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วันที่ 25 มีนาคม 2565 
 

 

เร ื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าป ี2565  

 

เรยีน ท่านผูถ้ือหุน้  

บรษัิท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   1.  แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/รายงานประจ าป ี2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code 

 2. ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ ในรูปแบบ QR Code 

 3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ในรูปแบบ QR Code 

 4. ขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect (Live Streaming) 

       ในรูปแบบ QR Code 

 5. ค าช้ีแจงวธีิการมอบฉันทะ วธีิการลงทะเบียน และรายช่ือกรรมการอิสระที่บรษัิทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบ

ฉันทะจากผู้ถือหุ้น ในรูปแบบ QR Code 

 6.  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  

 7.  ข้อบังคับของบรษัิทฯ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ในรูปแบบ QR Code 

 8.  แบบแจ้งการประชุม พร้อม QR Code เพื่อการดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย 1-7 

 

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

ประจ าปี 2565 ในวันจันทร์ที่  25 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น . โดยเป็นการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 

รวมถึงกฎหมายและหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 

 และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี บรษัิทฯ ได้เปดิโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม

เปน็การล่วงหน้า โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบรษัิทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ปรากฏว่า 

ไม่มีผู้ใดเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 เพิ่มเติมแต่อย่างใด คณะกรรมการจึงก าหนดให้มีการ

พิจารณาเร ื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

 

วาระที่ 1   รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบรษัิทฯ ประจ าปี 2564 

 

หลักการและเหตุผล     ผลการด าเนินงานรวมทั้งข้อมูลต่างๆ ของบรษัิทฯ ในรอบปี 2564 จะระบุอยู่ใน           

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) หมวด “การ

วเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ” ตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 1 ในรูปแบบ QR Code  
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ความคืบหน้าด้านการต่อต้านการทุจรติและคอร์รัปชั่น   บรษัิท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย 

(“อาร์เอส กรุ๊ป”)  ยึดมั่นที่จะด าเนินธุรกิจด้วยความเปน็ธรรม ซ่ือสัตย์สุจรติ โปร่งใส รับผิดชอบต่อผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เป็นไปตามจรรยาบรรณธุรกิจและหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยบรษัิท อาร์เอส 

จ ากัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมลงนามในค าประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ

ต่อต้านการทุจรติ (CAC) แล้วเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการป้องกันและ

ต่อต้านการทุจรติและคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ  และที่ประชุมคณะกรรมการบรษัิท คร้ังที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 

16 สิงหาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติการก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อต้านการทุจรติและคอร์รัปช่ัน

ขึ้น โดยมุ่งหมายให้กรรมการบรษัิท ผู้บรหิาร และพนักงานทุกคนในอาร์เอสกรุ๊ป ได้มีความตระหนักถึง

หน้าที่และความรับผิดชอบ และสามารถน าแนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจรติและ

คอร์รัปช่ันไปใช้ด้วยความระมัดระวัง การรับเร ื่องร้องเรยีนและเบาะแสการกระท าผิดและการทุจรติ 

(Whistleblower Policy) ตลอดจนได้ก าหนดให้มีการติดตามและทบทวนการประเมินความเสี่ยงด้าน

การทุจรติและคอร์รัปช่ัน และมาตรการป้องกันอย่างเหมาะสมและเพียงพอ รวมถึงพิจารณาทบทวน

นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อต้านการทุจรติและคอร์รัปช่ันอย่างสม ่าเสมอ 

 

ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นสมควรรายงานผลการด าเนินงาน รวมทั้งข้อมูลต่างๆ ของบรษัิทฯ ในรอบปี 

2564 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ 

  

 การลงมติ   วาระน้ีเปน็เร ื่องเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

 

วาระที่ 2  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบรษัิทฯ ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่                

31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 

 

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

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการท างบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของ

รอบปบัีญชีของบรษัิท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ าปเีพื่อพิจารณาอนุมัติ และต้อง

จัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จน้ัน ให้แล้วเสร็จก่อน

น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น  

 

คณะกรรมการจึงได้จัดให้มีการท างบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบรษัิทฯ ส าหรับ

ส าหรับป ีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซ่ึงได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการ

พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/

รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) หมวด”งบการเงิน” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ในรูปแบบ 

QR Code  
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ความเห็นคณะกรรมการ     เห็นสมควรน าเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน 

และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบรษัิทฯ ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซ่ึงได้ผ่านการ

ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

 

การลงมติ  วาระน้ีต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 3    พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล 

 

 หลักการและเหตุผล 

 ทุนส ารองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบัญญัติบรษัิทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบรษัิทฯ ข้อ 

39 ก าหนดให้บรษัิทฯ ต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ

ก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่า  

ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

  

เน่ืองจากบรษัิทฯ ได้จัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายครบตามจ านวนขั้นต ่าตามที่กฎหมายก าหนด

แล้ว (ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน) จึงท าให้ ณ สิ้นปี 2564 บรษัิทฯ ไม่ต้องจัดสรรทุนส ารองตาม

กฎหมายอีก โดยปัจจุบันบรษัิทฯ มีทุนส ารองตามกฎหมายรวมเป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน 120,327,052 บาท 

(ทุนจดทะเบียนของบรษัิทฯ เท่ากับ 1,163,996,212 บาท) ซ่ึงเป็นไปตามพระราชบัญญัติบรษัิทมหาชน

จ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบรษัิทฯ 

 

 นโยบายการจ่ายเงินปนัผล  

บรษัิทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลังจากหักภาษีและ

ทุนส ารองตามกฎหมายแล้ว ทั้งน้ี คณะกรรมการของบรษัิทมีอ านาจในการพิจารณายกเว้นไม่ด าเนินการ

ตามนโยบายดังกล่าว หรอืเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นคร้ังคราว โดยอยู่ภายใต้เง่ือนไขที่การ

ด าเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น 

 
ความเห็นคณะกรรมการ    เห็นสมควรน าเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปนัผล ดังน้ี  

 

จ่ายเงินปนัผลจาก  : ก าไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

อัตราจ่ายเงินปนัผล : 0.35 บาทต่อหุ้น ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปนัผลของบรษัิทฯ 

วันที่จ่ายเงินปนัผล : วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 

โดยก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการได้รับเงินปันผล ในวันที่ 5 พฤษภาคม 

2565 
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อย่างไรก็ตาม สิทธิในการรับเงินปนัผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน เน่ืองจากต้องรอการพิจารณา

อนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าป ี2565 

 

ข้อมูลเปรยีบเทียบอัตราการจ่ายเงินปนัผลในปทีี่ผ่านมา 
 

รายละเอยีดการจ่ายปันผล ปี 2564 

(ปีทีเ่สนอ) 

ปี 2563 

(ปทีีผ่่านมา) 

1. ก าไรสุทธิของบรษัิทใหญ่ (บาท)  

(งบการเงินรวม) 

127,351,173 

 

528,278,160 

2. อัตราการจ่ายเงินปนัผล (บาทต่อหุ้น) 0.35 งดจ่าย 

3. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อก าไรสุทธิ 

               (งบการเงินรวม) 

263% 

เปน็ไปตามนโยบาย

การจ่ายเงินปนัผล 

- 

 

การลงมติ   วาระน้ีต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 

 

วาระที่  4      พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 

 

หลักการและเหตุผล    ตามพระราชบัญญัติบรษัิทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ประกอบกับข้อบังคับของบรษัิทฯ 

ก าหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการจ านวน 1 ใน 3 ต้องออกจากต าแหน่ง

ตามวาระ กรรมการซ่ึงพ้นจากต าแหน่งสามารถได้รับเลือกเข้ารับต าแหน่งใหม่อีกได้ ส าหรับในการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจ าป ี2565 น้ี มีกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่าน ดังน้ี 

 

1) นายสุรชัย    เชษฐโชติศักด์ิ กรรมการ 

2) นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล กรรมการ 

3) นายวทิวัส เวชชบุษกร กรรมการ 

 

หลักเกณฑ์และวธิีการสรรหา     ผ่านการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน นอกจากน้ี เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี บรษัิทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของ

บรษัิทฯ เรยีนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบรษัิท ตั้งแต่วันที่   

1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ซ่ึงผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ใดเสนอช่ือบุคคลเพื่อพิจารณาเข้า

รับการเลือกตั้งเปน็กรรมการบรษัิท 

 

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ได้พิจารณากลั่นกรองคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจในธุรกิจของบรษัิทฯ มีคุณสมบัติ

เหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย  หรอืระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานก ากับดูแลบรษัิทมหาชน 
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จ ากัด เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษัิทเพื่อน าเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ

ต่อไป โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบและ

ระมัดระวังแล้ว  เห็นสมควรให้เสนอช่ือ  นายสุรชัย  เชษฐโชติศักด์ิ,   นางพรพรรณ  เตชรุ่งชัยกุล  และ       

นายวทิวัส เวชชบุษกร ซ่ึงเปน็กรรมการรายเดิมทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง 

เน่ืองจากบุคคลทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับ

บรษัิทฯ สามารถน ามุมมองใหม่ๆ มาน าเสนอให้คณะกรรมการ รวมทั้งสามารถอุทิศเวลา และมีความตั้งใจ

ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเสรมิสร้างให้บรษัิทฯ มีคณะกรรมการที่เข้มแข็งและเจรญิก้าวหน้าได้ ตลอดจนเป็น

ผู้ที่ประกอบด้วยคุณธรรมและจรยิธรรมในการท างาน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายและ

กฎเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องก าหนด และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

 

ความเห็นคณะกรรมการ     คณะกรรมการบรษัิท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลั่นกรอง

อย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

และเห็นสมควรน าเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้ง นายสุรชัย เชษฐโชติศักด์ิ,          

นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล และนายวทิวัส เวชชบุษกร ซ่ึงเป็นกรรมการรายเดิมทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าด ารง

ต าแหน่งกรรมการของบรษัิทฯ ต่อไปอีกวาระหน่ึง  

 

ทั้งน้ี ข้อมูลของกรรมการบรษัิทที่ได้รับการเสนอช่ือกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมา

ด้วย 2  ในรูปแบบ QR Code  

 

การลงมติ  วาระน้ีต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน  

 

วาระที่ 5        พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2565 

 

หลักการและเหตุผล     ข้อบังคับของบรษัิทฯ ข้อ 14 วรรคแรก ก าหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับ

ค่าตอบแทนจากบรษัิทฯ ในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรอืผลประโยชน์ตอบ

แทนในลักษณะอ่ืน ตามข้อบังคับหรอืตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซ่ึงอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน 

หรอืวางเป็นหลักเกณฑ์  และจะก าหนดไว้เป็นคราวๆ   ไป หรอืจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการ

เปลี่ยนแปลงก็ได้ 

 

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ     คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็น  

ผู้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ  โดยพิจารณาจากค่าตอบแทนกรรมการของบรษัิทต่างๆ ในหมวด

อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

และผลการด าเนินงานของบรษัิท โดยน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษัิทพิจารณาให้ความเห็นชอบ และ

น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
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ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน     คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้

พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ การขยายตัวของธุรกิจ ผลการด าเนินงานของ

บรษัิทฯ และข้อมูลเปรยีบเทียบจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการ

บรษัิท เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับป ี2565 ดังน้ี 

 

1)  ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปไีม่เกิน 1,000,000 บาท โดยมอบอ านาจให้คณะกรรมการบรษัิท

มีอ านาจก าหนดจ านวนเงินค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านจะได้รับ                                            
 

2) ค่าตอบแทนรายเดือน รวมทั้งค่าเบ้ียประชุมดังน้ี 

ประเภทของคา่ตอบแทน 
ค่าตอบแทนรายเดอืน 

(บาท/เดือน) 

ค่าเบี้ยประชมุ 

(บาท/คร้ัง) 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษัิท 

  - ประธานกรรมการ 

  - กรรมการ 

  

- 

- 

  

30,000 

25,000 

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 

  - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

  - กรรมการตรวจสอบ 

  

50,000 

45,000 

  

30,000 

25,000 

 

3) ค่าตอบแทนที่เปน็ผลประโยชน์อ่ืนใด   -ไม่มี- 

 

                    ข้อมูลเปรยีบเทียบค่าตอบแทนกรรมการกับปทีี่ผ่านมา         

ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2565  

(ปทีีเ่สนอ) 

(บาท) 

ปี 2564 

(ปีทีผ่่านมา) 

(บาท) 

เปลี่ยนแปลง

จากป ี2564 

 

ค่าเบ้ียประชุมประธานกรรมการ (ต่อคร้ังที่เข้าประชุม) 30,000 30,000 - 

ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ  (ต่อคร้ังที่เข้าประชุม)  25,000 25,000 - 

