
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าป ี2564

บรษัิท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)

วันท่ี 19 เมษายน 2564



วาระท่ี 1

รับทราบรายงานผลการด าเนินงาน
ของบรษัิท ประจ าป ี2563



(หน่วย : ล้านบาท)

ปี 2563 ปี 2562 เปลี่ยนแปลง

จ านวน สัดส่วน (1) จ านวน สัดส่วน (1) จ านวน %

รายไดข้ายและการใหบ้รกิาร 3,774.2 100.0% 3,611.1 100.0% 163.1 4.5%

รายได้จากการขาย 2,381.4 63.1% 2,012.4 55.7% 369.0 18.3%

รายได้จากการให้บรกิาร 1,392.8 36.9% 1,598.7 44.3% -205.9 -12.9%

ต้นทุนขายและการใหบ้รกิาร -1,768.7 -46.9% -2,020.0 -55.9% -251.3 -12.4%

ต้นทุนขาย -801.7 -21.3% -680.0 -18.8% 121.7 17.9%

ต้นทุนการให้บรกิาร -967.0 -25.6% -1,340.0 -37.1% -373.0 -27.8%

ก าไรขัน้ตน้ 2,005.5 53.1% 1,591.1 44.1% 414.4 26.0%

วาระที่ 1 : งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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(1) สัดส่วนต่อรายได้ขายและการให้บรกิาร



วาระท่ี 1 : งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

(หน่วย : ล้านบาท)

ปี 2563 ปี 2562 เปลี่ยนแปลง

จ านวน สัดส่วน (1) จ านวน สัดส่วน (1) จ านวน %

ก าไรขัน้ตน้ 2,005.5 53.1% 1,591.1 44.1% 414.4 26.0%

รายได้อ่ืน 16.9 0.4% 10.7 0.3% 6.2 57.9%

ค่าใช้จ่ายขาย บรหิาร และอ่ืนๆ -1,320.7 -35.0% -1,105.4 -30.6% 215.3 19.5%

ต้นทุนทางการเงิน -36.1 -1.0% -34.6 -1.0% 1.5 4.3%

ภาษีเงินได้ -137.3 -3.6% -97.5 -2.7% 39.8 40.8%

ก าไรสทุธ ิ- บรษัิทใหญ่ 528.3 14.0% 363.3 10.1% 165.0 45.4%

อัตราก าไรสุทธิ (%) 13.9% 10.0%

ก าไรเบด็เสร็จ : 

ผลประโยชน์พนักงาน – สุทธิภาษี 4.7 0.1% -17.7 -0.5% 22.4 126.7%

ก าไรเบด็เสร็จ – บรษัิทใหญ่ 533.0 14.1% 345.6 9.6% 187.4 54.2%
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(1) สัดส่วนต่อรายได้ขายและการให้บรกิาร



วาระท่ี 1 : รายได้แยกตามประเภทธุรกิจ

(หน่วย : ล้านบาท)

ป ี2563 ป ี2562 เปลี่ยนแปลง

จ านวน สัดส่วน จ านวน สัดส่วน จ านวน %

รายไดข้ายและบรกิาร 3,774.2 100.0% 3,611.1 100.0% 163.1 4.5%

1. ธุรกิจพาณิชย์ 2,381.8 63.1% 2,012.4 55.7% 369.4 18.4%

2. ธุรกิจสื่อ 1,148.2 30.4% 1,069.2 29.6% 79.0 7.4%

3. ธุรกิจเพลงและอ่ืนๆ 244.2 6.5% 529.5 14.7% -285.3 -53.9%
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วาระท่ี 2

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน
และงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ประจ าปี 2563



วาระท่ี 3

พิจารณาอนุมัติงดจดัสรรก าไรสุทธิ
ประจ าป ี2563 เปน็ทุนส ารองตามกฎหมาย 

และงดจ่ายเงินปันผล



วาระท่ี 3 : งดจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2563
เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จ านวนเงนิ (บาท)

ทุนจดทะเบียน 1,161,997,216

ทุนส ารองตามกฎหมาย 120,327,052

ครบ 10% ของทุนจดทะเบียน 

เปน็ไปตาม พ.ร.บ. บรษัิทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535

และข้อบังคับบรษัิทแล้ว



วาระที่ 3 : งดการจ่ายเงินปันผล

รายละเอยีดการจา่ยเงนิปนัผล ป ี2563
(ปทีี่เสนอ)

ป ี2562
(ปทีี่ผ่านมา)

1. ก าไรสุทธิของบรษัิทใหญ่ (บาท)  (งบการเงินรวม) 528,278,160 363,343,967

2. อัตราการจ่ายเงินปนัผล (บาทต่อหุ้น)

