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 วนัที� 9 กรกฎาคม 2563 
 
เรื�อง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2563  
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น  

บริษัท อาร์เอส จํากดั (มหาชน) 
 
สิ�งที�ส่งมาด้วย      1. รายงานประจําปี 2562 ในรูปแบบ QR Code  
 2. งบการเงินอยา่งยอ่ และการวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจดัการ จากรายงานประจําปี 2562  
  ในรูปแบบ QR Code  
 3. ข้อมลูกรรมการบริษัทที�ออกจากตําแหนง่ตามวาระ และเสนอให้ผู้ ถือหุ้นเลอืกตั 9งกลบัเข้า 
  ดํารงตําแหนง่ตอ่ไปอีกวาระหนึ�ง ในรูปแบบ QR Code  
 4. คําชี 9แจงวิธีการมอบฉนัทะ วิธีการลงทะเบียน และรายชื�อกรรมการอิสระที�บริษัทเสนอให้เป็น 
  ผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น ในรูปแบบ QR Code  
 5. ข้อบงัคบัของบริษัท เฉพาะสว่นที�เกี�ยวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น ในรูปแบบ QR Code  
 6. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ในรูปแบบ QR Code  
 7. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข.  

8.    แผนที�สถานที�จดัประชมุผู้ ถือหุ้น และจดุบริการรถรับ-สง่ ผู้ ถือหุ้น 
 

 ด้วยคณะกรรมการของ บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น 
ประจําปี 2563 ในวนัที� 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Rose Hall เลขที� 27 อาคารอาร์เอสกรุ๊ป ทาวเวอร์ 
ซี ชั 8น 5 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  

 
 และเพื�อให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที�ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเป็น

การลว่งหน้า โดยผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั 9งแตว่นัที� 29 พฤศจิกายน 2562 ถึง วนัที� 30 ธันวาคม 2562 ปรากฏวา่ ไมม่ีผู้ใด
เสนอวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2563 เพิ�มเติมแตอ่ยา่งใด คณะกรรมการจึงกําหนดให้มีการพิจารณาเรื�องตา่งๆ 
ตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี 9 
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วาระที� 1   รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทประจาํปี 2562 
 
หลักการและเหตุผล     ผลการดําเนินงานรวมทั 9งข้อมลูต่างๆ ของบริษัทในรอบปี 2562 จะระบอุยู่ในรายงาน
ประจําปี 2562 ที�ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมนี 9 ตามสิ�งที�สง่มาด้วย 1 
และระบุอยู่ใน “งบการเงินอย่างย่อ และการวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจัดการ” ในรูปแบบ QR Code 
ตามสิ�งที�สง่มาด้วย 2  
ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรรายงานผลการดาํเนินงาน รวมทั 9งข้อมลูตา่งๆ ของบริษัทในรอบปี 2562 
ให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบ 

 ทั 9งนี 9 บริษัทขอแจ้งความคืบหน้าเรื�องการเข้าร่วมโครงการปราบปรามการทจุริตภายในองค์กร เนื�องด้วยบริษัท 
ตระหนกัถึงความสําคญัของการกํากบัดแูลกิจการที�ดี ซึ�งรวมถึง ในเรื�องของการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชั�น และมี
ความตั 9งใจในการสนบัสนนุการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชั�นอยา่งตอ่เนื�อง ด้วยการพฒันานโยบายการตอ่ต้านทจุริต
คอร์รัปชั�น โดยที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั 9งที� 2/2563 เมื�อวนัที� 20 กุมภาพนัธ์ 2563 ได้มีการพิจารณา
ทบทวนและอนมุตัินโยบายการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชั�นเพื�อให้แนวทางปฏิบตัิของบริษัทมีความเหมาะสม
และชดัเจน 

