
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565

บรษัิท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)

วันท่ี 25 เมษายน 2565
ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 



ข้อก าหนดองค์ประชุม ตามกฎหมายและตามข้อบังคับบรษัิท

พระราชบัญญัติ บรษัิทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535

มาตรา 103 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรอืไม่น้อย

กว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนผู้ถือหุ้นท้ังหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ท้ังหมดจึงจะ

เป็นองค์ประชุม

ข้อบังคับบรษัิท

การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)เข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรอืไม่น้อยกว่าก่ึง

หน่ึงของจ านวนผู้ถือหุ้นท้ังหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ท้ังหมด

พระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2565 คร้ังน้ี เป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่าน

ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.  2563 เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควดิ-19 โดยบรษัิทฯ  ได้ใช้บรกิารจัดการประชุมจาก บรษัิท 

อินเวนเทค จ ากัด ซึ่งเป็นระบบท่ีสอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมในเร ื่องมาตรฐานการรักษาความ

มั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุมจากส านักงาน

พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ) 



คณะกรรมการบรษัิทที่เข้าร่วมประชุม

คุณสุรชัย   เชษฐโชติศักดิ์ คุณพรพรรณ   เตชรุ่งชัยกุล คุณวทิวัส  เวชชบุษกร

คุณดนัยศิษฏ์ เปสลาพันธ์ คุณโสรัตน์ วณิชวรากิจ

คุณพิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์

คุณวรรณสุดา ธนสรานาต คุณศุภกิจ อัศวชัย

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร
และประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร 

กรรมการ กรรมการบรหิาร เลขานุการบรษัิท
ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง  และประธาน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์ 

กรรมการ กรรมการบรหิาร  ประธานกรรมการ
บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างย่ังยืน กรรมการบรหิาร

ความเส่ียง และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการ  กรรมการบรหิารความเส่ียง
และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย

กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



กรรมการบรษัิทที่ลาประชุม

ไม่มี

สัดส่วนของกรรมการบรษัิททีเ่ขา้ร่วมประชุม

กรรมการบรษัิทเข้าร่วมจ านวน 8 ท่าน จากท้ังหมด 8 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของกรรมการบรษัิท

ตัวแทนจากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย (เข้าร่วมประชมุออนไลน)์

คุณอรพนิธ์ เรอืงขจร

ตัวแทนอสิระจากผูถ้อืหุ้น (เข้าร่วมประชมุออนไลน์)

คุณนภาพร ชูชัยศร ี

คณะกรรมการบรษัิทที่เข้าร่วมประชุม



ผู้สอบบัญชีของบรษัิทฯ

คุณสง่า โชคนิติสวัสดิ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 11251

และทีมงาน

บรษัิท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด



ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

1. ในการประชุม บรษัิทจะพิจารณาวาระต่างๆ ตามล าดับท่ีก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และ

จะแจ้งผลคะแนนต่อ ท่ีประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จส้ินตามล าดับ

2. ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นคร้ังนี้ การออกเสียงลงคะแนน ให้ถือ 1 หุ้น เป็น 1เสียง ท้ังนี้ในการด าเนินการประชุมในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถ

ออกเสียงลงคะแนน   “เห็นด้วย”   “ไม่เห็นด้วย”  หรอื  “งดออกเสียง”  ในแต่ละวาระ 

2.1 การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผูถื้อหุน้ท่ีออกเสียงลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” เท่านั้น จากนั้นจะน าคะแนนเสียง

ดังกล่าวหักออกจากจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้เข้าร่วมประชุมส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเหน็ด้วยในวาระนั้นๆ

2.2 ในการลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระท่ีต้องการออกเสียงลงคะแนน จากนั้นระบบจะแสดงปุ่มส าหรับการออกเสียงลงคะแนน คือ 

• เห็นด้วย (สีเขียว)

• ไม่เห็นด้วย (สีแดง)

• งดออกเสียง (สีส้ม) 

หากผู้ถือหุ้นต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุดสามารถกดท่ีปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด” ซ่ึงผู้ถือหุ้นสามารถแก้ไข

คะแนนเสียงได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดรับลงคะแนน    

หากท าการเลือก “ยกเลิกออกเสียงลงคะแนนล่าสุด”  หรอื “ไม่ด าเนินการกดปุ่มใดใด” บรษัิทจะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ และ

การออกเสียงลงคะแนนสามารถท าการเปล่ียนแปลงได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนน

2.3   กรณีผู้รับมอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้กดเลือกท่ี “ไอคอนผู้ใช้งาน” และกดท่ีปุ่ม “สลับบัญชี” เพื่อเข้าใช้ งานใน

บัญชีของผู้ถือหุ้นรายอ่ืนๆ 



ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

2.4  ผู้ถือหุ้นท่านใดท่ีมส่ีวนได้เสียเป็นพเิศษในวาระใดจะไมม่ีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ

2.5  ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาที หลังจากท่ีมีการแจ้งเปิดการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระ และเมื่อมีการปิดการ

ส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว  พิธีกรจะประกาศผลของวาระนั้นให้ท่ีประชุมทราบต่อไป

