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วนัท่ี 21 มีนาคม 2560  
 
เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 
 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น  

บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) 
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย      1. รายงานประจ าปี และงบการเงินส าหรับปี 2559 (CD-ROM) 
 2. งบการเงิน และการวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ จากรายงานประจ าปี 2559 อยา่งยอ่ 
  (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 1 และ 2) 
 3. ข้อมลูกรรมการบริษัทที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ และเสนอให้ผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหน่ง

ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ (เอกสารประกอบวาระท่ี 4) 
 4. รายละเอียดใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ซึ่งออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม

ตามสดัสว่นการถือหุ้น (RS-W3) 
 5. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (แบบ F53-4) 
 6. ค าชีแ้จงวิธีการมอบฉนัทะ วิธีการลงทะเบียน และรายช่ือกรรมการอิสระเพื่อเป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น

ในการเข้าร่วมประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน 
 7. ข้อบงัคบัของบริษัท เฉพาะสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 8. นิยามกรรมการอิสระ 
 9. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข 
 10. แผนท่ีสถานท่ีจดัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 
 ด้วยคณะกรรมการของ บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) ได้มีมติให้จดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560  
ในวนัท่ี 5 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม C เซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 
เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 โดยมีระเบียบวาระ ดงัตอ่ไปนี ้   

 
วาระที่  1  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2559 
   
 หลกัการและเหตผุล ผลการด าเนินงานรวมทัง้ข้อมูลต่างๆ ของบริษัทในรอบปี 2559 จะระบุอยู่ใน
รายงานประจ าปี 2559 ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 1 และ 2 
 
 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรรายงานผลการด าเนินงาน รวมทัง้ข้อมลูตา่งๆ ของบริษัทในรอบปี 2559 
ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบ 
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 ทัง้นี ้บริษัทขอแจ้งความคืบหน้าเร่ืองการเข้าร่วมโครงการปราบปรามการทุตจริตภายในองค์กร  เนื่องด้วย
บริษัทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ซึง่รวมถึง ในเร่ืองของการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชนั และมีความตัง้ใจ
ในการสนบัสนนุการต่อต้านทจุริตคอร์รัปชนัอย่างต่อเนื่อง ด้วยการพฒันานโยบายการต่อต้านทจุริตคอร์รัปชนั   โดยที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวนัที่ 22 กุมภาพนัธ์ 2560 ได้มีการพิจารณาทบทวนและอนมุตัินโยบายการต่อต้าน 
การทจุริตคอร์รัปชนัเพื่อให้แนวทางปฏิบตัิของบริษัทมีความชดัเจนยิ่งขึน้ 
 
วาระที่  2  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ประจ าปี 2559 
     
 

 หลกัการและเหตผุล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ก าหนดให้
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการท างบแสดงฐานะทางการเงิน และบญัชีก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 
เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นในการประชุมสามัญประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ และต้องจัดให้ผู้ สอบบัญชีตรวจสอบงบแสดงฐานะ 
ทางการเงิน และบญัชีก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จนัน้ ให้แล้วเสร็จก่อนน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น  

   

  คณะกรรมการจึงได้จดัให้มีการท างบแสดงฐานะการเงินและบญัชีก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัทประจ าปี 
2559 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้ สอบบัญชีแล้ว ปรากฏอยู่ใน
รายงานประจ าปี 2559 ในหมวดงบการเงิน ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 1 และ 2 
 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรน าเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงิน
และบญัชีก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จดงักลา่ว ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและรับรอง
โดยผู้สอบบญัชีแล้ว   

 
วาระที่  3     พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2559 
 

  หลกัการและเหตผุล 
   เนื่องด้วยผลประกอบการจากงบการเงินรวม ประจ าปี 2559 มีผลการด าเนินงานขาดทนุสทุธิ จึงขอเสนอให้  
ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการงดจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2559  

 

 ความเห็นคณะกรรมการ เนื่องด้วยผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2559 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ  
จึงเห็นควรน าเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนมุตัิงดการจ่ายเงินปันผล 

 
วาระที่  4      พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ  
 

หลกัการและเหตผุล ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ประกอบกบัข้อบงัคบัของบริษัท 
ก าหนดให้ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีทกุครัง้ กรรมการจ านวน 1 ใน 3 ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการซึ่งพ้น
จากต าแหนง่สามารถได้รับเลอืกเข้ารับต าแหนง่ใหมอ่ีกได้ ส าหรับในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 นี ้มีกรรมการที่ต้อง
ออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย นายพิศิษฐ์ ดชัณาภิรมย์ พลเอกไพโรจน์ พานิชสมยั และนางวรรณสดุา 
ธนสรานาต 
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 หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหา 
 ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นอกจากนี ้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น

เสนอวาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2560  ในเว็บไซต์ของบริษัท ซึง่ผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ ใดเสนอวาระการประชุม หรือเสนอช่ือบคุคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการ
เลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัทในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 

 

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
จะพิจารณาคดัเลือกบคุคลที่มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท มีคณุสมบตัิเหมาะสม และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย 
หรือระเบียบข้อบงัคบัของหน่วยงานก ากับดูแลบริษัทมหาชน เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาน าเสนอให้ที่ประชุม 
ผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้กรรมการต่อไป โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เสนอช่ือ
นายพิศิษฐ์ ดชัณาภิรมย์ พลเอกไพโรจน์ พานิชสมยั และนางวรรณสดุา ธนสรานาต กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง 
เนื่องจากบุคคลทัง้ 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้าน ที่เป็นประโยชน์กับบริษัท สามารถน า
มมุมองใหม่ๆ  มาน าเสนอให้คณะกรรมการ รวมทัง้สามารถอทุิศเวลา และมีความตัง้ใจในการปฏิบตัิหน้าที่เพื่อเสริมสร้างให้บริษัท 
มีคณะกรรมการท่ีเข้มแข็ง และเจริญก้าวหน้าได้ ตลอดจนเป็นผู้ที่ประกอบด้วยคณุธรรม และจริยธรรมในการท างาน  

 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการที่มีส่วนเก่ียวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณา  
ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่า สมควรน าเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
พิจารณาเลอืกตัง้ นายพิศิษฐ์ ดชัณาภิรมย์ พลเอกไพโรจน์ พานิชสมยั และนางวรรณสดุา ธนสรานาต กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ
ตอ่ไปอกีวาระหนึง่   

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทไม่ได้ก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระไว้ให้ไม่เกิน  9 ปี เนื่องจาก 
มีความเห็นว่า กรรมการอิสระเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์มาก  ดงันัน้ การด ารงต าแหน่งกรรมการ 
เป็นเวลานานจะช่วยให้เข้าใจการด าเนินธุรกิจของบริษัทได้ดียิ่งขึน้ 

 
อนึ่ง ข้อมูลของกรรมการบริษัทท่ีได้รับการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

ล าดบัที่ 3 
 

วาระที่ 5        พิจารณาเร่ืองค่าตอบแทนกรรมการ 
 

หลกัการและเหตผุล    เพื่อให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ  
  หลกัเกณฑ์การพิจารณา คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ  

โดยพิจารณาจากค่าตอบแทนกรรมการบริษัทของบริษัทต่างๆ ในหมวดอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั รวมถึงความเหมาะสมกบัการ 
ท าหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และผลการด าเนินงานของบริษัท 

  
ความเห็นคณะกรรมการ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน     คณะกรรมการบริษัท และ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ค่าตอบแทนกรรมการตามที่ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2556 ประชุมเมื่อวนัที่ 19 เมษายน 2556 พิจารณาอนุมัติการปรับปรุงค่าตอบแทนกรรมการ บริษัท อาร์เอส จ ากัด 
(มหาชน) ไว้มีความเหมาะสมแล้ว จึงมิได้เสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาเปลีย่นแปลงแตป่ระการใด  
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อย่างไรก็ดี เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี จึงเห็นควรให้แจ้งมติที่ ประชุมซึ่งได้อนุมตัิการ
ก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ เพื่อให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 รับทราบ ดงันี ้

 
คา่ตอบแทนกรรมการปีละไมเ่กิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) โดยมอบอ านาจให้คณะกรรมการมีอ านาจ

ก าหนดจ านวนเงินค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านจะได้รับ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดค่าเบีย้ประชุมกรรมการต่อครัง้ 
ที่เข้าประชมุ ดงันี ้ 

 

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

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

 

นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบีย้ประชุมของบริษัทดงักล่าวข้างต้นแล้ว ก าหนดให้กรรมการ
ตรวจสอบได้รับคา่เบีย้ประชมุและคา่ตอบแทน ดงันี ้

 
 
 