 การลงมต ิ วาระนี 9เป็นเรื�องเพื�อทราบ จึงไมม่ีการลงคะแนนเสยีง 
 

วาระที� 2  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ประจาํปี 2562 
 
หลักการและเหตุผล     ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 กําหนดให้
คณะกรรมการต้องจดัให้มีการทํางบแสดงฐานะทางการเงิน และบญัชีกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ณ วนัสิ 9นสดุของรอบปี
บญัชีของบริษัท เสนอต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้นในการประชุมสามญัประจําปีเพื�อพิจารณาอนุมตัิ และต้องจัดให้
ผู้สอบบญัชีตรวจสอบงบแสดงฐานะทางการเงิน และบญัชีกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จนั 9น ให้แล้วเสร็จก่อนนําเสนอ
ตอ่ที�ประชมุผู้ ถือหุ้น  
คณะกรรมการจึงได้จดัให้มีการทํางบแสดงฐานะการเงิน และบญัชีกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัท สาํหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีประจําปี 2562 ซึ�งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบ
และรับรองโดยผู้สอบบญัชีแล้ว รายละเอียดปรากฏอยูใ่นรายงานประจําปี 2562 หมวดงบการเงิน ที�ได้จดัสง่ให้
ผู้ ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมกับหนงัสือเชิญประชุม ตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 1 และงบการเงินอย่างย่อใน
รูปแบบ QR Code ตามสิ�งที�สง่มาด้วย 2  
ความเห็นคณะกรรมการ     เห็นสมควรนําเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงิน 
และบัญชีกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี 2562  ซึ�งได้ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และผา่นการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบญัชีแล้ว   
การลงมติ  วาระนี 9ต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและมีสทิธิออกเสียง 
ลงคะแนน  
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วาระที� 3    พิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรกาํไรสุทธิประจาํปี 2562 เป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย และรับทราบการ 
  จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 
 

 หลักการและเหตุผล 
 ทนุสาํรองตามกฎหมาย 

  ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อที� 39 กําหนดให้
บริษัทต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึ�งไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี       
หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี 9จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุน        
จดทะเบียน 

 เนื�องจากบริษัทได้จดัสรรทนุสาํรองตามกฎหมายครบตามจํานวนขั 9นตํ�าตามที�กฎหมายกําหนดแล้ว (ร้อยละ 10 
ของทนุจดทะเบียน) จึงทําให้ ณ สิ 9นปี 2562 บริษัทไม่ต้องจดัสรรทนุสาํรองตามกฎหมายอีก โดยปัจจบุนับริษัท
มีทุนสํารองตามกฎหมายรวมเป็นเงินทั 9งสิ 9นจํานวน 120,327,052 บาท (ทุนจดทะเบียนของบริษัท เท่ากับ 
1,161,997,216 บาท) ซึ�งเป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 และข้อบงัคบัของบริษัท 

  การจ่ายเงินปันผล  
ตามมติที�ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั 9งที� 1/2546 เมื�อวนัที� 13 มกราคม 2546 ได้กําหนดนโยบายการจ่ายเงิน    
ปันผลไว้ว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกัภาษีและ
ทนุสาํรองตามกฎหมายแล้ว ทั 9งนี 9 คณะกรรมการของบริษัทมีอํานาจในการพิจารณายกเว้นไม่ดําเนินการตาม
นโยบายดงักล่าว หรือเปลี�ยนแปลงนโยบายดงักลา่วได้เป็นครั 9งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื�อนไขที�การดําเนินการ
ดงักลา่วจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้น 
 
โดยที�ประชมุคณะกรรมการบริษัท เมื�อวนัที� 26 มนีาคม 2563 ได้มีมติอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลแทน
การจ่ายเงินปันผลประจําปี ในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงิน 95,824,270.20  บาท โดยเงินปันผลดงักลา่ว
จ่ายจากกําไรสะสมของบริษัท ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 ซึ�งได้จ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้น เมื�อวนัที� 24 เมษายน 2563 
เพื�อมิให้สิทธิในการรับเงินปันผลของผู้ ถือหุ้นได้รับผลกระทบจากการเลื�อนการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 
2563 