2.6  ผู้ถือหุ้นท่ีท าหนังสือมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บรษัิท

ได้น าคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรอืงดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในการลงทะเบียนเพื่อการลงมติ

ตามวาระไว้แล้ว

3. การนับคะแนนเสียง แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ

3.1 วาระท่ีต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระท่ี 2, วาระท่ี 3, วาระท่ี 4, วาระท่ี 6 

และวาระท่ี 9 บรษัิทจะค านวณฐานคะแนนเสยีง โดยนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย”          และ “ไม่เห็นด้วย” เท่านั้น โดยไม่รวม

คะแนนเสียงของผู้ท่ีหุ้นท่ี “งดออกเสียง” และ “หุ้นซ้ือคืน”

3.2 วาระท่ีต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม ได้แก่ วาระท่ี 5  บรษัิทจะค านวณ

ฐานคะแนนเสียง โดยนับคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” โดยไม่รวมคะแนนเสยีงจาก “หุ้นซ้ือคืน”

3.3 วาระท่ีต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ 

วาระท่ี 7 และวาระท่ี 8 บรษัิทจะค านวณฐานคะแนนเสียง โดยนับคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”  โดยไม่

รวมคะแนนเสียงจาก “หุ้นซ้ือคืน”

3.4 ในวาระท่ี 4 เร ื่องพิจารณาอนุมัติการเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ บรษัิทขอให้ผู้ถือหุ้นท้ังท่ี “เห็น

ด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรอื “งดออกเสียง” ลงคะแนนเสียงในระบบลงคะแนน 



ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

4. กรณีผู้ถือหุ้นท่ีมคี าถามหรอืต้องการแสดงความคิดเห็น โปรดส่งค าถามผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect โดยการกดปุ่ม “การส่ง

ค าถาม” เลือกวาระ ท่ีต้องการถาม แล้วท าการพิมพ์ถามค าถาม เมื่อพิมพค์ าถามเรยีบร้อยแล้วให้กดท่ีสัญลักษณ ์“ส่งค าถาม” หรอื อาจส่งค าถามได้

ด้วยเสียง โดยการกดปุ่ม “บันทึกเสียง” แล้วท าการถามค าถามด้วยเสียง เมื่อเรยีบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “หยุดบันทึกเสียง” และท าการกดปุ่ม “ส่ง

ค าถาม” 

ในกรณีท่ีมีค าถามท่ีเก่ียวข้องในวาระนั้นๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจ านวนมาก บรษัิทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกค าถามตามความเหมาะสม

และหากมีค าถามท่ีไม่เก่ียวข้องกับวาระท่ีก าลังพิจารณา บรษัิทจะน าไปรวมและตอบในวาระอ่ืนๆ

5. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรอืระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตาม ค าแนะน าท่ีได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญ

ประชุม หรอืติดต่อ Inventech Call Center ท่ีหมายเลขโทรศัพท์ 02 931 9139

หากเกิดกรณรีะบบขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล์ เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบส ารองต่อไป



ขั้นตอนของการลงและนับคะแนนเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

ลงคะแนนเสียง

ด้วยวธิีการเปิดเผย 

การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเอง

ในแต่ละวาระจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นท่ีประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงได้บันทึกไว้ล่วงหน้าเมื่อท าการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยท่านผู้ถือ

หุ้นสามารถเลือกลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยท าการคลิกเลือกเมนูเพื่อลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย  หรอืงดออกเสียงในระบบได้ตลอดเวลาท่ี

ยังไม่มีการปิดวาระ หลังจากปิดวาระแล้ว หากท่านผู้ถือหุ้นมิได้กดปุ่มลงคะแนน ระบบจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นด้วย และไม่สามารถ

เปล่ียนแปลงการลงคะแนนเสียงได้ 

การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นท่ีท าหนังสือมอบฉันทะ 

ให้ผู้อ่ืนรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะท่ีได้ระบุการออกเสียง

ลงคะแนนในแต่ละวาระไว้แล้วในหนังสือมอบฉันทะ บรษัิทจะท าการนับคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ

จ านวนผู้ถือหุ้นหรอืผู้รับมอบฉันทะ

ในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรอืผู้รับมอบฉันทะบางท่านเข้ามาประชุมเพิ่มเติม



การเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า

เพ่ือเป็นการส่งเสรมิหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี  และเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัด AGM ในระดับดีเยี่ยมบรษัิทจึง

ได้ท าการประกาศเชิญชวนให้ท่านผู้ถือหุ้นของบรษัิทฯ สามารถ เสนอเร ื่องท่ีเห็นควรบรรจุเป็น วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

การเสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกต้ัง เป็นกรรมการบรษัิทฯ รวมท้ัง การส่งค าถาม ล่วงหน้าส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือ

หุ้นประจ าปี 2565ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์และของ บรษัิทฯ ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564

และมีก าหนดการปิดรับเสนอในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 โดยทางบรษัิทได้แจ้งผลไปยังเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์และบรษัิทฯ

