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วนัที� 18 มีนาคม 2562 
 

 
เรื�อง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2562 
  
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น  

บริษัท อาร์เอส จํากดั (มหาชน) 
 
สิ�งที�ส่งมาด้วย      1. รายงานประจําปี และงบการเงินสาํหรับปี 2561 (CD-ROM) 
 2. งบการเงิน และการวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจดัการ จากรายงานประจําปี 2561 อยา่งยอ่ 
  (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที� 1 และ 2) 
 3. ข้อมูลกรรมการบริษัทที�ออกจากตําแหน่งตามวาระ และเสนอให้ผู้ ถือหุ้ นเลือกตั =งกลับเข้าดํารง

ตําแหนง่ตอ่ไปอีกวาระหนึ�ง  (เอกสารประกอบวาระที� 4) 
 4. แบบรายงานการเพิ�มทนุ (แบบ F53-4) 
 5. คําชี =แจงวิธีการมอบฉนัทะ วิธีการลงทะเบียน และรายชื�อกรรมการอิสระเพื�อเป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือ

หุ้นในการเข้าร่วมประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน 
 6. ข้อบงัคบัของบริษัท เฉพาะสว่นที�เกี�ยวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 7. นิยามกรรมการอิสระ 
 8. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข 
 9. แผนที�สถานที�จดัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 

ด้วยคณะกรรมการของ บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจําปี 2562  
ในวนัที� 9 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Platinum Hall ชั =น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียวร์ กรุงเทพ ฟอร์จูน เลขที� 1 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 10400 โดยมีระเบียบวาระ ดงัตอ่ไปนี =    

 
วาระที� 1   รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทประจาํปี 2561 

หลกัการและเหตผุล     ผลการดําเนินงานรวมทั =งข้อมูลต่างๆ ของบริษัทในรอบปี 2561 จะระบุอยู่ในรายงาน
ประจําปี 2561 ปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วย 1 และ 2 
ความเห็นคณะกรรมการ     เห็นสมควรรายงานผลการดําเนินงาน รวมทั =งข้อมลูตา่งๆ ของบริษัทในรอบปี 2561 
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� 1/2562 เมื�อวันที� 15 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีการ
พิจารณาทบทวนและอนมุตัินโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั�นเพื�อให้แนวทางปฏิบตัิของบริษัทมีความ
ความเหมาะสมและชดัเจน 
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วาระที� 2  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ประจาํปี 2561 
หลักการและเหตุผล     ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 กําหนดให้
คณะกรรมการต้องจดัให้มีการทํางบแสดงฐานะทางการเงิน และบญัชีกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ณ วนัสิ =นสดุของรอบปี
บญัชีของบริษัท เสนอต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้นในการประชุมสามญัประจําปีเพื�อพิจารณาอนุมตัิ และต้องจัดให้
ผู้สอบบญัชีตรวจสอบงบแสดงฐานะทางการเงิน และบญัชีกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จนั =น ให้แล้วเสร็จก่อนนําเสนอ
ตอ่ที�ประชมุผู้ ถือหุ้น  
 คณะกรรมการจึงได้จดัให้มีการทํางบแสดงฐานะการเงิน และบญัชีกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัทประจําปี 
2561 ซึ�งได้ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบญัชีแล้ว 
ปรากฏอยูใ่นรายงานประจําปี 2561 ในหมวดงบการเงิน ปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วย 1 และ 2 
ความเห็นคณะกรรมการ     เห็นสมควรนําเสนอให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงิน และ
บัญชีกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดังกล่าว ซึ�งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการ
ตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบญัชีแล้ว   
 

วาระที� 3    พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาํไรสุทธิเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย และพิจารณาการจ่ายเงนิปันผล  
  ประจาํปี 2561 

 หลกัการและเหตผุล 
 ทนุสาํรองตามกฎหมาย 

  ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อที� 39 กําหนดให้
บริษัทต้องจัดสรรกําไรสทุธิประจําปีส่วนหนึ�งไว้เป็นทนุสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปีหกั
ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี =จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน 