2.1 เงินปนัผลระหว่างกาล คร้ังที่ 1

2.2 เงินปนัผลระหว่างกาล คร้ังที่ 2

งดจ่าย

งดจ่าย

0.20

0.10

รวมเงินปนัผลจ่ายต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) - 0.30

3. อัตราเงินปนัผลจ่ายต่อก าไรสุทธิ (งบการเงินรวม) - 79.90%
เปน็ไปตามนโยบายการ

จ่ายเงินปนัผล
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วาระท่ี 4

พิจารณาอนุมัติการเลือกต้ังกรรมการ
แทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ



วาระที่ 4 : เลือกตัง้กรรมการ

• กรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ

• คณะกรรมการบรษัิท (ไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนได้เสีย) เสนอให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีก

วาระหน่ึง

นายดนัยศิษฏ์ เปสลาพันธ์ นายโสรัตน์ วณิชวรากิจ
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นายดนัยศิษฏ์  เปสลาพันธ์
• อายุ 65 ปี

• ต าแหน่ง : กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม

กรรมการบรหิารความเส่ียง

ประธานเจ้าหน้าท่ีฝา่ยกฎหมาย

• คุณวฒุิการศึกษา : 

- น.บ.ท. เนติบัณฑิตไทย
ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

- ปรญิญาตร ี นิติศาสตร์บัณฑิต  มหาวทิยาลัยรามค าแหง

- ประกาศนียบัตร กฎหมายการค้าระหวา่งประเทศ 
ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

- ประกาศนียบัตร กฎหมายภาษีอากร 
ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
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นายโสรัตน์ วณิชวรากิจ
• อายุ 47 ปี

• ต าแหน่ง : กรรมการ

• คุณวฒุิการศึกษา : 

- ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)

- ปรญิญาตร ี บรหิารธุรกิจ สาขาการตลาด

มหาวทิยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)
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วาระท่ี 5

พิจารณาอนุมัติการก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ



วาระที่ 5 : ค่าตอบแทนกรรมการ
• ค่าตอบแทนกรรมการ ปลีะไม่เกิน 1,000,000 บาท โดยมอบอ านาจให้คณะกรรมการมีอ านาจก าหนด 

จ านวนเงินค่าตอบแทนท่ีกรรมการแต่ละท่านจะได้รับ

• คณะกรรมการบรษัิท :

• คณะกรรมการตรวจสอบ : 
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ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2564 ปี 2563 เปลี่ยนแปลง

ค่าเบี้ยประชุม
(ต่อครั้ง)

ประธานกรรมการบรษัิท 30,000 บาท 25,000 บาท +20%

กรรมการบรษัิท 25,000 บาท / ท่าน 20,000 บาท / ท่าน +25%

ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2564 ปี 2563 เปลี่ยนแปลง

ค่าเบี้ยประชุม
(ต่อครั้ง)

ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท 25,000 บาท +20%

กรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท / ท่าน 20,000 บาท / ท่าน +25%

ค่าตอบแทนรายเดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ 50,000 บาท 50,000 บาท -

กรรมการตรวจสอบ 45,000 บาท / ท่าน 45,000 บาท / ท่าน -



วาระท่ี 6

พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบญัชี

และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ประจ าป ี2564



วาระที่ 6 : ผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ปี 2564

• บรษัิท : บรษัิท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด (“PWC”)

• ผู้สอบบัญชี : 1. นายสง่า โชคนิติสวสัด์ิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี   11251

2. นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี   5016

3. นางอนุทัย ภูมิสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี   3873 ยังไม่เคยเปน็ผู้ลงลายมือชือ่ในงบการเงิน

• ค่าสอบบัญชีและค่าบรกิารอ่ืน  :

(หน่วย : บาท) ปี 2564 ปี  2563 เพิ่มขึ้น %

ค่าสอบบัญชี บมจ. อารเ์อส 1,385,000 1,385,000 - -

บรษัิทย่อย 4,232,500 3,965,000 267,500 +6.7%

รวม 5,617,500 5,350,000 267,500 +5.0%

ค่าบรกิารอืน่ อาร์เอสและบรษัิทย่อย 400,000 382,000 18,000 +4.7%
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จ านวนปทีีเ่ปน็ผู้สอบบัญชี

ตัง้แต่ป ี2558 จนถึงป ี2563

ลงลายมือชือ่ 1 ป ีตัง้แต่ป ี2563

ลงลายมือชือ่ 3 ป ี 2560-2562



วาระท่ี 7

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และ
อนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบรคิณห์สนธิ 