เป็นท่ีเรยีบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี 1 ธันวาคม 2564ว่า“ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์เสนอเร ื่องเพ่ือบรรจุเข้าเป็น วาระการประชุมและ/

หรอืการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรเข้ารับพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการบรษัิท รวมถึงการส่งค าถามล่วงหน้าส าหรับการประชุม 

สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ในคร้ังน้ี” 

ซึ่งบรษัิทฯ ได้ท าการเผยแพร่เอกสารดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบรษัิทฯ ในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ต้ังแต่วันท่ี 25 มีนาคม 

2565 เป็นต้นมา เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยมีรายละเอียดตามหนังสือบอกกล่าวเรยีกประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นท่ีได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้าแล้ว



โดยบรษัิทฯ ก าหนดให้วันท่ี 21 มีนาคม 2565 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ท่ีจะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจ าปี 2565 ในคร้ังน้ี

ปรากฏว่าบรษัิทมีผู้ถือหุ้นจ านวนท้ังส้ิน 12,933 ราย รวมจ านวน 972,496,946 หุ้น

จากเดิมบรษัิทมีทุนจดทะเบียน 972,496,946 บาท แบ่งเป็น 972,496,946 หุ้น ต่อมาในวันที่ 6 มกราคม 2563 ถึงวันท่ี 

9 มีนาคม 2563 บรษัิทมีโครงการซื้อหุ้นคืน 15,000,000 หุ้น ซึ่งจ านวนหุ้นท่ีซื้อกลับมาน้ี ไม่นับเป็นองค์ประชุมและไม่สามารถ

ออกเสียงลงคะแนนได้ 

ดังน้ัน ในการประชุมคร้ังน้ี ท้ังการนับองค์ประชุมและการค านวณคะแนนเสียงของแต่ละวาระจะค านวณจากฐานของผู้ถือหุ้นท่ีมา

ประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงจ านวน 957,496,946 หุ้น

การนับองค์ประชุมและการค านวณคะแนนเสียง



ประธานกรรมการบรษัิทกล่าวเปิดประชุม

คุณสุรชัย   เชษฐโชติศักดิ์

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร
และประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร 



วาระที่ 1
รับทราบรายงานผลการด าเนินงาน

ของบรษัิทฯ ประจ าปี 2564



• Digital Asset

• Big Data

• Popcoin Smart Marketing Platform

การเติบโตทุกมิติภายใต้ Entertainmerce Model



Economic (เศรษฐกิจ)

2564 ปีแห่งการลงทุนเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และแบรนด์ ด้วยการออกสินค้าใหม่ต่อเน่ืองตลอดปี เพ่ือเสรมิศักยภาพการแข่งขันในตลาดสินค้า

เพ่ือสุขภาพ และขยายกลุ่มเป้าหมายสู่ตลาดใหม่ๆ สร้างความหลากหลายของฐานลูกค้า

ExclusiveDistribution Network(EDN)
Lifestar Link

&



Product Lineup 2564

Herbal extract
Traditional 

herbal medicine
Innovative food 

supplement
Functional drink Pet care
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ผลิตภัณฑ์อาหารเสรมิ 
สมุนไพรเข้มข้นสกัดจากธรรมชาติ

Traditional trade &
Modern trade

Traditional trade
Specialty store 

ช่องทางออนไลน์ และ e-Commerce

Pet clinic
RS’s

Exclusive
Distribution Network

(EDN)

เวลยู คอลลาเจน (well u Collagen) 
คอลลาเจนไดเปปไทด์ และไตรเปปไทด์

ยาสารสกัดฟ้าทะลายโจร แคปซูล อาหารสัตว์เลี้ยงส าหรับสุนัขและแมว 
ระดับ Premium Mass มากกว่า 54 SKUS

เคร ื่องด่ืมน ้าผลไม้ผสมคามู คามู
วติามินซีสูง 200% และวติามินบี 12











มุ่งเน้นขยายช่องทางออนไลน์ท้ังธุรกิจพาณิชย์ และธุรกิจเอ็นเตอร์เทนเมนต์เพ่ือสอดรับเทรนด์พฤติกรรมผู้บรโิภคในยุค New Normal

เร่งเสรมิรายได้จากการพัฒนาช่องทางออนไลน์

ธุรกจิคอมเมร์ิซ ธุรกจิเอน็เตอร์เทนเมน้ท์



พัฒนาคอนเทนต์ใหม่ต่อเนื่อง และขยายสู่ออนไลน์แพลตฟอร์มชั้นน า

ด้วยความเชี่ยวชาญธุรกิจเอ็นเตอร์เทนเมนต์มากกว่า 40 ปี และฐานความแข็งแกร่งท่ีเข้าถึงฐานประชากรมากกว่า 50 ล้านคนท่ัวประเทศ