  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- ได้รับคา่เบีย้ประชมุ เป็นจ านวนเงิน 23,000 บาท (สองหมื่นสามพนับาท) ตอ่ครัง้ที่เข้าประชมุ  
 ได้รับคา่ตอบแทนรายเดือน เป็นจ านวนเงิน 46,000 บาท (สีห่มื่นหกพนับาท) ตอ่เดือน 

 

กรรมการตรวจสอบ 
- ได้รับค่าเบีย้ประชุม เป็นจ านวนเงิน 17,250 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพนัสองร้อยห้าสิบบาท) ต่อครัง้ที่เข้า

ประชมุ  
- ได้รับคา่ตอบแทนรายเดือน เป็นจ านวนเงิน 40,250 บาท (สีห่มื่นสองร้อยห้าสบิบาท) ตอ่เดือน  
 
โดยให้มีผลใช้บงัคบัตัง้แต่วนัที่ 1 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป หรือจนกว่าที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลง

เป็นอยา่งอื่น 

 
 
 
 

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา :  ไมเ่ปลีย่นแปลงจากคา่ตอบแทนในปีที่ผา่นมา  

 
 

 รายละเอียดคา่ตอบแทนประจ า และเบีย้ประชมุกรรมการบริษัทในปี 2559 เป็นรายบคุคลดงันี ้ 

 
ล าดับ 

 
รายนามกรรมการบริษัท 

ปี 2559 

ค่าตอบแทนประจ า (บาท) ค่าเบีย้ประชุม (บาท) 

1. นายสรุชยั เชษฐโชติศกัดิ์  -       150,000 

2. นางพรพรรณ เตชรุ่งชยักลุ -       120,000 

3. นายดามพ์ นานา - 120,000 

4. นายดนยัศิษฎ์ เปสลาพนัธ์ - 120,000 
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ล าดับ 

 
รายนามกรรมการบริษัท 

ปี 2559 

ค่าตอบแทนประจ า (บาท) ค่าเบีย้ประชุม (บาท) 

 5. นายศภุชยั นิลวรรณ - 120,000 

6. นายโสรัตน์ วณิชวรากิจ - 120,000 

7. นายพิศิษฐ์   ดชัณาภิรมย์ - 120,000 

8. พลเอก ไพโรจน์  พานิชสมยั - 120,000 

9. นางวรรณสดุา ธนสรานาต - 120,000 

 รวมทัง้หมด     1,110,000 
 
 

วาระที่  6 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2560 
 
   หลกัการและเหตผุล  ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ก าหนดให้ 
ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชีของบริษัททกุปี ในการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี 
และจะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้  

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากความเหมาะสมในด้าน
ปริมาณงานและผลการปฏิบตัิงาน เปรียบเทียบกบัคา่สอบบญัชีที่ผู้สอบบญัชีเสนอ รวมทัง้เมื่อพิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความ
เช่ียวชาญในวิชาชีพ ประสบการณ์ในงานสอบบญัชี  การมีบคุลากรที่เพียงพอ พร้อมทัง้การให้บริการงานสอบบญัชีแก่บริษัทแล้ว 
เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนุมตัิให้แต่งตัง้ นายสดุวิณ ปัญญาวงศ์ขนัติ  ผู้สอบ
บญัชีรับอนุญาตเลขที่ 3534 หรือนางอนุทยั ภูมิสรุกุล ผู้ สอบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3873  หรือ นายวิเชียร ก่ิงมนตรี 
ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 จากบริษัท ไพร้วอเตอร์เฮาส์ คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด เป็นผู้ สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 
2560  โดยให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งมีอ านาจในการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็น ส าหรับงบการเงินเฉพาะบริษั ท 
รายไตรมาสและรายปี และในกรณีที่ผู้สอบบญัชีตามรายนามข้างต้นไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ให้ บริษัท ไพร้วอเตอร์เฮาส์ คเูปอร์ส 
เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผู้มีอ านาจแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอื่นของ บริษัท ไพร้วอเตอร์เฮาส์ คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผู้ปฏิบตัิ
หน้าที่แทนได้ โดยก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2560 เป็นจ านวนเงิน 1,100,000 บาท เพิ่มขึน้จากปี 2559 เป็นเงินจ านวน 
100,000 บาท หรือเพิ่มขึน้ 10 % เมื่อเทียบกับปี 2559 ทัง้นี ้หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบญัชีประจ าปีตามปกติ ขอให้ 
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมอบอ านาจให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาก าหนดคา่ใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป โดยที่ บริษัท ไพร้วอเตอร์เฮาส์ 
คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ตัง้แตปี่ 2558 