 
และที�ประชมุคณะกรรมการบริษัท เมื�อวนัที� 13 สงิหาคม 2562 ได้มีมติอนมุตัิการจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาล ใน
อตัราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงิน 194,498,840 บาท โดยเงินปันผลดงักลา่วจ่ายจากกําไรสะสมของงบ
การเงินรวมของบริษัท สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิ 9นสดุวนัที� 30 มิถนุายน 2562 ซึ�งได้จ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้น      
เมื�อวนัที� 12 กนัยายน 2562  
 
เมื�อนําเงินปันผลระหวา่งกาลทั 9ง 2 ครั 9ง มารวมกนัแล้ว เป็นผลให้บริษัทจา่ยเงินปันผลสาํหรับรอบระยะเวลา
บญัชีสิ 9นสดุ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 รวมทั 9งสิ 9น 0.30 บาท ตอ่หุ้น ดงันั 9น คณะกรรมการจงึไมเ่สนอที�ประชมุ   
ผู้ ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจําปี 2562 อีก 
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เปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลในปี 2562 กบัปีที�ผา่นมา ดงันี 9 

รายละเอียดการจ่ายปันผล ปี 2562 
 

ปี 2561 
 

1) กําไรสทุธิของบริษัทใหญ่ (บาท)  
(งบการเงินรวม) 

363,343,967 516,039,530 

2) อตัราการจ่ายเงินปันผล (บาทตอ่หุ้น)   
              2.1 เงินปันผลระหวา่งกาล (บาทตอ่หุ้น) 0.20 0.25 
              2.2 เงินปันผลประจําปี  (บาทตอ่หุ้น) 0.10 0.20 

              รวมเงินปันผลจ่ายตอ่หุ้น ปี 2562 0.30 0.45 

      
              อตัราเงินปันผลจ่ายตอ่กําไรสทุธิ 
               (งบการเงินรวม) 

 
79.90% 

เป็นไปตามนโยบายการ
จ่ายเงินปันผล 

 
84.31% 

เป็นไปตามนโยบาย
การจา่ยเงินปันผล 

 
ความเห็นคณะกรรมการ    เห็นสมควรนําเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรกําไรสุทธิ
ประจําปี 2562 เป็นทนุสํารองตามกฎหมาย เนื�องจากบริษัทได้จดัสรรทนุสํารองตามกฎหมายครบตามจํานวน
ขั 9นตํ�าตามที�กฎหมายกําหนดแล้ว นอกจากนี 9 คณะกรรมการเห็นสมควรนําเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นรับทราบ
การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ตามรายละเอียดที�ระบไุว้ข้างต้น 

        การลงมต ิวาระนี 9เป็นเรื�องเพื�อทราบ จึงไมม่ีการลงคะแนนเสยีง 
 

วาระที�  4      พิจารณาเลือกตั 8งกรรมการแทนกรรมการที�ออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
 

หลักการและเหตุผล    ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ประกอบกับข้อบังคับของบริษัท 
กําหนดให้ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีทกุครั 9ง กรรมการจํานวน 1 ใน 3 ต้องออกจากตําแหน่งตาม
วาระ กรรมการซึ�งพ้นจากตําแหน่งสามารถได้รับเลือกเข้ารับตําแหน่งใหม่อีกได้ สําหรับในการประชุมสามญั     
ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 นี 9 มีกรรมการที�ต้องออกจากตําแหนง่ตามวาระจํานวน 3 ทา่น ดงันี 9 

1. นายพิศิษฐ์    ดชัณาภิรมย์ กรรมการอิสระ 
2. นางวรรณสดุา ธนสรานาต กรรมการอิสระ 
3. นายจกัรกฤศฏิ_ พาราพนัธกลุ กรรมการอิสระ 

