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 วันที่ 25 มีนาคม 2564 

 

เร ื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าป ี2564  

เรยีน ท่านผู้ถือหุ้น  

บรษัิท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) 

 

สิ่งทีส่ง่มาด้วย      1.    แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/รายงานประจ าป ี2563 (แบบ 56-1 One Report)  

ในรูปแบบ QR Code  

 2. งบการเงินอย่างย่อ และการวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

  จากแบบ 56-1 One Report 2563 ในรูปแบบ QR Code  

 3. ข้อมูลกรรมการบรษัิทที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ และเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้า 

  ด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง ในรูปแบบ QR Code 

 4. รายละเอียดเบ้ืองต้นการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบรษัิท รุ่นที่ 4  

  (“RS-W4”)  ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบรษัิทตามสัดส่วนการถือหุ้น ในรูปแบบ QR Code 

 5. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ในรูปแบบ QR Code 

 6. ค าช้ีแจงวธีิการมอบฉันทะ วธีิการลงทะเบียน และรายช่ือกรรมการอิสระที่บรษัิทเสนอให้เป็น 

  ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ในรูปแบบ QR Code 

 7. ข้อบังคับของบรษัิท เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ในรูปแบบ QR Code 

 8. นิยามกรรมการอิสระของบรษัิท ในรูปแบบ QR Code 

 9.    มาตรการและแนวปฏิบัติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2564 เพื่อความปลอดภัยภายใต้

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในรูปแบบ QR Code 

 10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  

             11.   แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น และจุดบรกิารรถรับ-ส่ง ผู้ถือหุ้น 

             12.   แบบแจ้งการประชุม พร้อม QR Code เพื่อการดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย 1-9 

 

 ด้วยคณะกรรมการของบรษัิท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) (“บรษัิท”) ได้มีมติให้เรยีกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ประจ าปี 2564 ในวันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Rose Hall เลขที่ 27 อาคารอาร์เอสกรุ๊ป ทาวเวอร์ ซี   

ชั้น 5 ถนนประเสรฐิมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  

 

 และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี บรษัิทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเป็น

การล่วงหน้า โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบรษัิท ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ปรากฏว่า ไม่มี

ผู้ใดเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 เพิ่มเติมแต่อย่างใด คณะกรรมการจึงก าหนดให้มีการพิจารณา    

เร ื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 
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วาระที่ 1   รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบรษัิทประจ าปี 2563 

 

หลักการและเหตุผล      ผลการด าเนินงานรวมทั้งข้อมูลต่างๆ ของบรษัิทในรอบปี 2563 จะระบุอยู่ใน           

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/รายงานประจ าปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) หมวด “การวเิคราะห์

และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ในรูปแบบ QR Code ในแบบแจ้งการประชุม  และระบุอยู่

ใน “งบการเงินอย่างย่อ และการวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการจากแบบ 56-1 One Report ประจ าปี 

2563” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ในรูปแบบ QR Code ในแบบแจ้งการประชุม 

 

ความคบืหน้าด้านการตอ่ต้านการทจุรติคอร์รัปชนั บรษัิทขอแจ้งความคืบหน้าเร ื่องการเข้าร่วมโครงการแนว

ร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย  เน่ืองด้วยบรษัิทตระหนักถึงความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการ

ที่ดี ซ่ึงรวมถึงเร ื่องการต่อต้านทุจรติคอร์รัปชัน และมีความตั้งใจในการสนับสนุนการต่อต้านทุจรติคอร์รัปชัน

อย่างต่อเน่ือง โดยที่ประชุมคณะกรรมการบรษัิท คร้ังที่ 7/2563 เมื่อวันที่  12 พฤศจิกายน 2563  ได้มีมติ

อนุมัติให้บรษัิทเข้าร่วมโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thailand’s Private 

Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) โดยเปา้หมายแรกคือการแสดง

เจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ และเปา้หมายต่อไปคือผ่านการรับรองเปน็สมาชิกของโครงการโดยเร็วที่สุด และ

ที่ประชุมคณะกรรมการบรษัิท คร้ังที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีการพิจารณาทบทวนและ

อนุมัตินโยบายการต่อต้านการทุจรติคอร์รัปชันเพื่อให้แนวทางปฏิบัติของบรษัิทมีความเหมาะสมและชัดเจน 