 ทัง้นี ้บริษัท ไพร้วอเตอร์เฮาส์ คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั และผู้สอบบญัชีที่เสนอแต่งตัง้ เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท 
ไมม่ีความสมัพนัธ์ หรือสว่นได้เสยีกบับริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว  ในลกัษณะที่
จะมีผลกระทบตอ่การปฏิบตัิหน้าที่อยา่งอิสระแตป่ระการใด 
 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบว่าเห็นควร
น าเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติให้แต่งตัง้ นายสุดวิณ ปัญญาวงศ์ขนัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3534 หรือ 
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นางอนุทยั ภมูิสรุกุล ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3873  หรือ นายวิเชียร ก่ิงมนตรี ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 
จากบริษัท ไพร้วอเตอร์เฮาส์ คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2560 โดยให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่ง
มีอ านาจในการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นในงบการเงินของบริษัท ส าหรับงบการเงินเฉพาะบริษัท รายไตรมาสและ
รายปี และในกรณีที่ผู้สอบบญัชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ให้ บริษัท ไพร้วอเตอร์เฮาส์ คเูปอร์ส เอบีเอเอส 
จ ากดั เป็นผู้มีอ านาจแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอื่นของ บริษัท ไพร้วอเตอร์เฮาส์ คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผู้ปฏิบตัิหน้าที่
แทนได้ และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2560 เป็นจ านวนเงินปีละ 1,100,000 บาท หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบญัชี
ประจ าปีตามปกติ ขอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมอบอ านาจให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาก าหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป  
  
วาระที่  7      พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ  ให้แก่ 

ผู้ถอืหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถอืหุ้น  
 

หลกัการและเหตผุล :   ด้วยบริษัทมีความประสงค์จะออก และเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ น
สามญัของบริษัทฯ จ านวน ไมเ่กิน 193,332,870 หนว่ย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นจ านวนหุ้นท่ีถืออยู่ 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 
หนว่ยใบส าคญัแสดงสทิธิในราคาหนว่ยละ 0.00 บาท (ศนูย์บาท)  โดยใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั
ได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ12.50 บาท (รายละเอียดของใบส าคญัแสดงสทิธิ มีดงัสิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 4) 

 

ความเห็นคณะกรรมการ :    คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรที่จะอนมุตัิการออก
และเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทฯ  ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้ น จ านวน ไม่เกิน 
193,332,870 หนว่ย ตามรายละเอียดของใบส าคญัแสดงสทิธิดงัสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 4   

นอกจากนัน้ ให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบคุคลที่ได้รับมอบหมายจากประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร  เป็นผู้มีอ านาจในการก าหนดหลกัเกณฑ์  เง่ือนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบส าคญัแสดงสิทธิ  การเข้าเจรจา 
ตกลงลงนามในเอกสาร และสญัญาต่างๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทัง้ด าเนินการต่างๆ อนัจ าเป็น และสมควรอนัเก่ียวเนื่องกบัใบส าคญั
แสดงสิทธิและการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้ซึ่งรวมถึงการน าใบส าคญัแสดงสิทธิและหุ้นสามญัที่เกิดจาก
การใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย   ตลอดจนด าเนินการ 
ขออนญุาตตอ่หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 
  
วาระที่ 8         พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุน และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เร่ือง 

ทุนจดทะเบียน 

 

หลกัการและเหตผุล :    เนื่องจากการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิฯ รุ่นที่ 3 ในวาระที่ 7 
บริษัทฯ จ าเป็นที่จะต้องท าการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวข้างต้น แก้ไขเพิ่มเติม
หนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เร่ือง ทนุจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุ 

ความเห็นคณะกรรมการ :    คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า  ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนมุตัิ
การเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทนุจดทะเบียนเดิม  1,009,937,646 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่ 1,203,270,516 บาท 
โดยการออกหุ้นสามญัใหม ่จ านวน 193,332,870 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 193,332,870  บาท และ อนมุตัิการแก้ไข
เพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4.   เร่ือง ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน   โดยให้ยกเลิก
ข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ เป็นดงันี ้ 
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ข้อ 4.   ทนุจดทะเบียนจ านวน  1,203,270,516 บาท     (หนึง่พนัสองร้อยสามล้าน  
                                                                                                        สองแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อย) 
                                                                                                        สบิหกบาท) 

 

