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วนัที� �� มีนาคม ����  

 

 

เรื�อง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี ���� 

  

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น  

บริษัท อาร์เอส จํากดั (มหาชน) 

 

สิ�งที�ส่งมาด้วย      1. รายงานประจําปี และงบการเงินสาํหรับปี ���� (CD-ROM) 

 �. งบการเงิน และการวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจดัการ จากรายงานประจําปี ���� อยา่งยอ่ 

  (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที� � และ� ) 

 �. ข้อมูลกรรมการบริษัทที�ออกจากตําแหน่งตามวาระ และเสนอให้ผู้ ถือหุ้นเลือกตั �งกลับเข้าดํารง

ตําแหนง่ตอ่ไปอีกวาระหนึ�ง และแตง่ตั �งกรรมการใหม ่(เอกสารประกอบวาระที� �) 

 �. คําชี �แจงวิธีการมอบฉนัทะ วิธีการลงทะเบียน และรายชื�อกรรมการอิสระเพื�อเป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือ

หุ้นในการเข้าร่วมประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน 

 �. ข้อบงัคบัของบริษัท เฉพาะสว่นที�เกี�ยวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

 �. นิยามกรรมการอิสระ 

 �. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข 

 �. แผนที�สถานที�จดัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

 

ด้วยคณะกรรมการของ บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจําปี ����  

ในวนัที� � เมษายน ���� เวลา ��.�� น. ณ ห้องซาลอน เอ ชั �น � โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด เลขที� 204 ถนนรัชดาภิเษก 

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 โดยมีระเบียบวาระ ดงัตอ่ไปนี �    

 

วาระที� �   รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทประจาํปี ���� 

หลกัการและเหตผุล     ผลการดําเนินงานรวมทั �งข้อมลูต่างๆ ของบริษัทในรอบปี ���� จะระบอุยู่ในรายงาน

ประจําปี ���� ปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วย � และ � 

ความเห็นคณะกรรมการ     เห็นสมควรรายงานผลการดําเนินงาน รวมทั �งข้อมลูตา่งๆ ของบริษัทในรอบปี ���� 

ให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบ 

  ทั �งนี � บริษัทขอแจ้งความคืบหน้าเรื�องการเข้าร่วมโครงการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร เนื�องด้วย 

บริษัทฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัของการกํากบัดแูลกิจการที�ดี ซึ�งรวมถึง ในเรื�องของการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชั�น 

และมีความตั �งใจในการสนบัสนนุการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชั�นอยา่งตอ่เนื�อง ด้วยการพฒันานโยบายการตอ่ต้าน

ทุจริตคอร์รัปชั�น โดยที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั �งที� �/���� เมื�อวนัที� �� กุมภาพนัธ์ ���� ได้มีการ

พิจารณาทบทวนและอนมุตัินโยบายการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชั�นเพื�อให้แนวทางปฏิบตัิของบริษัทมีความ

ความเหมาะสมและชดัเจน 

 



 2

วาระที� �  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ประจาํปี ���� 

หลกัการและเหตุผล     ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. ���� มาตรา ��� กําหนดให้

คณะกรรมการต้องจดัให้มีการทํางบแสดงฐานะทางการเงิน และบญัชีกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ณ วนัสิ �นสดุของรอบปี

บญัชีของบริษัท เสนอต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจําปีเพื�อพิจารณาอนุมตัิ และต้องจัดให้

ผู้สอบบญัชีตรวจสอบงบแสดงฐานะทางการเงิน และบญัชีกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จนั �น ให้แล้วเสร็จก่อนนําเสนอ

ตอ่ที�ประชมุผู้ ถือหุ้น  

 คณะกรรมการจึงได้จดัให้มีการทํางบแสดงฐานะการเงิน และบญัชีกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัทประจําปี 

���� ซึ�งได้ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบญัชีแล้ว 

ปรากฏอยูใ่นรายงานประจําปี ���� ในหมวดงบการเงิน ปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วย � และ � 

