วันที่ 21 มีนาคม 2560
เรื่อง

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560

เรียน

ท่านผู้ถือหุ้น
บริ ษัท อาร์ เอส จากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1. รายงานประจาปี และงบการเงินสาหรับปี 2559 (CD-ROM)
2. งบการเงิน และการวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ จากรายงานประจาปี 2559 อย่างย่อ
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1 และ 2)
3. ข้ อมูลกรรมการบริ ษัทที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ และเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นเลือกตังกลั
้ บเข้ าดารงตาแหน่ง
ต่อไปอีกวาระหนึง่ (เอกสารประกอบวาระที่ 4)
4. รายละเอียดใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ซึ่งออกและเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
ตามสัดส่วนการถือหุ้น (RS-W3)
5. แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4)
6. คาชี ้แจงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงทะเบียน และรายชื่อกรรมการอิสระเพื่อเป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
ในการเข้ าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
7. ข้ อบังคับของบริ ษัท เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. นิยามกรรมการอิสระ
9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
10. แผนที่สถานที่จดั การประชุมผู้ถือหุ้น
ด้ วยคณะกรรมการของ บริ ษัท อาร์ เอส จากัด (มหาชน) ได้ มีมติให้ จดั ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560
ในวันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องวิภาวดี บอลรูม C เซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้ าว กรุ งเทพมหานคร
เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900 โดยมีระเบียบวาระ ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2559

หลักการและเหตุผล
ผลการดาเนินงานรวมทังข้
้ อมูลต่างๆ ของบริ ษัทในรอบปี 2559 จะระบุอยู่ใน
รายงานประจาปี 2559 ปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1 และ 2
ความเห็นคณะกรรมการ
ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

เห็นสมควรรายงานผลการดาเนินงาน รวมทังข้
้ อมูลต่างๆ ของบริ ษัทในรอบปี 2559
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ทังนี
้ ้ บริ ษัทขอแจ้ งความคืบหน้ าเรื่ องการเข้ าร่ วมโครงการปราบปรามการทุตจริ ตภายในองค์ กร เนื่องด้ วย
บริ ษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดี ซึง่ รวมถึง ในเรื่ องของการต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน และมีความตังใจ
้
ในการสนับสนุนการต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชันอย่างต่อเนื่อง ด้ วยการพัฒนานโยบายการต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน โดยที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ได้ มีการพิจารณาทบทวนและอนุมตั ินโยบายการต่อต้ าน
การทุจริ ตคอร์ รัปชันเพื่อให้ แนวทางปฏิบตั ิของบริ ษัทมีความชัดเจนยิ่งขึ ้น
วาระที่ 2

พิจารณาอนุ มั ติ งบแสดงฐานะการเงิน และบัญชี ก าไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จ ส าหรั บรอบระยะเวลาบั ญชี
ประจาปี 2559

หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติบ ริ ษั ทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 กาหนดให้
คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการทางบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ณ วันสิ ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริ ษัท
เสนอต่อที่ ประชุมผู้ถื อหุ้นในการประชุมสามัญประจ าปี เพื่ อพิ จารณาอนุมัติ และต้ องจัดให้ ผ้ ูสอบบัญชี ตรวจสอบงบแสดงฐานะ
ทางการเงิน และบัญชีกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จนัน้ ให้ แล้ วเสร็ จก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการจึงได้ จดั ให้ มีการทางบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษัท ประจาปี
2559 ซึ่งได้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและรั บรองโดยผู้สอบบัญชี แล้ ว ปรากฏอยู่ใน
รายงานประจาปี 2559 ในหมวดงบการเงิน ปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1 และ 2
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นสมควรนาเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน
และบัญชีกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จดังกล่าว ซึ่งได้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและรับรอง
โดยผู้สอบบัญชีแล้ ว
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงดจ่ ายเงินปั นผล ประจาปี 2559

หลักการและเหตุผล
เนื่องด้ วยผลประกอบการจากงบการเงินรวม ประจาปี 2559 มีผลการดาเนินงานขาดทุนสุทธิ จึงขอเสนอให้
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการงดจ่ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนินงาน ประจาปี 2559
ความเห็นคณะกรรมการ
เนื่ อ งด้ ว ยผลการด าเนิ น งานของบริ ษั ท ในปี 2559 บริ ษั ท มี ผ ลขาดทุน สุท ธิ
จึงเห็นควรนาเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมตั ิงดการจ่ายเงินปั นผล
วาระที่ 4