ค่าเบ้ียประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ  (ต่อคร้ังที่เข้าประชุม) 30,000 30,000 - 

ค่าตอบแทนรายเดือนประธานกรรมการตรวจสอบ (ต่อเดือน) 50,000 50,000 - 

ค่าเบ้ียประชุมกรรมการตรวจสอบ (ต่อคร้ังที่เข้าประชุม) 25,000 25,000 - 

ค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการตรวจสอบ (ต่อเดือน)     45,000 45,000 - 

ค่าตอบแทนอ่ืน / สิทธิประโยชน์อ่ืน  -ไม่มี-                                 -ไม่มี-  - 
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ความเห็นคณะกรรมการ     คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นสมควรน าเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน

กรรมการตามที่เสนอข้างต้น 

 

                   การลงมติ  วาระน้ีต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ         

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 6        พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีส าหรับปี 2565 

   

  หลักการและเหตุผล    ตามพระราชบัญญัติบรษัิทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ก าหนดให้ 

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบรษัิทฯ ทุกปี 

ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ซ่ึงบรษัิท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบี

เอเอส จ ากัด เปน็ผู้สอบบัญชีของบรษัิทฯ และบรษัิทย่อย มาตั้งแต่ป ี2558 จนถึงป ี2564 

 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ     คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากความเหมาะสมในด้าน

ปรมิาณงานและผลการปฏิบัติงานเปรยีบเทียบกับค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอ รวมทั้งเมื่อพิจารณาถึง

ความเป็นอิสระ ความเช่ียวชาญในวชิาชีพ ประสบการณ์ในงานสอบบัญชี การมีบุคลากรที่เพียงพอ     

พร้อมทั้งการให้บรกิารงานสอบบัญชีแก่บรษัิทฯ แล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบรษัิทเสนอให้           

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหน่ึง ดังต่อไปน้ี 

 

1.  นายสง่า โชคนิติสวัสด์ิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 11251 หรอื 

   (เปน็ผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินมาแล้ว 2 ป ีตั้งแต่ป ี2563-2564)  

            2.    นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5016 หรอื 

                                (เปน็ผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินมาแล้ว 3 ป ีตั้งแต่ป ี2560 -2562)  

            3.    นายกรรณ ตัณฑวรัิตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10456  

  (ยังไม่เคยเปน็ผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงิน)   

 

จากบรษัิท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด เปน็ผู้สอบบัญชีของบรษัิทฯ ประจ าป ี2565 โดยให้ 

ผู้สอบบัญชีคนใดคนหน่ึงมีอ านาจในการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นในงบการเงินของบรษัิทฯ  

 

โดยก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรับป ี2565 ของบรษัิทฯ (Audit Fee) จ านวน 1,385,000 บาท (เปรยีบเทียบ

กับป ี2564 เปน็อัตราเดียวกัน) และค่าบรกิารอ่ืนๆ นอกเหนือจากการสอบบัญชีประจ าปตีามปกติ  (Non- 

Audit Fee) เปน็จ านวนเงินปลีะไม่เกิน 400,000 บาท (เปรยีบเทียบกับป ี2564 เปน็อัตราเดียวกัน) 

 

ทั้งน้ี บรษัิท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง เป็นผู้สอบบัญชีของ

บรษัิทฯ ไม่มีความสัมพันธ์ หรอืส่วนได้เสียกับบรษัิทฯ / บรษัิทย่อย / ผู้บรหิาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอื ผู้ที่

เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระแต่ประการใด 
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อน่ึง ผู้สอบบัญชีของบรษัิทฯ และผู้สอบบัญชีของบรษัิทย่อย สังกัดส านักงานสอบบัญชีเดียวกัน  

 

ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นควร

น าเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหน่ึง ดังต่อไปน้ี 

 

1. นายสง่า โชคนิติสวัสด์ิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 11251 หรอื 

   (เปน็ผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินมาแล้ว 2 ป ีตั้งแต่ป ี2563-2564)  

            2.    นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5016 หรอื 

                                (เปน็ผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินมาแล้ว 3 ป ีตั้งแต่ป ี2560 -2562)  

            3.    นายกรรณ ตัณฑวรัิตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10456  