ความเห็นคณะกรรมการ     เห็นสมควรนําเสนอให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงิน และ

บัญชีกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดังกล่าว ซึ�งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการ

ตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบญัชีแล้ว   

 

วาระที� �    พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาํไรสุทธิเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย และพิจารณางดจ่ายเงนิปันผล  
  ประจาํปี ���� 

 หลกัการและเหตผุล 

 ทนุสาํรองตามกฎหมาย 

  ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. ���� มาตรา ��� และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อที� �� กําหนดให้

บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีส่วนหนึ�งไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ � ของกําไรสทุธิประจําปีหกั

ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี �จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ �� ของทุนจด

ทะเบียน 

  การจ่ายเงินปันผล  

ตามมติที�ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั �งที� �/���� เมื�อวนัที� �� มกราคม ���� ได้กําหนดนโยบายการจ่ายเงินปัน

ผลไว้ว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ �� ของกําไรสทุธิหลงัจากหกัภาษีและทุน

สาํรองตามกฎหมายแล้ว 

 ทั �งนี � คณะกรรมการของบริษัทมีอํานาจในการพิจารณายกเว้นไม่ดําเนินการตามนโยบายดงักล่าว หรือ

เปลี�ยนแปลงนโยบายดงักลา่วได้เป็นครั �งคราว โดยอยูภ่ายใต้เงื�อนไขที�การดําเนินการดงักลา่วจะต้องก่อให้เกิด

ประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้น 

ความเห็นคณะกรรมการ    เห็นสมควรนําเสนอให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรกําไรสทุธิเป็นทนุ

สํารองตามกฎหมายสําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี ���� จํานวน ��,���,��� บาท และ

เนื�องจากบริษัทมีความจําเป็นต้องใช้เงินเพื�อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานของบริษัท ดังนั �น

คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณางดจ่ายเงินปันผลของบริษัท สาํหรับปี ����  
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วาระที�  �      พิจารณาเลือกตั �งกรรมการแทนกรรมการที�ออกจากตาํแหน่งตามวาระ และแต่งตั �งกรรมการใหม่  

หลกัการและเหตุผล    ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. ���� ประกอบกับข้อบงัคบัของบริษัท 

กําหนดให้ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีทุกครั �ง กรรมการจํานวน � ใน � ต้องออกจากตําแหน่งตาม

วาระ กรรมการซึ�งพ้นจากตําแหน่งสามารถได้รับเลือกเข้ารับตําแหน่งใหม่อีกได้ สําหรับในการประชุมสามญัผู้

ถือหุ้นประจําปี ���� นี � มีกรรมการที�ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน � ท่าน ประกอบด้วย นายดนยัศิษฏ์ 

เปสลาพนัธ์  นายโสรัตน์ วณิชวรากิจ และนายศภุชยั นิลวรรณ 

 เนื�องจากในระหว่างปี ���� นายศุภชัย นิลวรรณ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัท ที�ประชุม

คณะกรรมการจึงทําการแต่งตั �งกรรมการใหม่ คือ นายองอาจ สิงห์ลําพอง ซึ�งทําให้ในปีนี �มีกรรมการที�ออกตามวาระ 

และคณะกรรมการเสนอให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ�ง จํานวน � ท่าน  และกรรมการเสนอแต่งตั �งใหม ่

จํานวน � ทา่น รายชื�อดงันี � 

1. นายดนยัศิษฏ์ เปสลาพนัธ์ กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

2. นายโสรัตน์  วณิชวรากิจ กรรมการ 

3. นายองอาจ สงิห์ลาํพอง กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

  และแก้ไขรายชื�อกรรมการซึ�งมีอํานาจลงลายมือชื�อแทนบริษัท เป็นดงันี � 

  “ชื�อ และจํานวนกรรมการซึ�งมีอํานาจลงลายมือชื�อแทนบริษัท คือ นายสรุชยั เชษฐโชติศกัดิ� นายดนยัศิษฏ์  