  การจ่ายเงินปันผล  
ตามมติที�ประชุมวสิามญัผู้ ถือหุ้น ครั =งที� 1/2546 เมื�อวนัที� 13 มกราคม 2546 ได้กําหนดนโยบายการจ่ายเงินปัน
ผลไว้ว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกัภาษีและทุน
สาํรองตามกฎหมายแล้ว 
 ทั =งนี = คณะกรรมการของบริษัทมีอํานาจในการพิจารณายกเว้นไม่ดําเนินการตามนโยบายดงักล่าว หรือ
เปลี�ยนแปลงนโยบายดงักลา่วได้เป็นครั =งคราว โดยอยูภ่ายใต้เงื�อนไขที�การดําเนินการดงักลา่วจะต้องก่อให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้น 
ความเห็นคณะกรรมการ    เห็นสมควรนําเสนอให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรกําไรสทุธิเป็นทนุ
สาํรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2561 ดงันี =  

1. จัดสรรกําไรสุทธิเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย สําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2561 
จํานวน  7,355,111 บาท 

2.  จ่ายเงินปันผลจาก  : กําไรสะสม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 
3.  อตัราจ่ายเงินปันผล : 0.20 บาทตอ่หุ้น 
4. วนัที�จ่ายเงินปันผล  : วนัที� 25 เมษายน 2562 
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 โดยกําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้น (Record Date) ที�มีสทิธิในการได้รับเงินปันผล ในวนัที� 1 มีนาคม 2562 
 

 อย่างไรก็ตาม สิทธิในการรับเงินปันผลดงักลา่ว ยงัมีความไม่แน่นอน เนื�องจากต้องรอการพิจารณาอนมุตัิ
จากที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 
 

 บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล จากกําไรสะสมของงบการเงินของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลา
บญัชีสิ =นสดุ ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2561 ไปแล้ว ในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท เมื�อวนัที� 4 กันยายน 2561 ดงันั =น 
เป็นผลให้รอบระยะเวลาบญัชีสิ =นสดุ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 จะมีเงินปันผลจ่ายรวมทั =งสิ =น 0.45 บาท ตอ่หุ้น  
 

ข้อมลูเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลในปีที�เสนอกบัปีที�ผา่นมา 
รายละเอียดการจ่ายปันผล ปี 2561 

(ปีที�เสนอ) 
ปี 2560 

(ปีที�ผ่านมา) 

1) กําไรสทุธิ    (บาท) (งบการเงินรวม) 516,037,681 345,092,716 

2) อตัราการจ่ายเงินปันผล (บาทตอ่หุ้น)   
              2.1 เงินปันผลระหวา่งกาล (บาทตอ่หุ้น) 0.25 งดจา่ยเงินปันผล 
              2.2 เงินปันผลประจําปี  (บาทตอ่หุ้น) 0.20  

              รวมเงินปันผลจ่ายตอ่หุ้น ปี 2561 0.45 - 
      

              อตัราเงินปันผลจ่ายตอ่กําไรสทุธิ 
               (งบการเงินรวม) 

 

84.31% 
เป็นไปตามนโยบายการ

จ่ายเงินปันผล 

 

- 

 
วาระที�  4      พิจารณาเลือกตั :งกรรมการแทนกรรมการที�ออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

หลักการและเหตุผล    ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ประกอบกับข้อบังคับของบริษัท 
กําหนดให้ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีทกุครั =ง กรรมการจํานวน 1 ใน 3 ต้องออกจากตําแหน่งตาม
วาระ กรรมการซึ�งพ้นจากตําแหน่งสามารถได้รับเลือกเข้ารับตําแหน่งใหม่อีกได้ สําหรับในการประชุมสามญัผู้
ถือหุ้นประจําปี 2562 นี = มีกรรมการที�ต้องออกจากตําแหนง่ตามวาระจํานวน 3 ทา่น ประกอบด้วยรายชื�อดงันี = 

1. นายสรุชยั เชษฐโชติศกัดิh กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 
2. นายดามพ์ นานา  กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 
3. นางพรพรรณ เตชรุ่งชยักลุ กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

   

หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหา     ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน นอกจากนี = 
บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอชื�อบคุคลเพื�อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั =งเป็นกรรมการบริษัท และเสนอวาระ
การประชมุ ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ในเว็บไซต์ของบริษัท ซึ�งผลปรากฏวา่ ไมม่ีผู้ใดเสนอชื�อ
บคุคลเพื�อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั =งเป็นกรรมการบริษัท หรือวาระการประชุมในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2562  
ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน     คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
จะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที�มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลกัษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมาย หรือระเบียบข้อบงัคบัของหน่วยงานกํากบัดแูลบริษัทมหาชน เพื�อนําเสนอต่อคณะกรรมการ
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บริษัท เพื�อพิจารณานําเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั =งกรรมการต่อไป โดยคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เสนอชื�อนายสุรชัย เชษฐโชติศักดิh    นายดามพ์ นานา          
และนางพรพรรณ เตชรุ่งชยักลุ กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึ�ง เนื�องจากบคุคลทั =ง 3 ทา่น เป็นผู้
ที�มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้าน ที�เป็นประโยชน์กบับริษัท สามารถนํามมุมองใหม่ๆ  มา
นําเสนอให้คณะกรรมการ รวมทั =งสามารถอุทิศเวลา และมีความตั =งใจในการปฏิบตัิหน้าที�เพื�อเสริมสร้างให้
บริษัท มีคณะกรรมการที�เข้มแข็ง และเจริญก้าวหน้าได้ ตลอดจนเป็นผู้ ที�ประกอบด้วยคณุธรรม และจริยธรรม
ในการทํางาน  
ความเห็นคณะกรรมการ     คณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการที�มีส่วนเกี�ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณา ได้
พิจารณาแล้ว เห็นชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่า สมควรนําเสนอให้ที�
ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั =ง นายสรุชยั เชษฐโชติศกัดิh  นายดามพ์ นานา และนางพรพรรณ เตชรุ่งชยักุล กลบั
เข้าดํารงตําแหนง่กรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึ�ง  

อนึ�ง ข้อมลูของกรรมการบริษัทที�ได้รับการเสนอชื�อกลบัเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการ ปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วย 
ลาํดบัที� 3 

   
วาระที� 5        พิจารณาเรื�องค่าตอบแทนกรรมการ 
 หลกัการและเหตผุล     เพื�อให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบการกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ  

หลกัเกณฑ์การพิจารณา     คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ  
โดยพิจารณาจากค่าตอบแทนกรรมการบริษัทของบริษัทต่างๆ ในหมวดอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั รวมถึงความ
เหมาะสมกบัการทําหน้าที� ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และผลการดําเนินงานของบริษัท 
ความเห็นคณะกรรมการ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน     คณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ค่าตอบแทนกรรมการตามที�ที�
ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจําปี 2561 ประชุมเมื�อวันที� 4 เมษายน 2561 พิจารณาอนุมัติการปรับปรุง
คา่ตอบแทนกรรมการ บริษัท อาร์เอส จํากดั (มหาชน) ไว้มีความเหมาะสมแล้ว จึงมิได้เสนอให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้น
พิจารณาเปลี�ยนแปลงแตป่ระการใด อยา่งไรก็ดี  เพื�อให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที�ดี จึงเห็นควรให้
แจ้งมติที�ประชุมซึ�งได้อนุมตัิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ เพื�อให้ที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 
รับทราบ ดงันี = 

ค่าตอบแทนกรรมการปีละไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ�งล้านบาท) โดยมอบอํานาจให้คณะกรรมการมี
อํานาจกําหนดจํานวนเงินคา่ตอบแทนที�กรรมการแตล่ะทา่นจะได้รับ  

และคณะกรรมการบริษัทได้กําหนดคา่เบี =ยประชมุกรรมการบริษัทตอ่ครั =งที�เข้าประชมุ ดงันี = 
• ประธานกรรมการ   ได้รับคา่เบี =ยประชมุ เป็นจํานวนเงิน 25,000 บาท  

    (สองหมื�นห้าพนับาท) ตอ่ครั =งที�เข้าประชมุ  
• กรรมการ   ได้รับคา่เบี =ยประชมุ เป็นจํานวนเงิน 20,000 บาท  