 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรรายงานผลการด าเนินงาน รวมทั้งข้อมูล

ต่างๆ ของบรษัิทในรอบป ี2563 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ 

  

 การลงมติ  วาระน้ีเปน็เร ื่องเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

 

วาระที่ 2  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี 2563 

 

หลักการและเหตุผล     ตามพระราชบัญญัติบรษัิทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ก าหนดให้

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการท างบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปี

บัญชีของบรษัิท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ และต้องจัดให้

ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จน้ัน ให้แล้วเสร็จก่อนน าเสนอ    

ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น  

 

คณะกรรมการจึงได้จัดให้มีการท างบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบรษัิท ส าหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีประจ าปี 2563 ซ่ึงได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบ

และรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ว รายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/รายงานประจ าปี 

2563 (แบบ 56-1 One Report) หมวด”งบการเงิน” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ในรูปแบบ QR Code ในแบบแจ้ง

การประชุม  และปรากฏอยู่ในงบการเงินอย่างย่อ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ในรูปแบบ QR Code ในแบบแจ้งการ

ประชุม   
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ความเหน็คณะกรรมการ     คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรน าเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

งบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าป ี2563  ซ่ึงได้ผ่านการ

พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ว   

 

การลงมติ  วาระน้ีต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง 

ลงคะแนน  

 

วาระที่ 3    พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2563 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล 

 

 หลักการและเหตุผล 

 ทุนส ารองตามกฎหมาย 

  ตามพระราชบัญญัติบรษัิทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบรษัิท ข้อที่ 39 ก าหนดให้

บรษัิทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี       

หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด

ทะเบียน 

  

  เน่ืองจากบรษัิทได้จัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายครบตามจ านวนขั้นต ่าตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว (ร้อยละ 10 

ของทุนจดทะเบียน) จึงท าให้ ณ สิ้นป ี2563 บรษัิทไม่ต้องจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายอีก โดยปจัจุบันบรษัิท

มีทุนส ารองตามกฎหมายรวมเป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน 120,327,052 บาท (ทุนจดทะเบียนของบรษัิท เท่ากับ 

1,161,997,216 บาท) ซ่ึงเปน็ไปตามพระราชบัญญัติบรษัิทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบรษัิท 

 

  การจ่ายเงินปนัผล  

ตามมติที่ประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2546 ได้ก าหนดนโยบายการจ่ายเงิน    

ปันผลไว้ว่า บรษัิทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลังจากหักภาษีและ   

ทุนส ารองตามกฎหมายแล้ว ทั้งน้ี คณะกรรมการของบรษัิทมีอ านาจในการพิจารณายกเว้นไม่ด าเนินการตาม

นโยบายดังกล่าว หรอืเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นคร้ังคราว โดยอยู่ภายใต้เง่ือนไขที่การด าเนินการ

ดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น 

 
การจ่ายเงินปนัผลส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 

บรษัิทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ไปแล้ว 2 

คร้ัง รวมทั้งสิ้น 0.30 บาท ต่อหุ้น ซ่ึงเปน็ไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษัิท ตามรายละเอียดที่ได้เคย

แจ้งให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าป ี2563 รับทราบ 

 

และจากผลการด าเนินงานตามงบการเงินรวมของบรษัิท บรษัิทมีก าไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

จ านวน 587,007,031 บาท ซ่ึงบรษัิทมีความประสงค์จะน าเงินไปลงทุนเพื่อขยายกิจการต่อ ทั้งในธุรกิจที่

สัมพันธ์กับธุรกิจหลัก หรอืในธุรกิจอ่ืนที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักของบรษัิท แต่สามารถเช่ือมโยง ต่อยอด และสร้างการ

เติบโตให้กับธุรกิจหลักได้ รวมถึงน าเงินไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวยีนเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง ดังน้ัน จึงเห็นสมควร

น าเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผล 
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ข้อมูลเปรยีบเทียบอัตราการจ่ายเงินปนัผลในปทีี่ผ่านมา 

 

รายละเอยีดการจ่ายปันผล ปี 2563 

(ปีทีเ่สนอ) 

ปี 2562 

(ปทีีผ่่านมา) 

1. ก าไรสุทธิของบรษัิทใหญ่ (บาท)  

(งบการเงินรวม) 

528,278,160 

 