ธุรกจิทีว ี ธุรกจิวทิยุ ธุรกจิเพลงและอืน่ๆ

ฐานผู้ชมกว่า 8 ล้านคน ท่ัวประเทศ และยังคงมีเรตต้ิงอันดับท่ี 3  

ในกลุ่ม Variety–SD วางผังคอนเทนต์ท่ีหลากหลายและ

ยกระดับคอนเทนต์ท้ัง 3 ประเภทหลัก ข่าว รายการกีฬา และ

ละคร  นอกจากนี้ บรษัิทฯ ยังคงมุ่งเน้นรายได้จากการขายคอน

เทนต์ไปยังแพลตฟอร์มออนไลน์ชัน้น าท้ังในและต่างประเทศสอด

รับกับพฤติกรรมผู้บรโิภคในปัจจุบัน

สถานีวทิยุอันดับ 1 มาเกือบ 2 ทศวรรษ ผู้ฟังรวมกันกว่า 4  

ล้านรายต่อเดือน มุ่งเน้นขยายฐานกลุ่มผู้ฟังไปยังกลุ่มคนรุ่นใหม่

ท่ีเติบโตมาพร้อมกับโลกดิจิทัล ผ่านสตรมีม่ิงแพลตฟอร์มต่างๆ  

และการจัดกิจกรรมท่ีตอบสนองไลฟ์สไตลของกลุ่มคนท างานรุ่น

ใหม่อย่างต่อเนื่อง

ภายใต้ 3 ค่ายเพลงท้ัง Rsiam Rosesound Kamikaze มี

ฐานแฟนคลับติดตามอยู่มากกว่า 40 ล้านบัญชี มุ่งเน้นขยาย

ช่องทางรายได้จากลิขสิทธ์ิเพลงผ่านสตรมีม่ิงแอปลิเคชั่นชั้นน า 

รวมท้ังพัฒนาและผลิตคอนเทนต์รูปแบบใหม่บนโซเชียล มีเดีย 

อีกท้ัง ยังสร้างรายได้ศิลปินจากสปอนเซอร์จากแบรนด์ต่างๆ 



สร้างธุรกิจดิจิทัลบนฐานของธุรกจิเดิมทั้งคอมเมิร์ซและเอน็เตอร์เทนเมนต์ 

BamBam

Platform Partner

Popcoin Smart Marketing Platform ช่วยเพ่ิมมูลค่าให้กับกิจกรรม และสร้างสิทธิประโยชน์รูปแบบใหม่ๆ ให้กับคอนเทนต์ในอนาคต

เป้าหมายสู่การสร้าง Seamless Customer Experience และส่งเสรมิให้เกิด Seamless Big Data ภายในกลุ่มบรษัิทฯ

RS GROUP

External partners



ยกระดับคุณภาพชีวติของผู้คนในสังคม ด้วยแรง

บันดาลใจจากนวัตกรรมการผลิตสินค้าด้านสุขภาพ

และความงามมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลก 

ร่วมกับการบรหิารคลังข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพ่ือ

ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าอย่างครบครัน

ยกระดับศักยภาพของพนักงานด้วยการบรหิาร

คลังความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมส่งต่อแรง

บันดาลใจผ่านองค์ความรู้ให้แก่ผู้คนในสังคม โดย

ค านึงถึงการสร้างและส่งมอบคุณค่าร่วมกันผ่าน

ช่องทางที่หลากหลายครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสีย

ทุกส่วน 

ด าเนินธุรกิจภายใต้กฎหมายและข้อก าหนดต่างๆ 

ด้านส่ิงแวดล้อมอย่างเคร่งครัด สร้างจิตส านึกแก่

พนักงานในด้านการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า 

อนุรักษ์ธรรมชาติ ค านึงถึงผลกระทบตลอดสายโซ่

อุปทาน รวมถึงพิจารณาลงทุนร่วมกับพันธมิตรที่ให้

ความส าคัญด้านส่ิงแวดล้อมด้วย

Prosperity People Planet

Principle มุ่งม่ันท่ีจะเป็นองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพท้ังในการด าเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วน ท้ังสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเติบโตไปด้วยกันได้อย่างสมดุลและย่ังยืน

Share Value  
Synergy through Entertainmerce Business Model for building seamless big data and seamless customer experience

ตอบสนองความคาดหวังและค านึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วนตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจตั้งแต่ต้นน ้าจนถึงปลายน ้าอย่างดีที่สุด 

โดยเช่ือมโยงประสบการณ์แบบไร้รอยต่อ ด้วยการวเิคราะห์ฐานข้อมูลของแต่ละหน่วยธุรกิจที่โดดเด่นเฉพาะด้าน 

เพื่อมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพของสินค้าและบรกิารที่หลากหลาย ผ่านช่องทางการจัดจ าหน่ายที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม

Sustainability 
Commitment to High Purpose

ผู้สร้างสรรค์แรงบันดาลใจและสง่มอบองค์ความรู้ ด้วยความบันเทิง สินค้า และบรกิารที่มีคุณค่า 

พร้อม “เติมเตม็คณุภาพชวีติทีด่ใีหแ้กผู่้คนอยา่งยัง่ยนื” 

กรอบด าเนนิงานดา้นความยั่งยนื 2564-2568



10,000 กก.

เป้าหมายภายในปี 2564

7,530 กก.