    (สองหมื�นบาท) ตอ่ครั =งที�เข้าประชมุตอ่ทา่น   
  นอกเหนือจากคา่ตอบแทนกรรมการและคา่เบี =ยประชุมของกรรมการบริษัทดงักลา่วข้างต้นแล้ว กําหนดให้
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับคา่ตอบแทนกรรมการและคา่เบี =ยประชมุคณะกรรมการตรวจสอบเป็นดงันี =  
• ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับคา่เบี =ยประชมุเป็นจํานวนเงิน 25,000 บาท  
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    (สองหมื�นห้าพนับาท) ตอ่ครั =งที�เข้าประชมุ  
 และคา่ตอบแทนรายเดือนเป็นจํานวนเงิน 50,000 บาท  
 (ห้าหมื�นบาท)  

• กรรมการตรวจสอบ  ได้รับคา่เบี =ยประชมุเป็นจํานวนเงิน 20,000 บาท  
    (สองหมื�นบาท) ตอ่ครั =งที�เข้าประชมุตอ่ทา่น  
    และคา่ตอบแทนรายเดือนเป็นจํานวนเงิน 45,000 บาท  
    (สี�หมื�นห้าพนับาท) ตอ่ทา่น  

ข้อมลูเปรียบเทียบคา่ตอบแทนกรรมการกบัปีที�ผา่นมา 
           คา่ตอบแทนกรรมการ    คา่ตอบแทนกรรมการ 
        ปี 2562                       ปี 2561 
          (อตัราเดียวกบัปี 2561) 

  คา่เบี =ยประชมุประธานกรรมการ        25,000            25,000 ตอ่ครั =งที�เข้าประชมุ 
  คา่เบี =ยประชมุกรรมการ         20,000            20,000 ตอ่ครั =งที�เข้าประชมุ 
  เบี =ยประชมุประธานกรรมการตรวจสอบ       25,000            25,000 ตอ่ครั =งที�เข้าประชมุ 
  คา่ตอบแทนรายเดือนประธานกรรมการตรวจสอบ    50,000            50,000 ตอ่เดือน 
  คา่เบี =ยประชมุกรรมการตรวจสอบ        20,000            20,000 ตอ่ครั =งที�เข้าประชมุ 

คา่ตอบแทนรายเดือนกรรมการตรวจสอบ           45,000            45,000 ตอ่เดือน 
คา่ตอบแทนอื�น / สทิธิประโยชน์อื�น          -ไมม่-ี                        -ไมม่-ี 
 
การกําหนดค่าตอบแทนและค่าเบี =ยประชุมดงักลา่วให้มีผลใช้บงัคบัตลอดไปจนกว่าที�ประชุมผู้ ถือหุ้นจะมีมติ

เปลี�ยนแปลงในภายหลงั 
 

วาระที� 6  พิจารณาแต่งตั :งผู้สอบบัญช ีและกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจาํปี 2562 
  หลักการและเหตุผล    ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กําหนดให้ 