  เปสลาพนัธ์   นางพรพรรณ เตชรุ่งชยักลุ    นายดามพ์ นานา   นายองอาจ สงิห์ลาํพอง สองในห้าคนนี �ลงลายมือ 

  ชื�อร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษัท” 
 

หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหา     ผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นอกจากนี � 

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอชื�อบคุคลเพื�อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั �งเป็นกรรมการบริษัท และเสนอวาระ

การประชมุ ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ���� ในเว็บไซต์ของบริษัท ซึ�งผลปรากฏวา่ ไมม่ีผู้ใดเสนอชื�อ

บคุคลเพื�อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั �งเป็นกรรมการบริษัท หรือวาระการประชุมในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น

ประจําปี ����  

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน     คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

จะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที�มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท มีคุณสมบตัิเหมาะสม และไม่มีลกัษณะ

ต้องห้ามตามกฎหมาย หรือระเบียบข้อบงัคบัของหน่วยงานกํากบัดแูลบริษัทมหาชน เพื�อนําเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษัท เพื�อพิจารณานําเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั �งกรรมการต่อไป โดยคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทนได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เสนอชื�อนายดนยัศิษฏ์ เปสลาพนัธ์ และนายโสรัตน์ วณิชวรา

กิจ กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ�ง และแต่งตั �งกรรมการใหม่ คือ นายองอาจ สิงห์ลําพอง 

เนื�องจากบุคคลทั �ง � ท่าน เป็นผู้ที�มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้าน ที�เป็นประโยชน์กับ

บริษัท สามารถนํามมุมองใหม่ๆ มานําเสนอให้คณะกรรมการ รวมทั �งสามารถอทุิศเวลา และมีความตั �งใจใน

การปฏิบตัิหน้าที�เพื�อเสริมสร้างให้บริษัท มีคณะกรรมการที�เข้มแข็ง และเจริญก้าวหน้าได้ ตลอดจนเป็นผู้ที�

ประกอบด้วยคณุธรรม และจริยธรรมในการทํางาน  
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ความเห็นคณะกรรมการ     คณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการที�มีส่วนเกี�ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณา  

ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนว่า สมควรนําเสนอให้

ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลอืกตั �ง นายดนยัศิษฏ์ เปสลาพนัธ์ และนายโสรัตน์ วณิชวรากิจ กลบัเข้าดํารงตําแหน่ง

กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ�ง และแต่งตั �ง นายองอาจ สิงห์ลําพอง เป็นกรรมการ และแก้ไขรายชื�อกรรมการซึ�งมี

อํานาจลงลายมือชื�อแทนบริษัท เป็นดงันี � 

“ชื�อ และจํานวนกรรมการซึ�งมีอํานาจลงลายมือชื�อแทนบริษัท คือ นายสรุชยั เชษฐโชติศกัดิ� นายดนยัศิษฏ์  

เปสลาพันธ์   นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล    นายดามพ์ นานา   นายองอาจ สิงห์ลําพอง สองในห้าคนนี �ลง

ลายมือชื�อร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษัท” 

อนึ�ง ข้อมลูของกรรมการบริษัทที�ได้รับการเสนอชื�อกลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ และกรรมการแต่งตั �งใหม ่

ปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วย ลาํดบัที� � 

 

วาระที� �        พิจารณาอนุมัติเรื�องค่าตอบแทนกรรมการ 

 หลกัการและเหตผุล     เพื�อให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ  

หลกัเกณฑ์การพิจารณา     คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ  

โดยพิจารณาจากคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทของบริษัทตา่งๆ ในหมวดอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั รวมถึงความ

เหมาะสมกบัการทําหน้าที� ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และผลการดําเนินงานของบริษัท 

ความเห็นคณะกรรมการ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน     คณะกรรมการบริษัท และ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยกรรมการที�มีส่วนเกี�ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณา เห็นควร

นําเสนอให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนมุตัิให้ปรับปรุงคา่ตอบแทนกรรมการ เป็นดงันี � 