  (ยังไม่เคยเปน็ผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงิน)   

 

จากบรษัิท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด เปน็ผู้สอบบัญชีของบรษัิทฯ ประจ าป ี2565 โดยให้ 

ผู้สอบบัญชีคนใดคนหน่ึงมีอ านาจในการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นในงบการเงินของบรษัิทฯ  

 

โดยก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรับป ี2565 ของบรษัิทฯ (Audit Fee) จ านวน 1,385,000 บาท (เปรยีบเทียบ

กับป ี2564 เปน็อัตราเดียวกัน) และค่าบรกิารอ่ืนๆ นอกเหนือจากการสอบบัญชีประจ าปตีามปกติ  (Non- 

Audit Fee) เปน็จ านวนเงินปลีะไม่เกิน 400,000 บาท (เปรยีบเทียบกับป ี2564 เปน็อัตราเดียวกัน) 

 

อน่ึง ผู้สอบบัญชีของบรษัิทฯ และผู้สอบบัญชีของบรษัิทย่อย สังกัดส านักงานสอบบัญชีเดียวกัน  โดย

คณะกรรมการบรษัิทจะดูแลให้สามารถจัดท างบการเงินได้ทันตามก าหนดระยะเวลา 

 

การลงมติ  วาระน้ีต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 1,163,996,212 บาท เป็นทุนจดทะเบียน

ใหม่ไมเ่กนิ 1,166,996,212  บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่ จ านวน  ไม่เกนิ 3,000,000 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้

หุ้นละ 1 บาท 

 

หลักการและเหตุผล   

 

สืบเน่ืองจากวาระที่ 3 ข้างต้น คณะกรรมการบรษัิทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

การจ่ายเงินปันผล หุ้นละ 0.35 บาท จากก าไรสะสมของงบการเงินของบรษัิทฯ น้ัน โดยการจ่ายเงินปันผล

ดังกล่าวเป็นผลให้บรษัิทฯ ต้องด าเนินการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราใช้สิทธิใหม่ตามข้อ 4.2 (จ) ของ

ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้น

สามัญของบรษัิท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) คร้ังที่ 4 (“RS-W4”) 
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บรษัิทฯ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบรษัิทฯ เพื่อรองรับการปรับสิทธิตาม

ใบส าคัญแสดงสิทธิ RS-W4  โดยปัจจุบันมีใบส าคัญแสดงสิทธิ RS-W4 จ านวน 191,490,733 หน่วย 

เมื่อค านวณการปรับสิทธิอัตราใช้สิทธิใหม่แล้ว บรษัิทฯ จ าเปน็ต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการ

ปรับอัตราใช้สิทธิใหม่ของใบส าคัญแสดงสิทธิ RS-W4 อีกเปน็จ านวนไม่เกิน 3,000,000 หุ้น  

 

ทั้งน้ีรายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

ในรูปแบบ QR Code  

 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิตาม

ใบส าคัญแสดงสิทธิ RS-W4 มีความเหมาะสม และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบรษัิทฯ และผู้ถือหุ้น ตาม

รายละเอียดที่ระบุในข้อ 6 และ ข้อ 7 ของแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

ในรูปแบบ QR Code  คณะกรรมการจึงเห็นสมควรน าเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุน

จดทะเบียนของบรษัิทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,163,996,212 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ไม่เกิน 

1,166,996,212  บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่ จ านวนไม่เกิน 3,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

รวมไม่เกิน 3,000,000 บาท เพื่อรองรับการปรับอัตราใช้สิทธิใหม่ของใบส าคัญแสดงสิทธิ RS-W4 

จ านวนไม่เกิน 3,000,000 หุ้น 

 

การลงมติ  วาระน้ีต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ          

ผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

 

วาระที ่8 พจิารณาอนมุตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสือบรคิณหส์นธ ิข้อ 4. เพือ่ใหส้อดคล้องกบัการเพิม่ทนุของบรษัิทฯ 

 

หลักการและเหตุผล   

 

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบรษัิทฯ ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 7 ข้างต้น จึง

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบรคิณห์สนธิของบรษัิทฯ ข้อ 4. 