ที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีแตง่ตั =งผู้สอบบญัชี และกําหนดจํานวนเงินคา่สอบบญัชีของบริษัททกุปี ในการ
แต่งตั =งผู้สอบบญัชี จะแต่งตั =งผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้ ซึ�งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั 
เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท อาร์เอส จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ยตั =งแตปี่ 2558 จนถึงปี 2561 
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  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที� 5016 หรือนางสาวสินสิริ ทังสมบัต ิ
ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 7352 หรือนางอนุทัย ภูมิสรุกุล ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 3873 จากบริษัท    
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2562  โดยให้ผู้สอบบญัชีคนใด
คนหนึ�งมีอํานาจในการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็น สาํหรับงบการเงินเฉพาะบริษัท และงบการเงิน
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รวมรายไตรมาสและรายปี และในกรณีที�ผู้สอบบญัชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที�ได้ให้ บริษัท 
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั เป็นผู้มีอํานาจแตง่ตั =งผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอื�นของ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์
เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั เป็นผู้ปฏิบตัิหน้าที�แทนได้ โดยกําหนดค่าสอบบญัชีประจําปี 2562 เป็นจํานวน
เงินปีละ 5,100,000 บาท (เฉพาะบริษัท อาร์เอส จํากดั (มหาชน) ปีละ 1,385,000 บาท ซึ�งเป็นอตัราเดียวกบัปี  
2561) ทั =งนี =หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบญัชีประจําปีตามปกติ ขอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นมอบอํานาจให้
คณะกรรมการเป็นผู้ พิจารณากําหนดคา่ใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป  
 ทั =งนี = บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด และผู้สอบบญัชีที�เสนอแต่งตั =ง เป็นผู้สอบบญัชีของ
บริษัท ไม่มีความสมัพนัธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ ที�เกี�ยวข้องกับ
บคุคลดงักลา่ว ในลกัษณะที�จะมีผลกระทบตอ่การปฏิบตัิหน้าที�อยา่งอิสระแตป่ระการใด 
ความเห็นคณะกรรมการ    คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบว่าเห็นควร
นําเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั =ง นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที� 
5016 หรือนางสาวสนิสริิ ทงัสมบตั ิผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 7352 หรือนางอนทุยั ภมูิสรุกลุ ผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาตเลขที� 3873 จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 
2562 โดยให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ�งมีอํานาจในการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นในงบการเงิน
ของบริษัท สาํหรับงบการเงินเฉพาะบริษัท และงบการเงินรวมรายไตรมาสและรายปี และในกรณีที�ผู้สอบบญัชี
ตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที�ได้ให้ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั เป็นผู้มี
อํานาจแต่งตั =งผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอื�นของ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั เป็นผู้ปฏิบตัิ
หน้าที�แทนได้ และกําหนดคา่สอบบญัชีประจําปี 2562 เป็นจํานวนเงินปีละ 5,100,000 บาท (เฉพาะบริษัท อาร์
เอส จํากัด (มหาชน) ปีละ 1,385,000 บาท) ทั =งนี = หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจําปีตามปกติ 
ขอให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นมอบอํานาจให้คณะกรรมการเป็นผู้ พิจารณากําหนดคา่ใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป     
 

วาระที� 7  พิจารณาอนุมัติการเพิ�มทุน และอนุมัติการแก้ไขเพิ�มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท 

  ข้อ 4. เรื�องทุนจดทะเบียน 
หลกัการและเหตผุล    เนื�องด้วยที�ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั =งที� 1/2562 เมื�อวนัที� 15 กมุภาพนัธ์ 2562 ได้มี
มติอนมุตัิให้บริษัทฯ ทําการเพิ�มทนุจดทะเบียนเพื�อรองรับการใช้สทิธิและการปรับสทิธิของใบสาํคญัแสดงสทิธิที�
จะซื =อหุ้นสามญัของบริษัทฯ  รุ่นที� 3 (RS-W3) และแก้ไขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื�อง ทนุ
จดทะเบียน เพื�อให้สอดคล้องกบัการเพิ�มทนุ 
ความเห็นคณะกรรมการ    คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นวา่ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนมุตัิการเพิ�ม
ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,203,270,516 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม ่
1,205,270,516 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่ จํานวน 2,000,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 
2,000,000 บาท เพื�อรองรับการใช้สทิธิและการปรับสิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื =อหุ้นสามญัของบริษัทฯ  
รุ่นที� 3 (RS-W3) และอนมุตัิการแก้ไขเพิ�มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4.  เรื�อง ทนุจดทะเบียน เพื�อให้
สอดคล้องกบัการเพิ�มทนุจดทะเบียน โดยให้ยกเลกิข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม ่เป็นดงันี = 
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ข้อ 4.   ทนุจดทะเบียนจํานวน   1,205,270,516 บาท     (หนึ�งพนัสองร้อยห้าล้าน 
                                                                                                  สองแสนเจ็ดหมื�นห้าร้อย 
                                                                                                  สบิหกบาท) 