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่ งตามวาระ

หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ประกอบกับข้ อบังคับของบริ ษัท
กาหนดให้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ทุกครัง้ กรรมการจานวน 1 ใน 3 ต้ องออกจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการซึ่งพ้ น
จากตาแหน่งสามารถได้ รับเลือกเข้ ารับตาแหน่งใหม่อีกได้ สาหรับในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 นี ้ มีกรรมการที่ต้อง
ออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 3 ท่าน ประกอบด้ วย นายพิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์ พลเอกไพโรจน์ พานิชสมัย และนางวรรณสุดา
ธนสรานาต
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หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้น
เสนอวาระการประชุม และเสนอชื่ อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริ ษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2560 ในเว็บไซต์ของบริ ษัท ซึง่ ผลปรากฏว่า ไม่มีผ้ ใู ดเสนอวาระการประชุ ม หรื อเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ ารับการ
เลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
จะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความเข้ าใจในธุรกิจของบริ ษัท มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมาย
หรื อระเบียบข้ อบังคับของหน่วยงานกากับดูแลบริ ษัทมหาชน เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อพิจารณานาเสนอให้ ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตังกรรมการต่
้
อไป โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ พิจารณาแล้ ว เห็นสมควรให้ เสนอชื่อ
นายพิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์ พลเอกไพโรจน์ พานิชสมัย และนางวรรณสุดา ธนสรานาต กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
เนื่องจากบุคคลทัง้ 3 ท่าน เป็ นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้ าน ที่เป็ นประโยชน์กับบริ ษัท สามารถนา
มุมมองใหม่ๆ มานาเสนอให้ คณะกรรมการ รวมทังสามารถอุ
้
ทิศเวลา และมีความตังใจในการปฏิ
้
บตั ิหน้ าที่เพื่อเสริ มสร้ างให้ บริ ษัท
มีคณะกรรมการที่เข้ มแข็ง และเจริ ญก้ าวหน้ าได้ ตลอดจนเป็ นผู้ที่ประกอบด้ วยคุณธรรม และจริ ยธรรมในการทางาน
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษั ท โดยกรรมการที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ องไม่ ไ ด้ ร่ ว มพิ จ ารณา
ได้ พิจารณาแล้ ว เห็นชอบกับข้ อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่า สมควรนาเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาเลือกตัง้ นายพิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์ พลเอกไพโรจน์ พานิชสมัย และนางวรรณสุดา ธนสรานาต กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการ
ต่อไปอีกวาระหนึง่
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทไม่ได้ กาหนดวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการอิสระไว้ ให้ ไม่เกิน 9 ปี เนื่องจาก
มีความเห็นว่า กรรมการอิสระเป็ นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ มาก ดังนัน้ การดารงตาแหน่งกรรมการ
เป็ นเวลานานจะช่วยให้ เข้ าใจการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทได้ ดียิ่งขึ ้น
อนึ่ง ข้ อมูลของกรรมการบริ ษัทที่ได้ รับการเสนอชื่อกลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย
ลาดับที่ 3
วาระที่ 5

พิจารณาเรื่องค่ าตอบแทนกรรมการ

หลักการและเหตุผล
เพื่อให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
หลักเกณฑ์การพิจารณา
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็ นผู้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
โดยพิจารณาจากค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทของบริ ษัทต่างๆ ในหมวดอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการ
ทาหน้ าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และผลการดาเนินงานของบริ ษัท
ความเห็ นคณะกรรมการ และคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่ าตอบแทน คณะกรรมการบริ ษั ท และ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า ค่าตอบแทนกรรมการตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2556 ประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 พิจารณาอนุมั ติการปรับปรุ งค่าตอบแทนกรรมการ บริ ษัท อาร์ เอส จากัด
(มหาชน) ไว้ มีความเหมาะสมแล้ ว จึงมิได้ เสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเปลีย่ นแปลงแต่ประการใด
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อย่างไรก็ดี เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ดี จึงเห็นควรให้ แจ้ งมติที่ ประชุมซึ่งได้ อนุมตั ิการ
กาหนดค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 รับทราบ ดังนี ้
ค่าตอบแทนกรรมการปี ละไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้ านบาท) โดยมอบอานาจให้ คณะกรรมการมีอานาจ
กาหนดจานวนเงินค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านจะได้ รับ ซึ่งคณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดค่าเบี ้ยประชุ มกรรมการต่อครัง้
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 กาหนดให้ กรรมการ
ตรวจสอบได้ รับค่าเบี ้ยประชุมและค่าตอบแทน ดังนี ้
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ได้ รับค่าเบี ้ยประชุม เป็ นจานวนเงิน 23,000 บาท (สองหมื่นสามพันบาท) ต่อครัง้ ที่เข้ าประชุม
ได้ รับค่าตอบแทนรายเดือน เป็ นจานวนเงิน 46,000 บาท (สีห่ มื่นหกพันบาท) ต่อเดือน
กรรมการตรวจสอบ
ได้ รับค่าเบี ้ยประชุม เป็ นจานวนเงิน 17,250 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้ อยห้ าสิบบาท) ต่อครัง้ ที่เข้ า
ประชุม
ได้ รับค่าตอบแทนรายเดือน เป็ นจานวนเงิน 40,250 บาท (สีห่ มื่นสองร้ อยห้ าสิบบาท) ต่อเดือน
โดยให้ มีผลใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2557 เป็ นต้ นไป หรื อจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติ เปลี่ยนแปลง
เป็ นอย่างอื่น
ข้ อมูลเปรียบเทียบค่ าตอบแทนกรรมการในปี ที่ผ่านมา : ไม่เปลีย่ นแปลงจากค่าตอบแทนในปี ที่ผา่ นมา
รายละเอียดค่าตอบแทนประจา และเบี ้ยประชุมกรรมการบริ ษัทในปี 2559 เป็ นรายบุคคลดังนี ้
ปี 2559
ลาดับ