เร ื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบรษัิทฯ เปน็ดังน้ี  

 

“ข้อ 4.   ทุนจดทะเบียนจ านวน   1,166,996,212  บาท    (หน่ึงพันหน่ึงร้อยหกสิบหกล้านเก้าแสนเก้าหมื่น 

    หกพันสองร้อยสิบสองบาท)           

 แบ่งออกเป็น                 1,166,996,212  หุ้น    (หน่ึงพันหน่ึงร้อยหกสิบหกล้านเก้าแสนเก้าหมื่น 

                                                                                       หกพันสองร้อยสิบสองหุ้น)            

 มูลค่าหุ้นละ                                         1  บาท   (หน่ึงบาท) 

 โดยแยกออกเปน็    

 หุ้นสามัญ                     1,166,996,212  หุ้น    (หน่ึงพันหน่ึงร้อยหกสิบหกล้านเก้าแสนเก้าหมื่น 

                                                                      หกพันสองร้อยสิบสองหุ้น)           

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

ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร  มีอ านาจในการด าเนินการใดๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวเน่ืองกับการแก้ไขเพิ่มเติม

หนังสือบรคิณห์สนธิดังกล่าว ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดๆ ตามค าแนะน า 

ความเห็น หรอืค าสั่งของนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ และ/หรอื หน่วยงานราชการอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง 

 

ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบรคิณห์สนธิ

ของบรษัิทฯ ข้อ 4. เร ื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบรษัิทฯ ตาม

รายละเอียดข้างต้น 

 

การลงมติ  วาระน้ีต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ          

ผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

 

วาระที ่9 พจิารณาอนมุตักิารจัดสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษัิทฯ  

 

 หลักการและเหตุผล   สืบเน่ืองจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบรษัิทฯ ตามวาระที่ 7 ข้างต้น คณะกรรมการ

จึงเห็นสมควรน าเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวนไม่เกิน 

3,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ RS-W4 

 

ทั้งน้ีรายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

ในรูปแบบ QR Code  

 

ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นสมควรน าเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญ

เพิ่มทุนของบรษัิทฯ จ านวนไม่เกิน 3,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิ

ตามใบส าคัญแสดงสิทธิ RS-W4 

 

อย่างไรก็ตาม การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะสามารถกระท าได้เมื่อบรษัิทฯ ได้รับอนุมัติจากที่

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าป ี2565 

 

การลงมต ิ วาระน้ีต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง 

ลงคะแนน 

 

วาระที ่10 พจิารณาเร ื่องอืน่ๆ (ถา้ม)ี  

 

ทั้งน้ี บรษัิทฯ ได้ก าหนดวันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 

(Record Date) ในวันที่ 21 มีนาคม 2565 
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เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 บรษัิทฯ มีความห่วงใยต่อสุขภาพ

และความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น บรษัิทฯ จึงขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการ

อิสระของบรษัิทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยรายช่ือกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่

ส่งมาด้วย  5  ในรูปแบบ QR Code   โดยกรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  ตามสิ่ง

ที่ส่งมาด้วย 6  พร้อมทั้งปิดอากรแสตมป์ ตามรายละเอียดวธีิการมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 

ในรูปแบบ QR Code  และส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ มาที่ “ส่วนงาน

เลขานุการบรษัิท  บรษัิท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 27 อาคารอาร์เอสกรุ๊ป ทาวเวอร์ เอ ช้ัน 8 ถนน

ประเสรฐิมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900” ก่อนวันประชุมลว่งหนา้ อย่างนอ้ย 

3 วันท าการ 

 

ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  หรอืแต่งตั้งบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ให้เป็น

ผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมคร้ังน้ี  โปรดพิจารณาด าเนินการ

ลงทะเบียนตามขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect (Live 

Streaming) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ในรูปแบบ QR Code   ระบบลงทะเบียนย่ืนแบบค าร้องจะเปิดให้

ด าเนินการตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 08:30 น. เปน็ต้นไป จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 

เมษายน 2565 จะแล้วเสร็จ 

 

หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรอืมีค าถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามารถส่ง

ค าถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผ่านช่องทางอีเมล: cs@rs.co.th หรอื ir@rs.co.th 

 

จึงเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

                         ขอแสดงความนับถือ        

                                                                                                                  

 

         

                    (นายสุรชัย เชษฐโชติศักด์ิ)    

                                    ประธานกรรมการ 

            บรษัิท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) 

 

 

mailto:supanutp@rs.co.th