363,343,967 

2. อัตราการจ่ายเงินปนัผล (บาทต่อหุ้น)   

2.1 เงินปันผลระหว่างกาล คร้ังที่ 1 

2.2  เงินปันผลระหว่างกาล คร้ังที่ 2 

         งดจ่าย 

งดจ่าย 

           0.20 

0.10 

รวมจ่ายเงินปันผล  (บาทต่อหุ้น) _ 0.30 

3. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อก าไรสุทธิ 

               (งบการเงินรวม) 

_ 79.90% 

เปน็ไปตามนโยบาย

การจ่ายเงินปนัผล 

 

ความเห็นคณะกรรมการ    คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรน าเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

งดจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2563 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย เน่ืองจากบรษัิทได้จัดสรรทุนส ารองตาม

กฎหมายครบตามจ านวนขั้นต ่าตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว และพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล เน่ืองจากบรษัิท

มีความประสงค์จะน าเงินไปลงทุนเพื่อขยายกิจการต่อ และน าเงินไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวยีนเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง     

ตามรายละเอียดที่ระบุข้างต้น 

 

การลงมติ วาระน้ีต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

 

วาระที่  4      พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 

 

หลักการและเหตุผล    ตามพระราชบัญญัติบรษัิทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ประกอบกับข้อบังคับของบรษัิท 

ก าหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการจ านวน 1 ใน 3 ต้องออกจากต าแหน่งตาม

วาระ กรรมการซ่ึงพ้นจากต าแหน่งสามารถได้รับเลือกเข้ารับต าแหน่งใหม่อีกได้ ส าหรับในการประชุมสามัญ    

ผู้ถือหุ้นประจ าป ี2564 น้ี มีกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 2 ท่าน ดังน้ี 

 

1. นายดนัยศิษฏ์ เปสลาพันธ์   กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

2.   นายโสรัตน์  วณิชวรากิจ   กรรมการ 

 

หลักเกณฑ์และวธิีการสรรหา     ผ่านการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

นอกจากน้ี เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี บรษัิทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบรษัิทเรยีนเชิญให้ผู้

ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบรษัิท ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ถึง

วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ซ่ึงผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ใดเสนอช่ือบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

บรษัิท 
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ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้

พิจารณากลั่นกรองคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจในธุรกิจของบรษัิท มีคุณสมบัติเหมาะสม

และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรอืระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานก ากับดูแลบรษัิทมหาชนจ ากัด              

เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษัิทเพื่อน าเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการต่อไป      

โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว    

เห็นสมควรให้เสนอช่ือนายดนัยศิษฏ์ เปสลาพันธ์ และนายโสรัตน์ วณิชวรากิจ กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ

ต่อไปอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากบุคคลทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้านที่          

เปน็ประโยชน์กับบรษัิท สามารถน ามุมมองใหม่ๆ มาน าเสนอให้คณะกรรมการ รวมทั้งสามารถอุทิศเวลา และ         

มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเสรมิสร้างให้บรษัิทมีคณะกรรมการที่เข้มแข็งและเจรญิก้าวหน้าได้ 

ตลอดจนเปน็ผู้ที่ประกอบด้วยคุณธรรมและจรยิธรรมในการท างาน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมาย

และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องก าหนด และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

และหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

 

ความเห็นคณะกรรมการ     คณะกรรมการบรษัิท (ไม่รวมกรรมการที่มีสว่นได้เสีย) ได้พิจารณากลั่นกรองอย่าง

รอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ

เห็นสมควรน าเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้ง นายดนัยศิษฏ์ เปสลาพันธ์ และนายโสรัตน์  

วณิชวรากิจ  กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษัิทต่อไปอีกวาระหน่ึง  

 

ทั้งน้ี ข้อมูลของกรรมการบรษัิทที่ได้รับการเสนอช่ือกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

ในรูปแบบ QR Code ในแบบแจ้งการประชุม 

 

การลงมติ  วาระน้ีต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง 

ลงคะแนน  

 

วาระที่ 5        พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

 

หลักการและเหตุผล     ข้อบังคับของบรษัิท ข้อ 14 วรรคแรก ก าหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน

จากบรษัิทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรอืผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอ่ืน 

ตามข้อบังคับหรอืตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซ่ึงอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน หรอืวางเป็นหลักเกณฑ์ 