   
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา     ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
นอกจากนี 9 เพื�อให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที�ดี บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท  เรียนเชิญให้ผู้
ถือหุ้นเสนอชื�อบุคคลเพื�อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั 9งเป็นกรรมการบริษัท ตั 9งแต่วนัที� 29 พฤศจิกายน 2562 ถึง        
วนัที� 30 ธันวาคม 2562 ซึ�งผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ ใดเสนอชื�อบุคคลเพื�อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั 9งเป็นกรรมการ
บริษัท 
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ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน     คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทนได้พิจารณาคดัเลอืกบคุคลที�มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท มีคณุสมบตัิเหมาะสมและไมม่ี
ลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรือระเบียบข้อบงัคบัของหนว่ยงานกํากบัดแูลบริษัทมหาชน  เพื�อนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื�อนําเสนอให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัเิลอืกตั 9งกรรมการตอ่ไป โดยคณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาคา่ตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอชื�อ นายพิศิษฐ์  ดชัณาภิรมย์ นางวรรณสดุา 
ธนสรานาต และนายจกัรกฤศฏิ_ พาราพนัธกลุ กลบัเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึ�ง เนื�องจากบคุคล
ทั 9ง 3 ทา่น เป็นผู้ ที�มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้าน ที�เป็นประโยชน์กบับริษัท สามารถนํา
มมุมองใหม่ๆ  มานําเสนอให้คณะกรรมการรวมทั 9งสามารถอทิุศเวลาและมีความตั 9งใจในการปฏิบตัหิน้าที�เพื�อ
เสริมสร้างให้บริษัทมคีณะกรรมการที�เข้มแข็งและเจริญก้าวหน้าได้ ตลอดจนเป็นผู้ ที�ประกอบด้วยคณุธรรมและ
จริยธรรมในการทํางาน และมคีณุสมบตัคิรบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของประกาศคณะกรรมการกํากบั
ตลาดทนุ  
ความเห็นคณะกรรมการ     คณะกรรมการบริษัท (ไมร่วมกรรมการที�มีสว่นได้เสีย) ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบ
กบัข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นสมควรนําเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติ เลือกตั 9ง นายพิศิษฐ์  ดัชณาภิรมย์  นางวรรณสุดา ธนสรานาต และนายจักรกฤศฏิ_              
พาราพนัธกลุ กลบัเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการของบริษัทตอ่ไปอีกวาระหนึ�ง  
ทั 9งนี 9 ข้อมลูของกรรมการบริษัทที�ได้รับการเสนอชื�อกลบัเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการ ปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วย 3 
การลงมติ  วาระนี 9ต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและมีสทิธิออกเสียง 
ลงคะแนน  

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

หลักเกณฑ์การพิจารณา     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
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทไว้มีความเหมาะสมแล้ว จึงมิได้เสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาเปลี�ยนแปลง    
แต่ประการใด อย่างไรก็ดี  เพื�อให้เป็นไปตามหลกัการกํากับดูแลกิจการที�ดี จึงเห็นควรให้แจ้งมติที�ประชุม         
สามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 ซึ�งได้อนุมตัิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ เพื�อให้ที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2563 รับทราบ ดงันี 9 
คา่ตอบแทนกรรมการปีละไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ�งล้านบาท) โดยมอบอํานาจให้คณะกรรมการมีอํานาจ
กําหนดจํานวนเงินคา่ตอบแทนที�กรรมการแตล่ะทา่นจะได้รับ  
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             และคณะกรรมการบริษัทได้กําหนดคา่เบี 9ยประชมุกรรมการบริษัท ดงันี 9 
• ประธานกรรมการ   ได้รับคา่เบี 9ยประชมุ เป็นจํานวนเงิน 25,000 บาท  

    (สองหมื�นห้าพนับาท) ตอ่ครั 9งที�เข้าประชมุ  
• กรรมการ   ได้รับคา่เบี 9ยประชมุ เป็นจํานวนเงิน 20,000 บาท  

    (สองหมื�นบาท) ตอ่ครั 9งที�เข้าประชมุตอ่ทา่น   
นอกเหนือจากคา่ตอบแทนกรรมการและคา่เบี 9ยประชมุของกรรมการบริษัทดงักลา่วข้างต้นแล้ว กําหนดให้ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับคา่ตอบแทนกรรมการ และคา่เบี 9ยประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นดงันี 9  
• ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับคา่เบี 9ยประชมุเป็นจํานวนเงิน 25,000 บาท  

    (สองหมื�นห้าพนับาท) ตอ่ครั 9งที�เข้าประชมุ  
 และคา่ตอบแทนรายเดือนเป็นจํานวนเงิน 50,000 บาท  
 (ห้าหมื�นบาท)  