           แบง่ออกเป็น                 1,205,270,516 หุ้น       (หนึ�งพนัสองร้อยห้าล้าน 
                                                                                            สองแสนเจ็ดหมื�นห้าร้อย 
                                                                                              สบิหกหุ้น) 
 มลูคา่หุ้นละ                                         1     บาท    (หนึ�งบาท) 
   โดยแยกออกเป็น         
           หุ้นสามญั                            1,205,270,516     หุ้น      (หนึ�งพนัสองร้อยห้าล้าน 
                                                                                            สองแสนเจ็ดหมื�นห้าร้อย 
                                                                                            สบิหกหุ้น) 
           หุ้นบริุมสทิธิ                                     - ไมม่ ี-      หุ้น              ) -        (  
 

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที�บริหาร หรือบคุคลที�ได้รับมอบหมายจากประธาน
เจ้าหน้าที�บริหาร มีอํานาจในการดําเนินการใดๆ ที�จําเป็นและเกี�ยวเนื�องกบัการแก้ไขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์
สนธิดงักล่าว ซึ�งรวมถึงแต่ไม่จํากดัเพียงการแก้ไขเพิ�มเติมข้อความใดๆ ตามคําแนะนํา  ความเห็น หรือคําสั�ง
ของนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์   และ/หรือ หนว่ยงานราชการอื�นใดที�เกี�ยวข้อง 
 

วาระที� 8     พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุน 
หลกัการและเหตุผล     เพื�อให้สอดคล้องกบัการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในวาระที� 7 ข้างต้น จึงจําเป็น 
ให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุ จํานวน 2,000,000 หุ้น เพื�อรองรับการใช้สทิธิ
และการปรับสทิธิของใบสาํคญัแสดงสทิธิที�จะซื =อหุ้นสามญัของบริษัทฯ รุ่นที� 3 (RS-W3)  

 ความเห็นคณะกรรมการ     คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นวา่ ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนมุตัิการ 
 จดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุจํานวน 2,000,000 หุ้น ตามรายละเอียดข้างต้น 

 

วาระที� 9     พจิารณาอนุมตัใิห้แก้ไขเพิ�มเตมิวตัถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ�มเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิ 

                         ข้อ 3 เรื�องวตัถุประสงค์ของบริษัท  
หลกัการและเหตผุล    เนื�องด้วยที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั =งที� 1/2562  เมื�อวนัที� 15 กุมภาพนัธ์ 2562 ได้มี
มติให้แก้ไขเพิ�มเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์ ข้อ 3.เรื�องวตัถปุระสงค์ของบริษัท 
เพื�อให้สอดคล้องกนั 
ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นสมควรนําเสนอให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนมุตัใิห้แก้ไขเพิ�มเตมิวตัถปุระสงค์
ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ�มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื�องวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยมีรายละเอียด
วตัถปุระสงค์ที�แก้ไขเพิ�มเติมดงันี = 
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 วตัถปุระสงค์ปัจจบุนั 
ข้อ 7. ประกอบกิจการค้า เครื�องนุ่งห่ม เสื =อผ้าสําเร็จรูป เครื�องแต่งกาย เครื�องประดับกาย เครื�องสําอาง 
เครื�องใช้ และเครื�องมือเสริมความงาม และเครื�องอปุโภคอื�น 

 
 วตัถปุระสงค์บริษัทที�ขออนมุตัิแก้ไขเพิ�มเติม  

ข้อ 7. ประกอบกิจการค้า เครื�องนุ่งห่ม เสื =อผ้าสําเร็จรูป เครื�องแต่งกาย เครื�องประดับกาย เครื�องสําอาง 
เครื�องใช้  เครื�องมือเสริมความงาม และสนิค้าอปุโภค สนิค้าบริโภค  รวมทั =งสนิค้าเบ็ดเตลด็ 
 
โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที�บริหาร หรือบคุคลที�ได้รับมอบหมายจากประธาน
เจ้าหน้าที�บริหาร มีอํานาจในการดําเนินการใดๆ ที�จําเป็นและเกี�ยวเนื�องกบัการแก้ไขเพิ�มเติมวตัถปุระสงค์ของ
บริษัทฯ และแก้ไขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิดงักลา่ว ซึ�งรวมถึงแต่ไม่จํากดัเพียงการแก้ไขเพิ�มเติมข้อความ
ใดๆ ตามคําแนะนํา  ความเห็น หรือคําสั�งของนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์   และ/หรือ หนว่ยงานราชการอื�น
ใดที�เกี�ยวข้อง 