และจะก าหนดไว้เปน็คราว ๆ  ไป หรอืจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ 

 

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ     คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้

พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ  โดยพิจารณาจากค่าตอบแทนกรรมการของบรษัิทต่างๆ ในหมวดอุตสาหกรรม

ประเภทเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และผลการ

ด าเนินงานของบรษัิท โดยน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษัิทพิจารณาให้ความเห็นชอบ และน าเสนอต่อที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน     คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้

พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ การขยายตัวของธุรกิจ ผลการด าเนินงานของ

บรษัิท และข้อมูลเปรยีบเทียบจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบรษัิท 

เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการปรับปรุงค่าตอบแทนกรรมการ ดังน้ี 



6 

 

 

ค่าตอบแทนกรรมการปีละไม่เกิน 1,000,000 บาท (หน่ึงล้านบาท) โดยมอบอ านาจให้คณะกรรมการมีอ านาจ

ก าหนดจ านวนเงินค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านจะได้รับ  

 

             และคณะกรรมการบรษัิทได้ก าหนดค่าเบ้ียประชุมกรรมการบรษัิท ดังน้ี 

 ประธานกรรมการ   ได้รับค่าเบ้ียประชุม เปน็จ านวนเงิน 30,000 บาท  

    (สามหมื่นบาท) ต่อคร้ังที่เข้าประชุม  

 กรรมการ   ได้รับค่าเบ้ียประชุม เปน็จ านวนเงิน 25,000 บาท  

    (สองหมื่นห้าพันบาท) ต่อคร้ังที่เข้าประชุมต่อท่าน   

 

นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบ้ียประชุมของกรรมการบรษัิทดังกล่าวข้างต้นแล้ว ก าหนดให้ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนกรรมการ และค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เปน็ดังน้ี  

 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าเบ้ียประชุมเปน็จ านวนเงิน 30,000 บาท  

    (สามหมื่นบาท) ต่อคร้ังที่เข้าประชุม  

 และค่าตอบแทนรายเดือนเปน็จ านวนเงิน 50,000 บาท  

 (ห้าหมื่นบาท)  

 กรรมการตรวจสอบ  ได้รับค่าเบ้ียประชุมเปน็จ านวนเงิน 25,000 บาท  

    (สองหมื่นห้าพันบาท) ต่อคร้ังที่เข้าประชุมต่อท่าน  

    และค่าตอบแทนรายเดือนเปน็จ านวนเงิน 45,000 บาท  

    (สี่หมื่นห้าพันบาท) ต่อท่าน  

                    ข้อมูลเปรยีบเทียบค่าตอบแทนกรรมการกับปทีี่ผ่านมา         

ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2564  

(ปทีีเ่สนอ) 

(บาท) 

ปี 2563 

(ปีทีผ่่านมา) 

(บาท) 

เปลี่ยนแปลง

จากป ี2563 

 

ค่าเบ้ียประชุมประธานกรรมการ (ต่อคร้ังที่เข้าประชุม) 30,000  25,000 เพิ่มขึ้น 20% 

ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ  (ต่อคร้ังที่เข้าประชุม)  25,000  20,000 เพิ่มขึ้น 25% 

ค่าเบ้ียประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ  (ต่อคร้ังที่เข้าประชุม) 30,000  25,000 เพิ่มขึ้น 20% 

ค่าตอบแทนรายเดือนประธานกรรมการตรวจสอบ (ต่อเดือน) 50,000   50,000 - 

ค่าเบ้ียประชุมกรรมการตรวจสอบ (ต่อคร้ังที่เข้าประชุม) 25,000    20,000 เพิ่มขึ้น 25% 

ค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการตรวจสอบ (ต่อเดือน)     45,000 45,000 - 

ค่าตอบแทนอ่ืน / สิทธิประโยชน์อ่ืน  ไม่มี-                                 -ไม่มี- - 

 

การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวให้มีผลใช้บังคับตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงใน

ภายหลัง 

 

ความเห็นคณะกรรมการ     คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน และเห็นสมควรน าเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่

เสนอข้างต้น 

                   การลงมติ  วาระน้ีต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของ         

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม  
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วาระที่ 6        พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 

   

  หลักการและเหตุผล     ตามพระราชบัญญัติบร ษัิทมหาชนจ ากัด  พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ก าหนดให้ 