ข้อ 4.เร ื่องทุนจดทะเบียน



วาระที่ 7 : ลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพ่ิมเติม
หนังสือบรคิณห์สนธิ ข้อ 4. เร ื่องทุนจดทะเบียน
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ลดทุนจดทะเบยีน (1) บาท

ทุนจดทะเบียนเดิม 1,161,997,216

ลดทุนจากการตัดหุ้นทีจ่ าหน่ายไม่ไดจ้าก “RS-W3” 189,500,270

ทุนจดทะเบียนใหม่ 972,496,946

มอบอ านาจให้คณะกรรมการบรษัิท หรอื ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร หรอืบุคคลทีไ่ด้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร  มีอ านาจใน

การด าเนินการใดๆทีจ่ าเปน็และเกีย่วเนือ่งกับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบรคิณห์สนธิดังกล่าว ซึง่รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการแก้ไขเพิ่มเตมิ

ข้อความใดๆ ตามค าแนะน า  ความเห็น หรอืค าสัง่ของนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ และ/หรอื หน่วยงานราชการอืน่ใดทีเ่กี่ยวข้อง

(1) มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 1 บาท



วาระท่ี 8

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขาย
ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญ

ของบรษัิทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิ
ตามสัดส่วนการถือหุ้น



วาระที่ 8 : การออกและเสนอขาย “RS-W4” ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ตามสัดส่วนการถือหุ้น 
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สรุปขอ้มลูทีส่ าคญั

จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะเสนอขาย 191,499,266 หน่วย 
(19.69% ของหุน้ช าระแลว้ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563)

สัดส่วน หุ้นสามัญเดิม : ใบส าคัญแสดงสิทธิ 5 : 1

อัตราการใช้สิทธิ 1 : 1

ราคาใช้สิทธิ 29 บาท

วนัท่ีเร ิ่มใช้สิทธิคร้ังแรก 30 พฤศจิกายน 2564

อายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ 3 ปี

วนัก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) 27 เมษายน 2564

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น Control Dilution 16.45%
Price Dilution ไม่มีผลกระทบ
EPS Dilution 16.45%

มอบอ านาจให้คณะกรรมการบรษัิท หรอืประธาน

เจ้าหน้าท่ีบรหิาร หรอื บุคคลท่ีได้รับมอบหมายจาก

ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร เปน็ผู้มีอ านาจในการก าหนด

หลักเกณฑ์ เงือ่นไข และรายละเอียดอืน่ๆ ของ

ใบส าคัญแสดงสิทธิ รวมถึงการจัดสรรใบส าคัญแสดง

สิทธิ การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสาร และ

สัญญาต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ด าเนินการต่างๆ อัน

จ าเปน็ และสมควรอันเก่ียวเนือ่งกับใบส าคัญแสดง

สิทธิและการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิใน

ครัง้นี้ ซึง่รวมถึงการน าใบส าคัญแสดงสิทธิและหุ้น

สามัญท่ีเกิดจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ

เข้าจดทะเบียนเปน็หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ตลอดจนด าเนนิการขออนุญาตต่อ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง



วาระท่ี 9

พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนและ
อนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบรคิณห์สนธิ

ข้อ 4. เร ื่องทุนจดทะเบียน



วาระที่ 9 : เพ่ิมทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพ่ิมเติม
หนังสือบรคิณห์สนธิ ข้อ 4. เร ื่องทุนจดทะเบียน
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เพิ่มทุนจดทะเบยีน (1) บาท

ทุนจดทะเบียนเดิม 972,496,946

เพ่ิมทุนเพ่ือรองรับ “RS-W4” 191,499,266

ทุนจดทะเบียนใหม่ 1,163,996,212

มอบอ านาจให้คณะกรรมการบรษัิท หรอื ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร หรอืบุคคลทีไ่ด้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร  มีอ านาจใน

การด าเนินการใดๆทีจ่ าเปน็และเกีย่วเนือ่งกับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบรคิณห์สนธิดังกล่าว ซึง่รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการแก้ไขเพิ่มเตมิ

ข้อความใดๆ ตามค าแนะน า  ความเห็น หรอืค าสัง่ของนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ และ/หรอื หน่วยงานราชการอืน่ใดทีเ่กี่ยวข้อง

(1) มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 1 บาท



วาระท่ี 10

พิจารณาอนุมัติ
การจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน



วาระที่ 10 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน
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พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 191,499,266 หุ้น มูลค่าท่ี

ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น

สามัญของบรษัิท รุ่นท่ี 4 (“RS-W4”) ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน

การถือหุ้นในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิ



Q&A



ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564