• กรรมการตรวจสอบ  ได้รับคา่เบี 9ยประชมุเป็นจํานวนเงิน 20,000 บาท  
    (สองหมื�นบาท) ตอ่ครั 9งที�เข้าประชมุตอ่ทา่น  
    และคา่ตอบแทนรายเดือนเป็นจํานวนเงิน 45,000 บาท  
    (สี�หมื�นห้าพนับาท) ตอ่ทา่น  

ข้อมลูเปรียบเทียบคา่ตอบแทนกรรมการกบัปีที�ผา่นมา 
           คา่ตอบแทนกรรมการ    คา่ตอบแทนกรรมการ 
        ปี 2563                       ปี 2562 
          (อตัราเดียวกบัปี 2562) 

  คา่เบี 9ยประชมุประธานกรรมการ        25,000            25,000 ตอ่ครั 9งที�เข้าประชมุ 
  คา่เบี 9ยประชมุกรรมการ         20,000            20,000 ตอ่ครั 9งที�เข้าประชมุ 
  เบี 9ยประชมุประธานกรรมการตรวจสอบ       25,000            25,000 ตอ่ครั 9งที�เข้าประชมุ 
  คา่ตอบแทนรายเดือนประธานกรรมการตรวจสอบ  50,000            50,000 ตอ่เดือน 
  คา่เบี 9ยประชมุกรรมการตรวจสอบ        20,000            20,000 ตอ่ครั 9งที�เข้าประชมุ 

คา่ตอบแทนรายเดือนกรรมการตรวจสอบ           45,000            45,000 ตอ่เดือน 
คา่ตอบแทนอื�น / สทิธิประโยชน์อื�น          -ไมม่-ี                        -ไมม่-ี 
 

การกําหนดค่าตอบแทนและค่าเบี 9ยประชุมดังกล่าวให้มีผลใช้บังคับตลอดไปจนกว่าที�ประชุมผู้ ถือหุ้นจะมีมติ
เปลี�ยนแปลงในภายหลงั 

                   การลงมต ิ วาระนี 9เป็นเรื�องเพื�อทราบ จึงไมม่ีการลงคะแนนเสยีง 
 
วาระที� 6       พิจารณาอนุมัติการแต่งตั 8งผู้สอบบัญช ีและกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2563 
   
  หลักการและเหตุผล    ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กําหนดให้ 

ที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีแตง่ตั 9งผู้สอบบญัชี และกําหนดจํานวนเงินคา่สอบบญัชีของบริษัททกุปี ในการ
แต่งตั 9งผู้สอบบญัชี จะแต่งตั 9งผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้ ซึ�งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั 
เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท และบริษัทยอ่ยตั 9งแตปี่ 2558 จนถึงปี 2562 
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ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ     คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากความเหมาะสมในด้าน
ปริมาณงานและผลการปฏิบตัิงานเปรียบเทียบกบัคา่สอบบญัชีที�ผู้สอบบญัชีเสนอ รวมทั 9งเมื�อพิจารณาถึง
ความเป็นอิสระ ความเชี�ยวชาญในวชิาชีพ ประสบการณ์ในงานสอบบญัชี การมีบคุลากรที�เพียงพอ พร้อมทั 9ง
การให้บริการงานสอบบญัชีแก่บริษัทแล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้น 
พิจารณาอนมุตัใิห้แตง่ตั 9ง นายสง่า โชคนิติสวสัดิ_  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 11251 หรือนายกฤษณ์      
ชชัวาลวงศ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 5016 หรือนางอนทุยั ภมูิสรุกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 3873            
จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2563  โดยให้ผู้สอบ
บญัชีคนใดคนหนึ�งมีอํานาจในการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นในงบการเงินของบริษัท 