ปรมิาณรไีซเคิล ในปี 2564

ร้อยละ76
ความส าเร็จเทียบเป้าหมาย

เน่ืองจากติดช่วง WFH จึงมีจึงเกิดการเบิกใช้กระดาษส านักงานจ านวนน้อยลง 

ส่งผลให้การเก็บและคัดแยกกระดาษจึงน้อยลงตามไปด้วย

Environment (ด้านสิ่งแวดล้อม)
โครงการ “We Change by Chatuchak พายคายัค รักษ์คลอง”

โครงการคัดแยกขยะ “Paper..Merci แยก แลก รักษ์ ปี2”

โครงการ “ข่าว 8 ปันน ้าใจ ช่วยผู้ประสบภัย จากหมอกควันไฟป่า”



Social (ดา้นสงัคม)

การพัฒนานวัตกรรมร่วมกับคู่ค้า
โครงการ “well u พลิกวกิฤต ิสร้างโอกาส”

สร้างอาชีพและกระจายรายได้ให้แก่

ผู้คนในสังคมไปแล้วกว่า 10,000 ราย

การพัฒนานวัตกรรมในกระบวนการทางธุรกิจ



Social (ดา้นสงัคม)

โครงการ “ช่อง 8 รวมน ้าใจ สู้ภัยโควดิ-19”

โครงการ “แบ่งปันของขวัญวันเด็กในน้องในชุมชน” โครงการ “รถปันสุขกับมูลนิธิบ้านนกขมิ้น”

โครงการ “RS Christmas Spirit” Make all Happy Pawsibilities”โครงการ “RS Mall ต่อลมหายใจ”



การดูแลพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียในช่วงสถานการณ์โควดิ-19Social (ดา้นสงัคม)

โดยพนักงานอาร์เอสได้รับการฉีดวัคซีน
ป้องกันโควดิ-19 ไปแล้ว ร้อยละ 99.6

รวมถึงมีแผนรับมือการแพร่ระบาด 
พร้อมจดัหา Hospitel และสวัสดกิารเงิน
ช่วยเหลือแก่พนักงาน



Governance ( ด้านการก ากับกิจการ )

การต่อต้านทุจรติคอร์รัปชัน



Awards



ขั้นตอนการส่งค าถาม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

แบบพิมพ์ข้อความ

- กดเมนูท่ี 2 เมนูการส่งค าถาม
- กดเลือกวาระท่ีต้องการถามค าถาม

- พิมพ์ค าถามในกล่องข้อความด้านล่าง

- กดส่งค าถาม โดยค าถามท่ีถูกส่งแล้วจะแสดง

เป็นประวัติการส่งค าถามด้านบน

- แจ้งเตือน ส่งค าถามเรยีบร้อย กด ตกลง

แบบอัดเสียง

1 2

3

1

- กดท่ีไมโครโฟนด้านล่าง - อัดเสียงท่ีต้องการ เม่ือเสร็จแล้วกดท่ีรูป
ไมโครโฟนท่ีแสดงอยู่ตรงกลาง และกดส่ง 
ค าถาม

2

- เสียงท่ีถูกส่งแล้วจะแสดงเป็นประวัติการส่ง
ค าถามด้านบนเช่นกัน

3



วาระที่ 2
พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบรษัิทฯ ส าหรับปี 

สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการ

ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว



53.1%

49.5%

งบก าไรขาดทุน

จากสถานการณ์โควดิ-19 ท่ียืดเย้ือ ส่งผลให้รายได้รวมลดลง 
จึงเร่งเสรมิรายได้จากช่องทางดิจิทัลของทุกธุรกิจ และเพิ่มประสิทธิภาพในการบรหิารค่าใช้จ่าย

รายไดร้วม รายไดแ้บง่ตามธรุกจิ

2,382 2,263 

1,148 
1,079 

244
231

1H20 1H212563 2564

3,774
3,573

รายได้รวมลดลงเล็กน้อย แม้ใน
สถานการณ์ที่ท้าทาย 

สาเหตุหลักจากสถานการณ์โควดิ-
19 ท่ีรุนแรงและยืดเยื้อตลอดท้ังปี 

ธุรกิจคอมเมิร์ซถูกกดดัน จากก าลัง

ซ้ือและ การ Work from home 

กระทบประสิทธิภาพ Telesales

ขยายช่องทางจ าหน่ายสู่ออนไลน์

เพ่ิมข้ึน 

ธุรกิจมีเดียลดลง จากค่าใช้จ่าย

อุตสาหกรรมโฆษณาที่หดตัว

เร่งสร้างรายได้จากช่องทางดิจิทัล 

และการขายคอนเทนท์  สู่  OTT 

platformและต่างประเทศ

ธุรกิจเพลงและอื่นๆ ลดลง จาก

รายได้คอนเสิร์ต,อีเว้นท์ที่หายไป 

ธุรกิจเพลงยังเติบโตได้ดีจากการ

พัฒนา คอนเทนต์ เพลงรูปแบบ

ใหม่ๆ ผ่านช่องทางดิจิทัล 

-5%

หน่วย: ล้านบาท

หน่วย: ล้านบาท

ธุรกจิคอมเมร์ิซ ธุรกจิมเีดยี ธุรกจิเพลงและอืน่ๆ

1 22563 2564

2,382 2,263

1 22563 2564

-5%

1,148 1,079 -6%

1 22563 2564

244 230 -6%

ธุรกิจคอมเมิร์ซ

ธุรกิจมีเดีย

ธุรกิจเพลงและอืน่ๆ



งบก าไรขาดทุน (ต่อ)