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบรษัิททุกป ีในการ

แต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ซ่ึงบรษัิท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด 

เปน็ผู้สอบบัญชีของบรษัิท และบรษัิทย่อย มาตั้งแต่ป ี2558 จนถึงป ี2563 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ     คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากความเหมาะสมในด้านปรมิาณ

งานและผลการปฏิบัติงานเปรยีบเทียบกับค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอ รวมทัง้เมื่อพิจารณาถึงความเปน็

อิสระ ความเช่ียวชาญในวชิาชีพ ประสบการณ์ในงานสอบบัญชี การมีบุคลากรที่เพียงพอ พร้อมทั้งการ

ให้บรกิารงานสอบบัญชีแก่บรษัิทแล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบรษัิทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหน่ึง ดังต่อไปน้ี 

 

1.  นายสง่า โชคนิติสวัสด์ิ                    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 11251 หรอื 

   (เปน็ผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินมาแล้ว 1 ป ีตั้งแต่ป ี2563)  

            2.    นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์                  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5016 หรอื 

                               (เปน็ผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินมาแล้ว 3 ป ีตั้งแต่ป ี2560 -2562)  

            3.    นางอนุทัย ภูมิสุรกุล                       ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3873  

                                                               (ยังไม่เคยเปน็ผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงิน)   

 

จากบรษัิท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบรษัิทประจ าปี 2564 โดยให้ 

ผู้สอบบัญชีคนใดคนหน่ึงมีอ านาจในการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นในงบการเงินของบรษัิท  

 

 และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจ าป ี 2564 ส าหรับงบการเงินเฉพาะบรษัิท และงบการเงินรวม    

รายไตรมาสและรายป ี เปน็จ านวนเงินปลีะ 5,617,500 บาท (เปรยีบเทียบกับป ี  2563 จ านวน 5,350,000 

บาท เพิ่มขึ้น 267,500 บาท) (เฉพาะบรษัิท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) ปลีะ 1,385,000 บาท ซ่ึงเป็นอัตรา

เดียวกับป ี2563) และค่าบรกิารอ่ืนๆ นอกเหนือจากการสอบบัญชีประจ าปตีามปกติ เปน็จ านวนเงินปลีะไม่เกิน 

400,000 บาท (เปรยีบเทียบกับป ี 2563 จ านวน 382,000 บาท เพิ่มขึ้น 18,000 บาท)  

 

ทั้งน้ี บรษัิท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง เป็นผู้สอบบัญชีของ

บรษัิท ไม่มีความสัมพันธ์ หรอืส่วนได้เสียกับบรษัิท/ บรษัิทย่อย/ ผู้บรหิาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอื ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ

บุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระแต่ประการใด 

 

อน่ึง ผู้สอบบัญชีของบรษัิท และผู้สอบบัญชีของบรษัิทย่อย สังกัดส านักงานสอบบัญชีเดียวกัน  

ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นควรน าเสนอ

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง นายสง่า โชคนิติสวัสด์ิ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11251 หรอื

นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5016 หรอืนางอนุทัย ภูมิสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขที่ 3873 จากบรษัิท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด เปน็ผู้สอบบัญชีของบรษัิทประจ าป ี2564 

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหน่ึงมีอ านาจในการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นในงบการเงินของ

บรษัิท  
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และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจ าป ี2564 ส าหรับงบการเงินเฉพาะบรษัิท และงบการเงินรวมราย

ไตรมาสและรายป ี เปน็จ านวนเงินปลีะ 5,617,500 บาท (เปรยีบเทียบกับป ี  2563 จ านวน 5,350,000 บาท 

เพิ่มขึ้น 267,500 บาท) (เฉพาะบรษัิท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) ปลีะ 1,385,000 บาท ซ่ึงเปน็อัตราเดียวกับป ี

2563) และค่าบรกิารอ่ืนๆ นอกเหนือจากการสอบบัญชีประจ าปตีามปกติ เป็นจ านวนเงินปลีะไม่เกิน 400,000 

บาท (เปรยีบเทียบกับป ี 2563 จ านวน 382,000 บาท เพิ่มขึ้น 18,000 บาท)  

 

การลงมติ  วาระน้ีต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง 

ลงคะแนน 

 

วาระที ่7     พจิารณาอนมุตักิารลดทนุจดทะเบียน และอนมุตักิารแก้ไขเพิม่เตมิหนงัสือบรคิณหส์นธ ิข้อ 4.  

