีอ านาจในการตรวจสอบ สอบทาน 
และแสดงความเห็นในงบการเงินของบริษัท ส าหรับงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวมรายไตรมาสและรายปี และ
ในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีตามรายนามข้างต้นไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ให้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากดั เป็นผู้มีอ านาจแตง่ตัง้
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอ่ืนของ บริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากดั เป็นผู้ปฏิบตัิหน้าท่ีแทนได้ และก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 
2556 เป็นจ านวนเงินปีละ 2,700,000 บาท (เฉพาะบริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) ปีละ 800,000 บาท)  ทัง้นี ้หากมีงาน
นอกเหนือจากการสอบบญัชีประจ าปีตามปกติ ขอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมอบอ านาจให้คณะกรรมการเป็นผู้ พิจารณา
ก าหนดคา่ใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป  
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วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัตใิห้แก้ไขเพิ่มเตมิวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือ 
 บริคณห์สนธิข้อ 3. เร่ืองวัตถุประสงค์ของบริษัท 

  
  หลกัการและเหตผุล เน่ืองด้วยท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 4/2555 เม่ือวนัท่ี 13 

พฤศจิกายน 2555 ได้มีมติอนมุตัิให้เพ่ิมเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัทอีก 12 ข้อ โดยมีข้อมลูวตัถปุระสงค์ท่ีขอเพ่ิมเติม
ปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 4 และมีมติอนมุตัิให้แก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เร่ืองวตัถปุระสงค์ของบริษัท โดยเพ่ิมเติม
วตัถปุระสงค์อีกจ านวน 12 ข้อ จากเดิม 44 ข้อ เปลี่ยนแปลงเป็น 56 ข้อ ซึง่การเพ่ิมเติมวตัถปุระสงค์ และแก้ไขหนงัสือ-
บริคณห์สนธิดงักลา่ว จ าเป็นต้องได้รับการพิจารณาอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  

 
 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรน าเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนมุตัิให้เพ่ิมเติม

วตัถปุระสงค์ของบริษัทอีก 12 ข้อ โดยมีข้อมลูวตัถปุระสงค์ท่ีจะขอเพ่ิมเติมปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 4 และพิจารณา
อนมุตัิให้แก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เร่ืองวตัถปุระสงค์ของบริษัท โดยเพ่ิมเติมวตัถปุระสงค์อีกจ านวน 12 ข้อ จาก
เดิม 44 ข้อ เปลี่ยนแปลงเป็น 56 ข้อ  

 
วาระที่ 9      พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี)  

 
บริษัทจงึขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุตามก าหนด วนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่ว โดยบริษัท

จะเปิดให้เร่ิมลงทะเบียนได้ตัง้แตเ่วลา 13.00 - 14.00 น. รายละเอียดวิธีการลงทะเบียนปรากฏตาม ค าชีแ้จงวิธีการมอบ-
ฉนัทะ วิธีการลงทะเบียนฯ สิ่งท่ีสง่มาด้วย 5 

 
กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชมุฯแทน สามารถด าเนินการได้ โดยมี

รายละเอียดวิธีการมอบฉนัทะปรากฏตาม ค าชีแ้จงวิธีการมอบฉนัทะ วิธีการลงทะเบียนฯ  สิ่งท่ีสง่มาด้วย 5 หรือ 
 
ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัท (โดยมีรายช่ือของกรรมการอิสระ

ปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 5) เป็นผู้ รับมอบฉนัทะในการเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกข้อความ 
และลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะตามท่ีแนบมานี ้(แบบ ข.) พร้อมทัง้ปิดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาท และสง่หนงัสือมอบ
ฉนัทะ รวมทัง้เอกสารประกอบการมอบฉนัทะดงักลา่ว มาท่ี “ส านกักฎหมาย บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 419/1 
ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900” ก่อนวนัประชมุลว่งหน้า อย่างน้อย 1 วนั
ท าการ  

 
ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะขอรับรายงานประจ าปี 2555 ของบริษัท ในรูปแบบของเอกสาร 

สามารถติดตอ่ มาท่ี “ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 419/1 ซอยลาดพร้าว 15 ถนน
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ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 โทรศพัท์ (02) 511-0555 ตอ่ 1503, e-mail address: 
supanutp@rs.co.th” 

 
การลงมติในแตล่ะวาระของท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้ 
 
วาระท่ี 1, 3, 4, 5 และวาระท่ี 7 ต้องได้รับมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 

และออกเสียงลงคะแนน 
วาระท่ี 6 ต้องได้รับมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ และออกเสียง

ลงคะแนน 
วาระท่ี 8 ต้องได้รับมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ และออกเสียง

ลงคะแนน 
 
   ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถเรียกดหูนงัสือบอกกลา่วเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2556 พร้อมเอกสาร

ประกอบได้ในเว๊บไซต์ของบริษัท ได้ตัง้แตว่นัท่ี 18 มีนาคม 2556 รวมทัง้หากผู้ ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามข้อมลูเพ่ิมเติม 
หรือต้องการให้ชีแ้จงในประเดน็ใด ในระเบียบวาระท่ีน าเสนอในครัง้นี ้กรุณาติดตอ่ คณุอภิยทุธ อรรจนานนัท์ หรือ  
คณุเบญจมาภรณ์ ไกรษรศรี โทรศพัท์ (02) 511 - 0555 (ตอ่ 1317,1319)  

 
อนึง่ บริษัทได้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2556 และได้รับ  

เงินปันผล ในวนัท่ี 12 มีนาคม 2556 และให้รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตาม มาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมดุทะเบียน ในวนัท่ี 13 มีนาคม 2556      
 
  จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

 
                          ขอแสดงความนบัถือ        

             
 
 

                    (นายสรุชยั  เชษฐโชติศกัด์ิ)    
                                  ประธานกรรมการ  
         ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
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