รายนามกรรมการบริษัท

ค่ าตอบแทนประจา (บาท)

ค่ าเบีย้ ประชุม (บาท)

1.

นายสุรชัย เชษฐโชติศกั ดิ์

-

150,000

2.

นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล

-

120,000

3.

นายดามพ์ นานา

-

120,000

4.

นายดนัยศิษฎ์ เปสลาพันธ์

-

120,000
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ปี 2559
ลาดับ

รายนามกรรมการบริษัท

ค่ าตอบแทนประจา (บาท)

ค่ าเบีย้ ประชุม (บาท)

5.

นายศุภชัย นิลวรรณ

-

120,000

6.

นายโสรัตน์ วณิชวรากิจ

-

120,000

7.

นายพิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์

-

120,000

8.

พลเอก ไพโรจน์ พานิชสมัย

-

120,000

9.

นางวรรณสุดา ธนสรานาต

-

120,000

รวมทัง้ หมด
วาระที่ 6

1,110,000

พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจาปี 2560

หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กาหนดให้
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริ ษัททุกปี ในการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี
และจะแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาจากความเหมาะสมในด้ าน
ปริ มาณงานและผลการปฏิบตั ิงาน เปรี ยบเทียบกับค่าสอบบัญชีที่ผ้ สู อบบัญชีเสนอ รวมทังเมื
้ ่อ พิจารณาถึงความเป็ นอิสระ ความ
เชี่ยวชาญในวิชาชีพ ประสบการณ์ในงานสอบบัญชี การมีบคุ ลากรที่เพียงพอ พร้ อมทังการให้
้
บริ การงานสอบบัญชีแก่บริ ษัทแล้ ว
เห็นควรเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัท เสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมตั ิให้ แต่งตัง้ นายสุดวิณ ปั ญญาวงศ์ขนั ติ ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3534 หรื อนางอนุทยั ภูมิสรุ กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3873 หรื อ นายวิเชียร กิ่งมนตรี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 จากบริ ษัท ไพร้ วอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจาปี
2560 โดยให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอานาจในการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็น สาหรับงบการเงินเฉพาะบริ ษั ท
รายไตรมาสและรายปี และในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีตามรายนามข้ างต้ นไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ บริ ษัท ไพร้ วอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ ส
เอบีเอเอส จากัด เป็ นผู้มีอานาจแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริ ษัท ไพร้ วอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด เป็ นผู้ปฏิบตั ิ
หน้ าที่แทนได้ โดยกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2560 เป็ นจานวนเงิน 1,100,000 บาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2559 เป็ นเงินจานวน
100,000 บาท หรื อเพิ่มขึน้ 10 % เมื่อเทียบกับปี 2559 ทังนี
้ ้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจาปี ตามปกติ ขอให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอานาจให้ คณะกรรมการเป็ นผู้พิจารณากาหนดค่าใช้ จ่ายพิเศษเป็ นกรณีๆ ไป โดยที่ บริ ษัท ไพร้ วอเตอร์ เฮาส์
คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ตังแต่
้ ปี 2558
ทังนี
้ ้ บริ ษัท ไพร้ วอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตัง้ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัท/ บริ ษัทย่อย/ ผู้บริ หาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ ผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่
จะมีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างอิสระแต่ประการใด
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทเห็นชอบกับข้ อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบว่าเห็นควร
นาเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติให้ แต่งตัง้ นายสุดวิณ ปั ญญาวงศ์ ขนั ติ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 3534 หรื อ