 
วาระที� 10      พจิารณาอนุมตัใิห้แก้ไขเพิ�มเตมิข้อบังคบัของบริษัท ข้อที� 25  เรื�องสิทธิของผู้ถือหุ้น 

                       ในการเรียกประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น 
หลกัการและเหตผุล    เพื�อให้สอดคล้องกบัพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 มาตรา 100 ที�แก้ไข
ตามคําสั�งหวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที� 21/2560 เรื�อง การแก้ไขเพิ�มเติมกฎหมายเพื�ออํานวยความ
สะดวกในการประกอบธุรกิจ 
ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นวา่ ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนมุตัิให้แก้ไข
เพิ�มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อที�  25  เรื�องสิทธิของผู้ ถือหุ้ นในการเรียกประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น โดยมี
รายละเอียด ดงันี = 

ข้อบงัคบับริษัทปัจจบุนั ข้อบงัคบับริษัทที�อนมุตัิให้แก้ไขเพิ�มเติม 
ข้อที� 25  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้น
เป็นการประชุมสามญัประจําปีภายใน 4 เดือน นบัแต่วนั
สิ =นสดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 
              การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื�นนอกจากที�กลา่วแล้ว 
ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียก
ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื�อใดก็ได้สดุแตจ่ะ
เห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นรวมกันนับจํานวนหุ้นได้ไม่น้อย
กว่า 1 ใน 5 ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั =งหมด หรือผู้ ถือ
หุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ�งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่ 1 
ใน 10 ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั =งหมด จะเข้าชื�อกัน
ทําหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็น
การประชุมวิสามญัเมื�อใดก็ได้ แต่ต้องระบเุหตผุลในการที�

ข้อที� 25  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือ
หุ้น  เป็นการประชุมสามัญประจําปีภายใน 4 เดือน 
นบัแตว่นัสิ =นสดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 
              การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื�นนอกจากที�กลา่ว
แล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะ
เรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื�อใดก็ได้
สดุแต่จะเห็นสมควร  หรือผู้ ถือหุ้นคนหนึ�งหรือหลาย
คนซึ�งมีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) 
ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั =งหมด จะเข้าชื�อกันทํา
หนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็น
การประชุมวิสามัญเมื�อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื�องและ
เหตุผลในการที�ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนใน
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ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนงัสือดงักล่าวด้วย ใน
กรณีนี =ให้คณะกรรมการจดัประชุมผู้ ถือหุ้นภายใน 1 เดือน 
นบัแตว่นัที�ได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 
 
 
 
 
 

หนงัสือดงักลา่วด้วย ในกรณีเช่นนี = คณะกรรมการต้อง
จดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นภายในสี�สิบห้าวนั (45) นบั
แตว่นัที�ได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 
                ในกรณี ที�คณะกรรมการไม่จัดให้มีการ
ประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ ถือ
หุ้นทั =งหลายซึ�งเข้าชื�อกนัหรือผู้ ถือหุ้นคนอื�นๆ รวมกนัได้
จํานวนหุ้ นตามที�บังคับไว้นั =นจะเรียกประชุมเองก็ได้ 
ภายในสี�สบิห้า(45) วนันบัแตว่นัครบกําหนดระยะเวลา
ตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี = ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้
ถือหุ้ นที�คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจําเป็นที�เกิดจากการจัดให้มี
การประชมุและอํานวยความสะดวกตามสมควร 
                ในกรณีที�ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้ นที�
เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสามครั =ง
ใดจํานวนผู้ ถือหุ้ นซึ�งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์
ประชุมตามที�กําหนดไว้ในข้อที� 28 ผู้ ถือหุ้นตามวรรค
สามต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที�เกิดจาก
การจดัให้มีการประชมุในครั =งนั =นให้แก่บริษัท 