ค่าตอบแทนกรรมการปีละไม่เกิน �,���,��� บาท (หนึ�งล้านบาท) โดยมอบอํานาจให้คณะกรรมการมี

อํานาจกําหนดจํานวนเงินคา่ตอบแทนที�กรรมการแต่ละท่านจะได้รับ ซึ�งคณะกรรมการบริษัทได้กําหนดค่าเบี �ย

ประชมุกรรมการบริษัทตอ่ครั �งที�เข้าประชมุ ดงันี � 

 ประธานกรรมการ   ได้รับคา่เบี �ยประชมุ เป็นจํานวนเงิน ��,��� บาท  

    (สองหมื�นห้าพนับาท) ตอ่ครั �งที�เข้าประชมุ  

 กรรมการ   ได้รับคา่เบี �ยประชมุ เป็นจํานวนเงิน ��,��� บาท  

    (สองหมื�นบาท) ตอ่ครั �งที�เข้าประชมุตอ่ทา่น   

  นอกเหนือจากคา่ตอบแทนกรรมการและคา่เบี �ยประชมุของกรรมการบริษัทดงักลา่วข้างต้นแล้ว กําหนดให้

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับคา่ตอบแทนกรรมการและคา่เบี �ยประชมุคณะกรรมการตรวจสอบเป็นดงันี �  

 ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับคา่เบี �ยประชมุเป็นจํานวนเงิน ��,��� บาท  

    (สองหมื�นห้าพนับาท) ตอ่ครั �งที�เข้าประชมุ  

 และคา่ตอบแทนรายเดือนเป็นจํานวนเงิน ��,��� บาท  

 (ห้าหมื�นบาท)  

 กรรมการตรวจสอบ  ได้รับคา่เบี �ยประชมุเป็นจํานวนเงิน 20,000 บาท  

    (สองหมื�นบาท) ตอ่ครั �งที�เข้าประชมุตอ่ทา่น  

    และคา่ตอบแทนรายเดือนเป็นจํานวนเงิน 45,000 บาท  

    (สี�หมื�นห้าพนับาท) ตอ่ทา่น  
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ข้อมลูเปรียบเทียบคา่ตอบแทนกรรมการในอตัราเดิม กบัคา่ตอบแทนกรรมการที�ขอปรับปรุงใหมใ่นครั �งนี � 

           คา่ตอบแทนกรรมการ    คา่ตอบแทนกรรมการ 

   ที�ปรับปรุงใหม ่                ในอตัราเดิม 

  คา่เบี �ยประชมุประธานกรรมการ        ��,���            ��,��� ตอ่ครั �งที�เข้าประชมุ 

  คา่เบี �ยประชมุกรรมการ         ��,���            ��,��� ตอ่ครั �งที�เข้าประชมุ 

  เบี �ยประชมุประธานกรรมการตรวจสอบ       ��,���            ��,��� ตอ่ครั �งที�เข้าประชมุ 

  คา่ตอบแทนรายเดือนประธานกรรมการตรวจสอบ    ��,���            ��,��� ตอ่เดือน 

  คา่เบี �ยประชมุกรรมการตรวจสอบ        ��,���            ��,��� ตอ่ครั �งที�เข้าประชมุ 

คา่ตอบแทนรายเดือนกรรมการตรวจสอบ           ��,���            ��,��� ตอ่เดือน 

คา่ตอบแทนอื�น / สทิธิประโยชน์อื�น          -ไมม่ี-                        -ไมม่ี- 

 

การกําหนดค่าตอบแทนและค่าเบี �ยประชุมดงักลา่วให้มีผลใช้บงัคบัตลอดไปจนกว่าที�ประชุมผู้ ถือหุ้นจะมีมติ

เปลี�ยนแปลงในภายหลงั 

 

วาระที� �  พิจารณาแต่งตั �งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจาํปี 2561 

  หลกัการและเหตุผล    ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. ���� มาตรา ��� กําหนดให้ 

ที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีแตง่ตั �งผู้สอบบญัชี และกําหนดจํานวนเงินคา่สอบบญัชีของบริษัททกุปี ในการ