5

นางอนุทยั ภูมิสรุ กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3873 หรื อ นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977
จากบริ ษัท ไพร้ วอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจาปี 2560 โดยให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึ่ง
มีอานาจในการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นในงบการเงินของบริ ษัท สาหรับงบการเงินเฉพาะบริ ษัท รายไตรมาสและ
รายปี และในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีตามรายนามข้ างต้ นไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ บริ ษัท ไพร้ วอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ ส เอบีเอเอส
จากัด เป็ นผู้มีอานาจแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริ ษัท ไพร้ วอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด เป็ นผู้ปฏิบตั ิหน้ าที่
แทนได้ และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2560 เป็ นจานวนเงินปี ละ 1,100,000 บาท หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชี
ประจาปี ตามปกติ ขอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอานาจให้ คณะกรรมการเป็ นผู้พิจารณากาหนดค่าใช้ จ่ายพิเศษเป็ นกรณีๆ ไป
วาระที่ 7

พิจ ารณาอนุ มั ติ การออกและเสนอขายใบส าคั ญแสดงสิ ทธิ ท่ ี จ ะซื อ้ หุ้ น สามัญ ของบริ ษัท ฯ ให้ แก่
ผู้ถอื หุ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุ้น

หลักการและเหตุผล :
ด้ วยบริ ษัทมีความประสงค์จะออก และเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้น
สามัญของบริ ษัทฯ จานวน ไม่เกิน 193,332,870 หน่วย ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ตามสัดส่วนจานวนหุ้นที่ถืออยู่ 5 หุ้นเดิม ต่อ 1
หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิในราคาหน่วยละ 0.00 บาท (ศูนย์บาท) โดยใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ
ได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ12.50 บาท (รายละเอียดของใบสาคัญแสดงสิทธิ มีดงั สิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 4)
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมตั ิการออก
และเสนอขายใบสาคัญ แสดงสิท ธิ ที่ จ ะซื อ้ หุ้น สามัญ ของบริ ษั ท ฯ ให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หุ้น เดิ ม ตามสัด ส่ว นการถื อ หุ้น จ านวน ไม่เ กิ น
193,332,870 หน่วย ตามรายละเอียดของใบสาคัญแสดงสิทธิดงั สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 4
นอกจากนัน้ ให้ คณะกรรมการบริ ษัท หรื อประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร หรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หาร เป็ นผู้มีอานาจในการกาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสาคัญแสดงสิทธิ การเข้ าเจรจา
ตกลงลงนามในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมทังด
้ าเนินการต่างๆ อันจาเป็ น และสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับใบสาคัญ
แสดงสิทธิ และการออกและเสนอขายใบสาคัญ แสดงสิทธิในครัง้ นี ้ ซึ่งรวมถึงการนาใบสาคัญแสดงสิทธิ และหุ้นสามัญที่เกิดจาก
การใช้ สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ เข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรั พย์ ในตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย ตลอดจนดาเนินการ
ขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุน และอนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์ สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4. เรื่ อง
ทุนจดทะเบียน

หลักการและเหตุผล :
เนื่อ งจากการออกและเสนอขายใบสาคัญ แสดงสิทธิ ฯ รุ่ นที่ 3 ในวาระที่ 7
บริ ษัทฯ จาเป็ นที่จะต้ องทาการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้ สิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ดงั กล่าวข้ างต้ น แก้ ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4. เรื่ อง ทุนจดทะเบียน เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุน
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมตั ิ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,009,937,646 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,203,270,516 บาท
โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จานวน 193,332,870 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท รวม 193,332,870 บาท และ อนุมตั ิการแก้ ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์ สนธิ ของบริ ษัท ข้ อ 4. เรื่ อง ทุนจดทะเบียน เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยให้ ยกเลิก
ข้ อความเดิม และให้ ใช้ ข้อความใหม่ เป็ นดังนี ้
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ข้ อ 4.