บรษัิทฯ คงมีผลก าไรแมใ้นชว่งสถานการณ์ที่ท้าทาย 
ปี 2564 เป็นปีสู่ลงทุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และแบรนด์ ส่งผลให้ค่าใชจ้า่ยในการขายและบรหิารเพ่ิมสูงขึ้น

ก าไรสุทธิ ต้นทุนขายและบรกิาร ค่าใชจ้า่ยในการขาย
และบรหิาร

ต้นทุนทางการเงนิ

1 2

หน่วย: ล้านบาท

2563 2564

-76%

ก า ไรสุทธิอ่ อนตั วระยะสั้ น  เ ป็นผลจาก

สถานการณ์โควดิ-19 ที่ยืดเยื้อตลอดปี 

ส่งผลให้รายได้ธุรกิจหลักลดลง ประกอบกับ

ค่าใช้จ่ายสูงข้ึนจากสร้างแบรนด์ใหม่

528

127

ต้นทุนขายและบร กิ าร เ พ่ิม ข้ึน

เล็กน้อย จากสัดส่วนยอดขายสินค้า

พาร์ทเนอร์ ซ่ึงมีต้นทุนที่สู งกว่า

สินค้า In-house และค่าเผ่ือสินค้า

ล้ าสมัย  ชดเชยด้วยต้นทุนของ

ธุรกิจเอ็นเตอร์เทนเมนต์ที่ลดลง

ค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิาร

เ พ่ิม ข้ึนการลงทุน ในการส ร้า ง

แบรนด์ของผลิตภัณฑ์ใหม่ประกอบ

กับค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้าง

องค์กร 

ต้นทุนทางการเงินเ พ่ิม ข้ึน จาก

ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพ่ือลงทุนบรษัิท 

เชฎฐ์ เอเชีย 

1 22563 2564

หน่วย: ล้านบาท

1,769 1,804 +2%

1 22563 2564

+27%

1,321

1,678

1 22563 2564

+64%
36

59

14.0%

3.6%



งบแสดงฐานะทางการเงิน

1,049
1,314

1,804

599

527

471

471

642

567

229

337

200

141

1,058

1,332

2,004 2,124

270 321

1,226

2,462

1,016

883

ฐานะการเงินยังคงแข็งแกร่ง แม้ลงทุนอย่างต่อเนื่องเพ่ือขยายธุรกิจ ในบรษัิทร่วมและบรษัิทย่อยในปีที่ผ่านมา

2563 2564

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ ROA (%) 17.71% 3.68%

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ROE (%) 28.35% 6.15%

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.65 0.50

อัตรส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.25 1.71

อัตราส่วนหน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อ EBITDA 
(เท่า)

0.84 3.88

2563 2564

หน่วย: ล้านบาท

ฐานะทางการเงนิทีแ่ขง็แกร่ง

สินทรัพย์รวมเพ่ิมข้ึน จากการลงทุนนบรษัิทเชฎฐ์ เอเชีย 

และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจากสิทธิคอนเทนต์ ต่างประเทศ

หน้ีสินรวมเพ่ิมข้ึน จากเงินกู้ยืมระยะยาวเพื่อใช้ส าหรับเงิน

ลงทุนM&A

อัตราส่วนทางการเงนิทีส่ าคญั

4,516

5,803

ROE & ROA ลดลงช่ัวคราว จากผลกระทบของสถานการณ์โควดิ-19 ที่ส่งผลต่อผลประกอบการของบรษัิทฯ

DE ratio เพ่ิมข้ึนจากเงินกู้ยืมที่เพ่ิมข้ึน แต่ยังต ่ากว่าระดับที่ระบุในเงื่อนไขการกู้ยืมเงินกับสถาบันการเงิน

ค่อนข้างมาก ส่งผลให้บรษัิทฯ ยังคงสามารถหาโอกาสในการเข้าลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ เพ่ือขยาย Ecosystem

เงินลงทุนใน
บรษัิทร่วม

ใบอนุญาต
ดิจิทัลทีว ี

สินทรัพย์
ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์
สิทธิการใช้

สินทรัพย์ถาวร

สินค้าคงเหลือ

เงินสด

สินทรัพย์อื่น

ส่วนของ
เจ้าของ

หน้ีสินอื่น

หน้ีสินท่ีมีภาระ
ดอกเบีย

เจ้าหน้ี



งบกระแสเงินสด

กิจกรรมด าเนนิงานเพิม่ขึน้ - เงินสดรับจากการขายสินค้าจากธรุกจิพาณชิยเ์ป็นหลัก

กิจกรรมลงทนุเพิม่ขึน้ - การลงทุนในคอนเทนต์ละครและซีรส์ีต่างประเทศส าหรับส่ือโทรทัศน์ และการเข้าลงทุนในบรษัิท เชฎฐ์ เอเชีย