แตง่ตั �งผู้สอบบญัชี จะแต่งตั �งผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้ ซึ�งบริษัท ไพร้วอเตอร์เฮาส์ คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั 

เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท อาร์เอส จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ยตั �งแตปี่ ���� จนถึงปี ���� 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ     คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากความเหมาะสมในด้านปริมาณ

งานและผลการปฏิบตัิงาน เปรียบเทียบกบัค่าสอบบญัชีที�ผู้สอบบญัชีเสนอ รวมทั �งเมื�อพิจารณาถึงความเป็น

อิสระ ความเชี�ยวชาญในวิชาชีพ ประสบการณ์ในงานสอบบัญชี  การมีบุคลากรที�เพียงพอ พร้อมทั �งการ

ให้บริการงานสอบบญัชีแก่บริษัทแล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เสนอให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้น พิจารณา

อนุมัติให้แต่งตั �ง นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์  ผู้ สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที� ���� หรือนางสาวสินสิริ ทังสมบัติ 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� ���� หรือนางอนทุยั ภมูิสรุกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� ���� จากบริษัท ไพร้

วอเตอร์เฮาส์ คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี ����  โดยให้ผู้สอบบญัชีคนใดคน

หนึ�งมีอํานาจในการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็น สําหรับงบการเงินเฉพาะบริษัท และงบการเงิน

รวมรายไตรมาสและรายปี และในกรณีที�ผู้สอบบญัชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที�ได้ให้ บริษัท 

ไพร้วอเตอร์เฮาส์ คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั เป็นผู้มีอํานาจแต่งตั �งผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอื�นของ บริษัท ไพร้วอเตอร์

เฮาส ์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั เป็นผู้ปฏิบตัิหน้าที�แทนได้ โดยกําหนดค่าสอบบญัชีประจําปี ���� เป็นจํานวน

เงินปีละ �,���,��� บาท (เฉพาะบริษัท อาร์เอส จํากดั (มหาชน) ปีละ �,���,��� บาท) เพิ�มขึ �นจากปี ���� 

เป็นเงินจํานวน ���,��� บาท หรือเพิ�มขึ �น �% (เฉพาะบมจ.อาร์เอส เพิ�มขึ �น �� %) เมื�อเทียบกบัปี ���� ทั �งนี �

หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบญัชีประจําปีตามปกติ ขอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นมอบอํานาจให้คณะกรรมการ

เป็นผู้พิจารณากําหนดคา่ใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป  
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 ทั �งนี � บริษัท ไพร้วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด และผู้สอบบญัชีที�เสนอแต่งตั �ง เป็นผู้สอบบญัชีของ

บริษัท ไม่มีความสมัพนัธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที�เกี�ยวข้องกับ

บคุคลดงักลา่ว ในลกัษณะที�จะมีผลกระทบตอ่การปฏิบตัิหน้าที�อยา่งอิสระแตป่ระการใด 

ความเห็นคณะกรรมการ    คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบว่าเห็นควร

นําเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิให้แต่งตั �ง นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 

���� หรือนางสาวสนิสริิ ทงัสมบตัิ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� ���� หรือนางอนทุยั ภมูิสรุกุล ผู้สอบบญัชีรับ

อนญุาตเลขที� ���� จากบริษัท ไพร้วอเตอร์เฮาส์ คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 

���� โดยให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ�งมีอํานาจในการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นในงบการเงิน

ของบริษัท สาํหรับงบการเงินเฉพาะบริษัท และงบการเงินรวมรายไตรมาสและรายปี และในกรณีที�ผู้สอบบญัชี

ตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที�ได้ให้ บริษัท ไพร้วอเตอร์เฮาส์ คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั เป็นผู้มี

อํานาจแต่งตั �งผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอื�นของ บริษัท ไพร้วอเตอร์เฮาส์ คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั เป็นผู้ปฏิบตัิ