   
โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที�บริหาร หรือบคุคลที�ได้รับมอบหมายจากประธาน
เจ้าหน้าที�บริหาร  มีอํานาจในการดําเนินการใดๆ ที�จําเป็นและเกี�ยวเนื�องกบัการแก้ไขเพิ�มเติมข้อบงัคบับริษัท
ดงักลา่ว ซึ�งรวมถึงแต่ไม่จํากดัเพียงการแก้ไขเพิ�มเติมข้อความใดๆ ตามคําแนะนํา  ความเห็น หรือคําสั�งของ
นายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์   และ/หรือ หนว่ยงานราชการอื�นใดที�เกี�ยวข้อง 
 

วาระที� 11     เรื�องอื�นๆ (ถ้ามี)  
  บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามกําหนด วนั เวลา และสถานที�ดงักลา่ว โดยบริษัทจะ
เปิดให้เริ�มลงทะเบียนได้ตั =งแต่เวลา 9.00 น. รายละเอียดวิธีการลงทะเบียนปรากฏตาม คําชี =แจงวิธีการมอบฉันทะ 
วิธีการลงทะเบียนฯ (ปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วย 5) 
 
  กรณีที�ผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้ อื�นเข้าร่วมประชุมฯ แทนสามารถดําเนินการได้ โดยมีรายละเอียด
วิธีการมอบฉนัทะปรากฏตามคําชี =แจงวิธีการมอบฉนัทะ วิธีการลงทะเบียนฯ  ปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วย 5 หรือใน
กรณีที�ผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัท (โดยมีรายชื�อของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ�ง
ที�สง่มาด้วย 5) เป็นผู้ รับมอบฉนัทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทน โปรดกรอกข้อความ และ
ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะตามที�แนบมานี = (แบบ ข.) พร้อมทั =งปิดอากรแสตมป์จํานวน 20 บาท และสง่หนงัสอื
มอบฉนัทะ รวมทั =งเอกสารประกอบการมอบฉนัทะดงักลา่ว มาที� “สาํนกักฎหมาย บริษัท อาร์เอส จํากดั (มหาชน) 
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เลขที� 419/1 ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900” ก่อนวันประชุม
ลว่งหน้า อยา่งน้อย 1 วนัทําการ  

ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้นทา่นใดประสงค์จะขอรับรายงานประจําปี 2561 ของบริษัท ในรูปแบบของเอกสาร สามารถ
ติดต่อมาที� “ฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ์ บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน) เลขที� 419/1 ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว 
แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 โทรศพัท์ (02) 511-0555 ตอ่ 1496, e-mail address: ir@rs.co.th” 

การลงมติในแตล่ะวาระของที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในครั =งนี = ประกอบด้วยคะแนนเสยีง ดงันี =  
วาระที� 2,3,4,6 และวาระที� 8 ต้องได้รับมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ ถือหุ้นที�มาประชุมและออก

เสยีงลงคะแนน 
วาระที� 7,9 และวาระที� 10 ต้องได้รับมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของผู้ ถือหุ้นที�มาประชุม 

และออกเสยีงลงคะแนน 
 

 ทั =งนี = ผู้ ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2562 พร้อมเอกสาร
ประกอบได้ในเว็บไซต์ของบริษัท ได้ตั =งแต่วนัที� 8 มีนาคม 2562 รวมทั =งหากผู้ ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามข้อมูล
เพิ�มเติม หรือต้องการให้ชี =แจงในประเด็นใด ในระเบียบวาระที�นําเสนอในครั =งนี = กรุณาติดต่อสอบถามได้ที�        
คณุฐาปนีย์ สตีภวงัค์ โทรศพัท์ (02) 511-0555 ตอ่ 1317 

 อนึ�ง บริษัทได้กําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้ นที�มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจําปี 2562 ในวันที�              
1 มีนาคม 2562 

 

 
 
จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบ 

 
                         ขอแสดงความนบัถือ        

             
 
 

                    (นายสรุชยั  เชษฐโชติศกัดิh)    
                                    ประธานกรรมการ 

            บริษัท อาร์เอส จํากดั (มหาชน) 
      

 