กิจกรรมจัดหาเงนิเพิม่ขึน้ -การเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวยีนในการขยายการด าเนินงานของธุรกิจพาณชิย์ และการเข้าลงทุนในบรษัิทร่วม 

ภาพรวมปี 2564 บรษัิทฯ มีสภาพคล่องลดลง จากการลงทุนในบรษัิทร่วมและบรษัิทย่อยเพ่ิมขึ้น 
เพ่ือรองรับการขยายโอกาสทางธุรกิจทั้งในแนวตั้งและแนวราบ 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
ณ ต้นงวด

กระแสเงินสดจาก
กิจกรรมด าเนินงาน

กระแสเงินสดจาก
กิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
ณ ส้ินงวด

200.1

799.4

-2,000.3

กระแสเงินสดจาก
กิจกรรมลงทุน

1,142.0 141.2

หน่วย: ล้านบาท



ขั้นตอนการส่งค าถาม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

แบบพิมพ์ข้อความ

- กดเมนูท่ี 2 เมนูการส่งค าถาม
- กดเลือกวาระท่ีต้องการถามค าถาม

- พิมพ์ค าถามในกล่องข้อความด้านล่าง

- กดส่งค าถาม โดยค าถามท่ีถูกส่งแล้วจะแสดง

เป็นประวัติการส่งค าถามด้านบน

- แจ้งเตือน ส่งค าถามเรยีบร้อย กด ตกลง

แบบอัดเสียง

1 2

3

1

- กดท่ีไมโครโฟนด้านล่าง - อัดเสียงท่ีต้องการ เม่ือเสร็จแล้วกดท่ีรูป
ไมโครโฟนท่ีแสดงอยู่ตรงกลาง และกดส่ง 
ค าถาม

2

- เสียงท่ีถูกส่งแล้วจะแสดงเป็นประวัติการส่ง
ค าถามด้านบนเช่นกัน

3



ขั้นตอนลงคะแนนเสียง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนกิส์ 

1 2 3 4

- กดเมนูท่ี 1 เมนูการลงคะแนน
- กดเลือกวาระท่ีต้องการลงคะแนน

- กดยืนยันออกเสียงลงคะแนน - กด ตกลง เ ม่ือระบบแจ้งบันทีกการ
ลงคะแนนเสียงเสร็จสิ้น

- ระบบจะแสดงปุ่มการออกเสียงลงคะแนน
ดังนี้

o ปุ่มสีเขียว “เห็นด้วย”
o ปุ่มสีแดง “ไม่เห็นด้วย”
o ปุ่มสีเหลือง “งดออกเสียง”

- หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียง
ล่าสุดกดปุ่มสีฟ้า



วาระที่ 3
พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล



วาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

 ทุนส ารองตามกฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติบรษัิทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบรษัิทฯ 

ข้อ 39 ก าหนดให้บรษัิทฯ ต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้

จะมีจ านวนไม่น้อยกว่า  ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน



วาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จ านวนเงนิ (บาท)

ทุนจดทะเบียน 1,163,996,212

ทุนส ารองตามกฎหมาย

120,327,052

ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

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

และข้อบังคับของบรษัิทฯ แล้ว



วาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บรษัิทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลังจากหักภาษี

และทุนส ารองตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการของบรษัิทมีอ านาจในการพิจารณายกเว้น

ไม่ด าเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรอืเปล่ียนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นคร้ังคราว โดยอยู่

ภายใต้เง่ือนไขที่การด าเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น



วาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียดการจ่ายเงินปนัผล
ป ี2564
(ปีที่เสนอ)

ป ี2563
(ปทีี่ผ่านมา)

1. ก าไรสุทธิของบรษัิทใหญ่ (บาท)  (งบการเงินรวม) 127,351,173 528,278,160

2. อัตราการจ่ายเงินปนัผล (บาทต่อหุ้น) 0.35 งดจ่าย

3. อัตราเงินปนัผลจ่ายต่อก าไรสุทธิ (งบการเงินรวม)

263%
เปน็ไปตามนโยบาย
การจ่ายเงินปนัผล

-

• วันที่จ่ายเงินปนัผล  :  วันที่ 25 พฤษภาคม 2565

• โดยก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการไดรั้บเงินปนัผล : วันที่ 5 พฤษภาคม 2565



ขั้นตอนการส่งค าถาม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

แบบพิมพ์ข้อความ

- กดเมนูท่ี 2 เมนูการส่งค าถาม
- กดเลือกวาระท่ีต้องการถามค าถาม

- พิมพ์ค าถามในกล่องข้อความด้านล่าง

- กดส่งค าถาม โดยค าถามท่ีถูกส่งแล้วจะแสดง

เป็นประวัติการส่งค าถามด้านบน

- แจ้งเตือน ส่งค าถามเรยีบร้อย กด ตกลง

แบบอัดเสียง

1 2

3

1

- กดท่ีไมโครโฟนด้านล่าง - อัดเสียงท่ีต้องการ เม่ือเสร็จแล้วกดท่ีรูป
ไมโครโฟนท่ีแสดงอยู่ตรงกลาง และกดส่ง 
ค าถาม