หน้าที�แทนได้ และกําหนดคา่สอบบญัชีประจําปี ���� เป็นจํานวนเงินปีละ �,���,��� บาท (เฉพาะบริษัท อาร์

เอส จํากัด (มหาชน) ปีละ �,���,��� บาท) ทั �งนี � หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบญัชีประจําปีตามปกติ 

ขอให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นมอบอํานาจให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากําหนดคา่ใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป  

       

วาระที� �     เรื�องอื�นๆ (ถ้าม)ี  

  บริษัทจึงขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามกําหนด วนั เวลา และสถานที�ดงักลา่ว โดยบริษัทจะ

เปิดให้เริ�มลงทะเบียนได้ตั �งแต่เวลา �.�� น. รายละเอียดวิธีการลงทะเบียนปรากฏตาม คําชี �แจงวิธีการมอบฉันทะ 

วิธีการลงทะเบียนฯ (ปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วย �) 

 

  กรณีที�ผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้ อื�นเข้าร่วมประชุมฯ แทนสามารถดําเนินการได้ โดยมีรายละเอียด

วิธีการมอบฉนัทะปรากฏตามคําชี �แจงวิธีการมอบฉนัทะ วิธีการลงทะเบียนฯ  ปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วย � หรือใน

กรณีที�ผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัท (โดยมีรายชื�อของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ�ง

ที�สง่มาด้วย �) เป็นผู้ รับมอบฉนัทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกข้อความ และ

ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะตามที�แนบมานี � (แบบ ข.) พร้อมทั �งปิดอากรแสตมป์จํานวน 20 บาท และสง่หนงัสือ

มอบฉนัทะ รวมทั �งเอกสารประกอบการมอบฉนัทะดงักลา่ว มาที� “สาํนกักฎหมาย บริษัท อาร์เอส จํากดั (มหาชน) 

เลขที� ���/� ซอยลาดพร้าว �� ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ �����” ก่อนวนัประชุม

ลว่งหน้า อยา่งน้อย � วนัทําการ  

ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้นทา่นใดประสงค์จะขอรับรายงานประจําปี ���� ของบริษัท ในรูปแบบของเอกสาร สามารถ

ติดต่อมาที� “ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ บริษัท อาร์เอส จํากดั (มหาชน) เลขที� ���/� ซอยลาดพร้าว �� ถนนลาดพร้าว 

แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ ����� โทรศพัท์ (��) ���-���� ตอ่ ����, e-mail address: rsir@rs.co.th” 

การลงมติในแตล่ะวาระของที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในครั �งนี � ประกอบด้วยคะแนนเสยีง ดงันี �  

วาระที� �,�,�, และวาระที� � ต้องได้รับมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ ถือหุ้นที�มาประชุมและออก

เสยีงลงคะแนน 

วาระที� � ต้องได้รับมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า � ใน � ของผู้ ถือหุ้นที�มาประชุม และออกเสียง

ลงคะแนน 
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 ทั �งนี � ผู้ ถือหุ้นสามารถเรียกดหูนงัสือบอกกลา่วเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี ���� พร้อมเอกสาร

ประกอบได้ในเว็บไซต์ของบริษัท ได้ตั �งแต่วนัที� �� มีนาคม ���� รวมทั �งหากผู้ ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามข้อมลู

เพิ�มเติม หรือต้องการให้ชี �แจงในประเด็นใด ในระเบียบวาระที�นําเสนอในครั �งนี � กรุณาติดต่อสอบถามได้ที�        

คณุฐาปนีย์ สตีภวงัค์ โทรศพัท์ (��) ���-���� ตอ่ ���� 

 อนึ�ง บริษัทได้กําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี ���� ในวันที� � 

มีนาคม ����  

 

 

จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบ 
 

                         ขอแสดงความนบัถือ        

             

 

 

                    (นายสรุชยั  เชษฐโชติศกัดิ�)    

                                    ประธานกรรมการ 

            บริษัท อาร์เอส จํากดั (มหาชน) 

      

 

 