ทุนจดทะเบียนจานวน 1,203,270,516

บาท (หนึง่ พันสองร้ อยสามล้ าน
สองแสนเจ็ดหมื่นห้ าร้ อย)
สิบหกบาท)

แบ่งออกเป็ น

หุ้น

มูลค่าหุ้นละ
โดยแยกออกเป็ น
หุ้นสามัญ

หุ้นบุริมสิทธิ

1,203,270,516

1

(หนึง่ พันสองร้ อยสามล้ าน
สองแสนเจ็ดหมื่นห้ าร้ อย)
สิบหกหุ้น)

บาท (หนึง่ บาท)

1,203,270,516

หุ้น

(หนึง่ พันสองร้ อยสามล้ าน
สองแสนเจ็ดหมื่นห้ าร้ อย)
สิบหกหุ้น)

- ไม่มี-

หุ้น

(

-

)

โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัท หรื อประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร หรื อ บุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หาร มีอานาจในการดาเนินการใดๆ ที่จาเป็ นและเกี่ ยวเนื่องกับการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์ สนธิ ดังกล่าว
ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อความใดๆ ตามคาแนะนา ความเห็น หรื อคาสัง่ ของนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์
และ/หรื อ หน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง
วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

หลักการและเหตุผล :
เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบีย นของบริ ษัท ฯ ในวาระที่ 8 ข้ างต้ น
จึงจ าเป็ นที่ ให้ ที่ประชุมผู้ถื อหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ มทุน จ านวน 193,332,870 หุ้น เพื่ อรองรั บการใช้ สิทธิ
ตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ รุ่นที่ 3 (“RS-W3”) ซึง่ จะจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็น ว่า ที่ประชุมผู้ถือ หุ้นสมควรพิ จารณาอนุมัติ
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 193,332,870 หุ้น ตามรายละเอียดข้ างต้ น
วาระที่ 10

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)

บริ ษัทจึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมตามกาหนด วัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าว โดยบริ ษัทจะเปิ ดให้
เริ่ มลงทะเบียนได้ ตงแต่
ั ้ เวลา 9.00 น. รายละเอียดวิธีการลงทะเบียนปรากฏตาม คาชีแ้ จงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงทะเบียนฯ
(ปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 6)
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กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าร่ วมประชุมฯ แทนสามารถดาเนินการได้ โดยมีรายละเอียดวิธีการ
มอบฉันทะปรากฏตาม คาชี ้แจงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงทะเบียนฯ (สิ่งที่สง่ มาด้ วย 6) หรื อในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นประสงค์จ ะมอบ
ฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัท (โดยมีรายชื่อของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 6) เป็ นผู้รับมอบฉันทะในการเข้ า
ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกข้ อความ และลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามที่แนบมานี ้ (แบบ ข.) พร้ อมทัง้
ปิ ดอากรแสตมป์จานวน 20 บาท และส่งหนังสือมอบฉันทะ รวมทังเอกสารประกอบการมอบฉั
้
นทะดังกล่าวมาที่ “สานักกฎหมาย
บริ ษัท อาร์ เอส จากัด (มหาชน) เลขที่ 419/1 ซอยลาดพร้ าว 15 ถนนลาดพร้ าว แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900” ก่อน
วันประชุมล่วงหน้ า อย่างน้ อย 1 วันทาการ
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นท่านใดประสงค์ จะขอรับรายงานประจาปี 2559 ของบริ ษัท ในรู ปแบบของเอกสาร สามารถ
ติดต่อ มาที่ ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริ ษัท อาร์ เอส จากัด (มหาชน) เลขที่ 419/1 ซอยลาดพร้ าว 15 ถนนลาดพร้ าว แขวงจอมพล
เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ (02) 511-0555 ต่อ 1496, e-mail address: rsir@rs.co.th
การลงมติในแต่ละวาระของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครัง้ นี ้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
วาระที่ 2,3,4,6 และวาระที่ 9 ต้ องได้ รั บมติ อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้ างมาก ของผู้ถือหุ้นที่ มาประชุม และ
ออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 7 และ 8 ต้ องได้ รับมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียง
ลงคะแนน
ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นสามารถเรี ยกดูหนังสือบอกกล่าวเชิ ญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 พร้ อมเอกสาร
ประกอบได้ ในเว็บไซต์ของบริ ษัท ได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 9 มีนาคม 2560 รวมทังหากผู
้
้ ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม หรื อ
ต้ องการให้ ชี ้แจงในประเด็นใด ในระเบียบวาระที่นาเสนอในครัง้ นี ้ กรุ ณาติดต่อสอบถามได้ ที่ คุณชญาณัฐฏา แก้ วงาม โทรศัพท์
(02) 511-0555 ต่อ 1319
อนึ่ง บริ ษัทได้ กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 ในวันที่ 8 มีนาคม
2560 และให้ รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรัพย์ ฯ โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียน ในวันที่ 9 มีนาคม 2560
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรชัย เชษฐโชติศกั ดิ์)
ประธานกรรมการ
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