และกําหนดคา่สอบบญัชีประจําปี 2563 สาํหรับงบการเงินเฉพาะบริษัท และงบการเงินรวมรายไตรมาสและ
รายปี เป็นจํานวนเงินปีละ 5,350,000 บาท (เฉพาะบริษัท อาร์เอส จํากดั (มหาชน) ปีละ 1,385,000 บาท ซึ�ง
เป็นอตัราเดียวกบัปี  2562) และคา่บริการอื�นๆ นอกเหนือจากการสอบบญัชีประจําปีตามปกตเิป็นจํานวนเงิน  
ปีละไมเ่กิน 400,000 บาท  
 
ทั 9งนี 9 บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั และผู้สอบบญัชีที�เสนอแตง่ตั 9ง เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท 
ไม่มีความสมัพนัธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ ที�เกี�ยวข้องกับบุคคล
ดงักลา่ว ในลกัษณะที�จะมีผลกระทบตอ่การปฏิบตัิหน้าที�อยา่งอิสระแตป่ระการใด 

ความเห็นคณะกรรมการ    คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นควร
นําเสนอให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัใิห้แตง่ตั 9ง นายสง่า โชคนิติสวสัดิ_  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 
11251 หรือนายกฤษณ์ ชชัวาลวงศ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 5016 หรือนางอนทุยั ภมูิสรุกลุ ผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาตเลขที� 3873 จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 
2563 โดยให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ�งมีอํานาจในการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นในงบการเงิน
ของบริษัท  

และกําหนดคา่สอบบญัชีประจําปี 2563 สาํหรับงบการเงินเฉพาะบริษัท และงบการเงินรวมรายไตรมาสและ
รายปี เป็นจํานวนเงินปีละ 5,350,000 บาท (เฉพาะบริษัท อาร์เอส จํากดั (มหาชน) ปีละ 1,385,000 บาท       
ซึ�งเป็นอตัราเดียวกบัปี  2562) และคา่บริการอื�นๆ นอกเหนือจากการสอบบญัชีประจําปีตามปกติเป็นจํานวน
เงิน  ปีละไมเ่กิน 400,000 บาท  
การลงมติ  วาระนี 9ต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและมีสทิธิออกเสียง 
ลงคะแนน 
 

วาระที� 7     พิจารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิ�มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 เรื�องตราประทับของบริษัท  
 
หลักการและเหตุผล    เนื�องด้วยบริษัทได้มีการปรับภาพลกัษณ์องค์กรใหม ่(Rebranding) และได้ยกเลิกการ
ใช้ตราสญัลกัษณ์ (Logo) เก่า ดังนั 9น ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั 9งที� 2/2563 เมื�อวนัที� 20 กุมภาพันธ์ 
2563 จึงได้มมีตใิห้นําเสนอตอ่ที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณาอนมุตักิารแก้ไขเพิ�มเติมข้อบงัคบัของบริษัท 
ข้อ 40 เรื�องตราประทบัของบริษัท เพื�อให้สอดคล้องกบัการปรับภาพลกัษณ์องค์กรใหม ่(Rebranding) และการ
เปลี�ยนแปลงตราสญัลกัษณ์ (Logo) 
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ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนมุตัิให้
แก้ไขเพิ�มเติมข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 40  เรื�องตราประทบัของบริษัท เพื�อให้สอดคล้องกบัการปรับภาพลกัษณ์
องค์กรใหม ่(Rebranding) และการเปลี�ยนแปลงตราสญัลกัษณ์ (Logo) โดยมีรายละเอียด ดงันี 9 

                
ข้อบังคับปัจจุบนั ข้อบังคับที�เสนอให้แก้ไขเพิ�มเติม 

ข้อ 40.  ตราประทบัของบริษัท เป็นดงันี 9 
 
 

 

ข้อ 40.  ตราประทบัของบริษัท เป็นดงันี 9 
 

 
 

 
โดยมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที�บริหาร หรือบคุคลที�ได้รับมอบหมายจากประธาน

เจ้าหน้าที�บริหาร มีอํานาจในการแก้ไขเพิ�มเติมข้อความของมติที�ประชมุผู้ ถือหุ้น และข้อความในข้อบงัคบัที�เสนอ

ให้แก้ไขเพิ�มเตมิตามคาํแนะนําของนายทะเบียนกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

การลงมติ  วาระนี 9ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั 9งหมดของ         
ผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