           แบง่ออกเป็น                1,203,270,516 หุ้น       (หนึง่พนัสองร้อยสามล้าน 
                                                                                                  สองแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อย) 
                                                                                                  สบิหกหุ้น) 

 

 มลูคา่หุ้นละ                                      1      บาท     (หนึง่บาท) 
   โดยแยกออกเป็น         
           หุ้นสามญั                     1,203,270,516        หุ้น       (หนึง่พนัสองร้อยสามล้าน 
                                                                                                  สองแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อย) 
                                                                                                  สบิหกหุ้น) 

 

           หุ้นบริุมสทิธิ                              - ไมม่ี-              หุ้น             )-        (  
 

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบคุคลที่ได้รับมอบหมายจากประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร   มีอ านาจในการด าเนินการใดๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวเนื่องกับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าว  
ซึง่รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดๆ ตามค าแนะน า  ความเห็น หรือค าสัง่ของนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ 
และ/หรือ หนว่ยงานราชการอื่นใดที่เก่ียวข้อง 

 
วาระที่  9 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
 

หลกัการและเหตผุล :    เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในวาระที่ 8 ข้างต้น  
จึงจ าเป็นที่ให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวน 193,332,870 หุ้ น เพื่อรองรับการใช้สิทธิ 
ตามใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ รุ่นท่ี 3 (“RS-W3”)   ซึง่จะจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น  

  
 

ความเห็นคณะกรรมการ :    คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติ 
การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 193,332,870 หุ้น ตามรายละเอียดข้างต้น 

    
 

วาระที่ 10     เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี)  
 

         บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามก าหนด วนั เวลา และสถานที่ดงักลา่ว โดยบริษัทจะเปิด ให้
เร่ิมลงทะเบียนได้ตัง้แต่เวลา 9.00 น. รายละเอียดวิธีการลงทะเบียนปรากฏตาม ค าชีแ้จงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงทะเบียนฯ 
(ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 6) 
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กรณีที่ผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมฯ แทนสามารถด าเนินการได้ โดยมีรายละเอียดวิธีการ 
มอบฉนัทะปรากฏตาม ค าชีแ้จงวิธีการมอบฉนัทะ วิธีการลงทะเบียนฯ  (สิ่งที่สง่มาด้วย 6) หรือในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบ
ฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัท (โดยมีรายช่ือของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วย 6) เป็นผู้ รับมอบฉนัทะในการเข้า
ร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทน โปรดกรอกข้อความ และลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะตามที่แนบมานี ้(แบบ ข.) พร้อมทัง้
ปิดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาท และสง่หนงัสอืมอบฉนัทะ รวมทัง้เอกสารประกอบการมอบฉนัทะดงักลา่วมาที่ “ส านกักฎหมาย 
บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 419/1 ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900” ก่อน
วนัประชมุลว่งหน้า อยา่งน้อย 1 วนัท าการ  

 
 

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะขอรับรายงานประจ าปี 2559 ของบริษัท ในรูปแบบของเอกสาร สามารถ
ติดต่อ มาที่ ฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ์ บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 419/1 ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล  
เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 โทรศพัท์ (02) 511-0555 ตอ่ 1496, e-mail address: rsir@rs.co.th 

 
 

การลงมติในแตล่ะวาระของที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้ประกอบด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้ 
วาระที่ 2,3,4,6 และวาระที่ 9 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ ถือหุ้ นที่มาประชุม และ 

ออกเสยีงลงคะแนน 
วาระที่ 7 และ 8 ต้องได้รับมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียง

ลงคะแนน 
    
 

   ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 พร้อมเอกสาร
ประกอบได้ในเว็บไซต์ของบริษัท ได้ตัง้แต่วนัที่  9 มีนาคม 2560 รวมทัง้หากผู้ ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ
ต้องการให้ชีแ้จงในประเด็นใด ในระเบียบวาระที่น าเสนอในครัง้นี ้กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่ คณุชญาณฐัฏา แก้วงาม โทรศพัท์  
(02) 511-0555 ตอ่ 1319 

    
 

   อนึ่ง บริษัทได้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ในวนัที่ 8 มีนาคม 
2560 และให้รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียน ในวนัท่ี 9 มีนาคม 2560 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
                          ขอแสดงความนบัถือ        
 

             
                    (นายสรุชยั  เชษฐโชติศกัดิ์)    

                                               ประธานกรรมการ      

mailto:supanutp@rs.co.th