 เร ื่องทุนจดทะเบยีน 

 

หลกัการและเหตุผล     บรษัิทมีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ และจ าเปน็ที่จะต้องเพิ่ม

ทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ ปจัจุบันบรษัิทมีทุนจดทะเบียน 1,161,997,216 

บาท มีหุ้นสามัญที่ยังจ าหน่ายไม่ได้จากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบรษัิท รุ่นที่ 3 

(“RS-W3”) รวมจ านวน 189,500,270 หุ้น และใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้หมดอายุลงแล้ว เมื่อวันที่          23 

พฤษภาคม 2563 ทั้งน้ี พระราชบัญญัติบรษัิทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 136 ก าหนดไว้ว่า การออกหุ้นใหม่

เพิ่มขึ้นจะกระท าได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจ าหน่ายและได้รับช าระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว ดังน้ัน เพื่อให้บรษัิท

สามารถด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน และเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด บรษัิทจึงต้องด าเนินการลดทุน

จดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,161,997,216 บาท เปน็ทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 972,496,946 บาท 

โดยตัดหุ้นจดทะเบียนที่จ าหน่ายไม่ได้จากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ RS-W3 จ านวน 189,500,270 หุ้น 

มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท  และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบรคิณห์สนธิข้อ 4 เร ื่องทุนจดทะเบียน  เพื่อให้สอดคล้องกับ

การลดทุน  จดทะเบียน   

  

 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว มีความเหมาะสมและ  

 ไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อบรษัิทและสิทธิประโยชน์ใดๆ ของผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรน าเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,161,997,216 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 

 จ านวน 972,496,946 บาท โดยตัดหุ้นจดทะเบียนที่จ าหน่ายไม่ได้จากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ RS-W3  

 จ านวน 189,500,270 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบรคิณห์สนธิ  

 ข้อ 4. เร ื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เปน็ดังน้ี 

 

  ข้อ 4.   ทุนจดทะเบียนจ านวน   972,496,946  บาท (เก้าร้อยเจ็ดสิบสองล้านสี่แสน 

       เก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยสี่สิบหกบาท)                                                                                                       

             แบ่งออกเป็น                  972,496,946  หุ้น    (เก้าร้อยเจ็ดสิบสองล้านสี่แสน 

      เก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยสี่สิบหกหุ้น)                                                                                                    

  มูลค่าหุ้นละ                                       1  บาท   (หน่ึงบาท) 

  โดยแยกออกเปน็    

                   หุ้นสามัญ                             972,496,946  หุ้น    (เก้าร้อยเจ็ดสิบสองล้านสี่แสน 

            เก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยสี่สิบหกหุ้น)                                                                                                                                                

             หุ้นบุรมิสิทธิ                                    -     หุ้น          (  -  หุ้น) 
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 และมอบอ านาจให้คณะกรรมการบรษัิท หรอื ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร หรอืบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก

ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร  มีอ านาจในการด าเนินการใดๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวเน่ืองกับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ

บรคิณห์สนธิดังกล่าว ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดๆ ตามค าแนะน า  ความเห็น หรอื

ค าสั่งของนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ และ/หรอื หน่วยงานราชการอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง 

 

การลงมต ิ วาระน้ีต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ         

ผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

 

วาระที ่8 พจิารณาอนมุตักิารออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุ้นสามญัของบรษัิทใหแ้กผู่ถ้ือหุน้ 

         เดมิตามสัดสว่นการถอืหุน้ 

  

หลกัการและเหตผุล ด้วยบรษัิทมีความประสงค์จะออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของ

บรษัิท รุ่นที่ 4 (“RS-W4”)  จ านวน ไม่เกิน 191,499,266 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น     

ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า กรณีมีเศษของใบส าคัญแสดง

สิทธิเหลือจากการค านวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้ง          

ทั้งจ านวน ทั้งน้ี ใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 29 บาท  

 

รายละเอียดเบ้ืองต้นการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบรษัิท รุ่นที่ 4 (“RS-W4”) ปรากฎ

ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ในรูปแบบ QR Code ในแบบแจ้งการประชุม 

 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรน าเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

การออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบรษัิท รุ่นที่ 4 (“RS-W4”) จ านวนไม่เกิน 

191,499,266 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วย

ใบส าคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า กรณีมีเศษของใบส าคัญแสดงสิทธิเหลือจากการค านวณตามอัตราส่วน

การจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจ านวน  ทั้งน้ี ใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย 

สามารถใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 29 บาท โดยก าหนดวันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ

ได้รับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบรษัิท คร้ังที่ 4 (“RS-W4”) ในวันที่ 27 เมษายน 

2564 (Record Date) 

 

และมอบอ านาจให้คณะกรรมการบรษัิท หรอืประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร  หรอื บุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก

ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร เป็นผู้มีอ านาจในการก าหนดหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืนๆ ของใบส าคัญ

แสดงสิทธิ รวมถึงการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ  การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่

เกี่ยวข้อง รวมทั้งด าเนินการต่างๆ อันจ าเป็น และสมควรอันเกี่ยวเน่ืองกับใบส าคัญแสดงสิทธิและการออกและ

เสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิในคร้ังน้ี ซ่ึงรวมถึงการน าใบส าคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ

ตามใบส าคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจน

ด าเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

 การลงมต ิ วาระน้ีต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ         

ผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
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วาระที ่9 พจิารณาอนมุตักิารเพิม่ทนุจดทะเบียน และอนมุตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสือบรคิณหส์นธ ิข้อ 4. 

 เร ื่องทุนจดทะเบยีน 

 

หลักการและเหตุผล  สืบเน่ืองจากการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบรษัิท  

รุ่นที่ 4 (“RS-W4”) ในวาระที่ 8 บรษัิทมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้

สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ RS-W4 และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบรคิณห์สนธิ ข้อ 4. เร ื่องทุนจดทะเบียน 

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิในคร้ังน้ีมี

วัตถุประสงค์เพื่อการระดมทุนเพื่อรองรับการเติบโตของกลุ่มธุรกิจในอนาคต ตามแผนการด าเนินงานของ

บรษัิท ทั้งจากการขยายตัวของธุรกิจเดิมและการลงทุนในกิจการหรอืธุรกิจใหม่ๆ รวมถึงเป็นการให้

ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นของบรษัิทแทนการจ่ายเงินปนัผลแบบปกติ  

ทั้งน้ี รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)            

ในรูปแบบ QR Code ในแบบแจ้งการประชุม 

 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส าคัญ

แสดงสิทธิ RS-W4 มีความเหมาะสม และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบรษัิทและผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่ระบุใน

ข้อ 6 และ ข้อ 7 ของแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ในรูปแบบ QR Code คณะกรรมการ

จึงเห็นสมควรน าเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิม 

972,496,946  บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,163,996,212 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่ จ านวน 

191,499,266 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 191,499,266 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส าคัญ

แสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบรษัิท รุ่นที่ 4 (“RS-W4”) จ านวน 191,499,266 หุ้น และอนุมัติการแก้ไข

เพิ่มเติมหนังสือบรคิณห์สนธิข้อ 4. เร ื่องทุนจดทะเบียน  เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เปน็ดังน้ี 

      ข้อ 4.   ทุนจดทะเบียนจ านวน   1,163,996,212  บาท    (หน่ึงพันหน่ึงร้อยหกสิบสามล้านเก้าแสน 

                                     เก้าหมื่นหกพันสองร้อยสิบสองบาท)                          

             แบ่งออกเป็น                1,163,996,212  หุ้น    (หน่ึงพันหน่ึงร้อยหกสิบสามล้านเก้าแสน 

                                     เก้าหมื่นหกพันสองร้อยสิบสองหุ้น)                          

   มูลค่าหุ้นละ                                        1  บาท   (หน่ึงบาท) 

   โดยแยกออกเป็น    

    หุน้สามัญ                         1,163,996,212  หุ้น          (หน่ึงพันหน่ึงร้อยหกสิบสามล้านเก้าแสน                

            เก้าหมื่นหกพันสองร้อยสิบสองหุ้น)                                

              หุ้นบุรมิสิทธิ                                       -   หุ้น       (  -  หุ้น) 

                                                                               

และมอบอ านาจให้คณะกรรมการบรษัิท หรอื ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร หรอืบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก

ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร  มีอ านาจในการด าเนินการใดๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวเน่ืองกับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ

บรคิณห์สนธิดังกล่าว ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดๆ ตามค าแนะน า ความเห็น หรอื

ค าสั่งของนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ และ/หรอื หน่วยงานราชการอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง 

 

การลงมติ  วาระน้ีต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ          

ผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
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วาระที ่10 พจิารณาอนมุตักิารจัดสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน  

 

 หลกัการและเหตผุล   สืบเน่ืองจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบรษัิทตามวาระที่ 9 ข้างต้น คณะกรรมการจึง

เห็นสมควรน าเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวน 191,499,266 หุ้น 

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบรษัิท รุ่นที่ 4 

(“RS-W4”)   ซ่ึงจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วย

ใบส าคัญแสดงสิทธิ รายละเอียดปรากฏตามรายละเอียดเบ้ืองต้นการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้น

สามัญของบรษัิท รุ่นที่ 4 (“RS-W4”) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) และแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 

5) ในรูปแบบ QR Code ในแบบแจ้งการประชุม 

 

ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรน าเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 191,499,266 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม

ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบรษัิท รุ่นที่ 4 (“RS-W4”) ซ่ึงจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน

การถือหุ้นในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิ 

 

อย่างไรก็ตาม การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะสามารถกระท าได้เมื่อบรษัิทได้รับอนุมัติจากที่ประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจ าป ี2564  

 

การลงมต ิ วาระน้ีต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง 

ลงคะแนน 

 

วาระที ่11 พจิารณาเร ื่องอืน่ๆ (ถา้ม)ี  

 

บรษัิทได้ก าหนดวันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้น (Record Date)  ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 

2564 ในวันที่ 10 มีนาคม 2564 

 

เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 บรษัิทมีความห่วงใยต่อสุขภาพและ

ความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น บรษัิทจึงขอความร่วมมอืให้ผูถ้อืหุน้พจิารณามอบฉันทะใหก้รรมการอสิระของบรษัิท 

เข้าร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทน โดยรายช่ือกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  6  ในรูปแบบ 

QR Code ในแบบแจ้งการประชุม) โดยกรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  ตามสิ่งที่ส่งมา

ด้วย 10 พร้อมทั้งปิดอากรแสตมป์ และส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ มาที่ “ส านัก

กฎหมาย บรษัิท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)” เลขที่ 27 อาคารอาร์เอสกรุ๊ป ทาวเวอร์ เอ ถนนประเสรฐิมนูกิจ แขวง

เสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 กอ่นวันประชุมล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วันท าการ 

 

ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ยังคงประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บรษัิทจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 9.00 น. 

รายละเอียดวธีิการลงทะเบียนปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ในรูปแบบ QR Code และหากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบ

ฉันทะให้ผู้อ่ืนเข้าร่วมประชุม โปรดกรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 

พร้อมทั้งปดิอากรแสตมป ์โดยมีรายละเอียดวธีิการมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ในรูปแบบ QR Code 
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และขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจ าปี 2564 เพื่อความปลอดภัยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019        

(สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ในรูปแบบ QR Code อย่างเคร่งครัด  

 

และเพื่อให้เปน็ไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี บรษัิทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 

2564 พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบรษัิทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 

2564 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนที่จะได้รับข้อมูลในรูปแบบ

เอกสารจากบรษัิท 

 

เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะเดินทางมาเข้าร่วมประชุม  บรษัิทได้จัดบรกิารรถรับ-ส่ง          

ผู้ถือหุ้น ระหว่าง BTS สถานีมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถานที่ประชุม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่          

ส่งมาด้วย 11 

 

หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรอืมีค าถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามารถส่งค าถาม

ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผ่านช่องทางอีเมล: patchareem@rs.co.th หรอืส่งไปรษณีย์มาที่ “ส านักกฎหมาย 

บรษัิท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)” เลขที่ 27 อาคารอาร์เอสกรุ๊ป ทาวเวอร์ เอ ถนนประเสรฐิมนูกิจ แขวงเสนานิคม 

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  

 

 

จึงเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

                         ขอแสดงความนับถือ        

                

                                                                                                   
         

                    (นายสุรชัย เชษฐโชติศักด์ิ)    

                                    ประธานกรรมการ 

            บรษัิท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) 

mailto:supanutp@rs.co.th