 
วาระที� 8     พิจารณาเรื�องอื�นๆ (ถ้ามี)  

 
บริษัทได้กําหนดวนักําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้น (Record Date)  ที�มีสทิธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2563 
ในวนัที� 1 กรกฎาคม 2563 

 
เนื�องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื 9อไวรัสโคโรนา 2019 บริษัทมีความหว่งใยตอ่สขุภาพและความ
ปลอดภัยของผู้ ถือหุ้น บริษัทจึงขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ
บริษัท (รายชื�อกรรมการอิสระปรากฏตามสิ�งที� ส่งมาด้วย  4) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
แทน โดยกรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข  ตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 7 พร้อมทั 9งปิดอากร
แสตมป์ และส่งหนงัสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ มาที� “สํานกักฎหมาย บริษัท อาร์เอส 
จํากัด (มหาชน)” เลขที� 27 อาคารอาร์เอสกรุ๊ป ทาวเวอร์ เอ ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900 ก่อนวันประชุมล่วงหน้า อย่างน้อย 2 วันทาํการ 
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สําหรับผู้ ถือหุ้นที�ยังคงประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ตั 9งแต่เวลา 9.00 น. 
รายละเอียดวิธีการลงทะเบียนปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วย 4 และหากผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉนัทะให้ผู้ อื�นเข้าร่วม
ประชุม โปรดกรอกข้อความและลงนามในหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ข  ตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 7 พร้อมทั 9งปิดอากร
แสตมป์ โดยมีรายละเอียดวิธีการมอบฉนัทะปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วย 4 
 
และขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติเพื�อป้องกันการแพร่

ระบาดโรคติดเชื 8อไวรัสโคโรนา 2019 สาํหรับการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2563 ซึ�งได้แนบมาพร้อม
นี 9อยา่งเคร่งครัด  
 
ผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะขอรับรายงานประจําปี  2562  ในรูปแบบหนงัสอื กรุณาติดตอ่   “ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
บริษัท อาร์เอส จํากดั (มหาชน)”  เลขที� 27 อาคารอาร์เอสกรุ๊ป ทาวเวอร์ เอ ถนนประเสริฐมนกิูจ แขวงเสนานิคม 
เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศพัท์ 02 - 037-8126   อีเมล:  ir@rs.co.th  
 
และเพื�อให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที�ดี บริษัทได้เผยแพร่หนงัสอืเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 
2563 พร้อมทั 9งเอกสารประกอบการประชมุบนเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการลว่งหน้า ตั 9งแต่วนัที� 30 มิถนุายน 2563 
เพื�อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้มีเวลาศกึษาข้อมลูลว่งหน้าอยา่งเพียงพอก่อนที�จะได้รับข้อมลูในรูปแบบเอกสารจาก
บริษัท 

 
เพื�อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้ นที�จะเดินทางมาเข้าร่วมประชุม  บริษัทได้จัดบริการรถรับ-ส่ง          
ผู้ ถือหุ้ น ระหว่าง BTS สถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถานที�ประชุม รายละเอียดปรากฏตาม                
สิ�งที�สง่มาด้วย 8 

 
หากผู้ ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามข้อมลูเพิ�มเติม หรือมคีําถามที�เกี�ยวข้องกบัวาระการประชมุ สามารถสง่คําถาม
ลว่งหน้ากอ่นวนัประชมุ ผา่นช่องทาง อีเมล: patchareem@rs.co.th หรือสง่ไปรษณีย์มาที� “สาํนกักฎหมาย 
บริษัท อาร์เอส จํากดั (มหาชน)” เลขที� 27 อาคารอาร์เอสกรุ๊ป ทาวเวอร์ เอ ถนนประเสริฐมนกิูจ แขวงเสนานิคม 
เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900  

 
จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบ 
 

                         ขอแสดงความนบัถือ        
         
                                                                                                   
 
       

                    (นายสรุชยั เชษฐโชติศกัดิ_)    
                                    ประธานกรรมการ 

            บริษัท อาร์เอส จํากดั (มหาชน) 