2

- เสียงท่ีถูกส่งแล้วจะแสดงเป็นประวัติการส่ง
ค าถามด้านบนเช่นกัน

3



ขั้นตอนลงคะแนนเสียง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนกิส์ 

1 2 3 4

- กดเมนูท่ี 1 เมนูการลงคะแนน
- กดเลือกวาระท่ีต้องการลงคะแนน

- กดยืนยันออกเสียงลงคะแนน - กด ตกลง เ ม่ือระบบแจ้งบันทีกการ
ลงคะแนนเสียงเสร็จสิ้น

- ระบบจะแสดงปุ่มการออกเสียงลงคะแนน
ดังนี้

o ปุ่มสีเขียว “เห็นด้วย”
o ปุ่มสีแดง “ไม่เห็นด้วย”
o ปุ่มสีเหลือง “งดออกเสียง”

- หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียง
ล่าสุดกดปุ่มสีฟ้า



วาระที่ 4
พิจารณาอนุมัติการเลือกต้ังกรรมการ

แทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ



วาระท่ี 4 : พิจารณาอนุมัติการเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ

• กรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ

• คณะกรรมการบรษัิท (ไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนได้เสีย) เสนอให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง

นายสุรชัย   เชษฐโชติศักดิ์ นางพรพรรณ   เตชรุ่งชัยกุล นายวทิวัส  เวชชบุษกร



นายสุรชัย   เชษฐโชติศักดิ์

• อายุ 59 ปี

• ต าแหน่ง : ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการบรหิาร 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร

• คุณวุฒิการศึกษา : 

- ปรญิญาดุษฎีบัณฑติกิตติมศักดิ์  บรหิารธุรกิจ

มหาวทิยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

- ปรญิญาตร ี รัฐศาสตร์

มหาวทิยาลัยรามค าแหง

• การอบรมหลักสูตรกรรมการ จากสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD) :

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ป ี2546



ขั้นตอนลงคะแนนเสียง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนกิส์ 

1 2 3 4

- กดเมนูท่ี 1 เมนูการลงคะแนน
- กดเลือกวาระท่ีต้องการลงคะแนน

- ระบบจะแสดงปุ่มการออกเสียงลงคะแนน
ดังนี้

o ปุ่มสีเขียว “เห็นด้วย”
o ปุ่มสีแดง “ไม่เห็นด้วย”
o ปุ่มสีเหลือง “งดออกเสียง”

- หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียง
ล่าสุดกดปุ่มสีฟ้า

- กดยืนยันออกเสียงลงคะแนน - กด ตกลง เ ม่ือระบบแจ้งบันทีกการ
ลงคะแนนเสียงเสร็จสิ้น



นางพรพรรณ   เตชรุ่งชัยกุล
• อายุ 51 ปี

• ต าแหน่ง : กรรมการ

กรรมการบรหิาร 

ประธานกรรมการบรหิารความเสี่ยง

ประธานเจ้าหน้าทีฝ่า่ยพาณิชย์

เลขานุการบรษัิท

• คุณวุฒิการศึกษา : 

- ปรญิญาโท              บรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) 

สถาบันศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

- ปรญิญาตร ี           สถิติศาสตร์บัณฑิต 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

• การอบรมหลักสูตรกรรมการ จากสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD) :

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ป ี2547

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ป ี2550



ขั้นตอนลงคะแนนเสียง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนกิส์ 

1 2 3 4

- กดเมนูท่ี 1 เมนูการลงคะแนน
- กดเลือกวาระท่ีต้องการลงคะแนน

- กดยืนยันออกเสียงลงคะแนน - กด ตกลง เ ม่ือระบบแจ้งบันทีกการ
ลงคะแนนเสียงเสร็จสิ้น

- ระบบจะแสดงปุ่มการออกเสียงลงคะแนน
ดังนี้

o ปุ่มสีเขียว “เห็นด้วย”
o ปุ่มสีแดง “ไม่เห็นด้วย”
o ปุ่มสีเหลือง “งดออกเสียง”

- หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียง
ล่าสุดกดปุ่มสีฟ้า



นายวทิวัส  เวชชบุษกร

• อายุ 43 ปี

• ต าแหน่ง : กรรมการ

กรรมการบรหิาร 

ประธานเจ้าหน้าทีฝ่า่ยการเงนิ

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

กรรมการบรหิารความเสี่ยง

• คุณวุฒิการศึกษา : 

- ปรญิญาโท             บรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

Northeastern University, Boston, USA

- ปรญิญาโท Science in Finance (MSF) 

Northeastern University, Boston, USA

- ปรญิญาตร ี บรหิารธุรกิจบัณฑิต (BBA) โปรแกรมนานาชาติ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

• การอบรมหลักสูตรกรรมการ จากสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD) :

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ป ี2565



ขั้นตอนลงคะแนนเสียง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนกิส์ 

1 2 3 4

- กดเมนูท่ี 1 เมนูการลงคะแนน
- กดเลือกวาระท่ีต้องการลงคะแนน

- กดยืนยันออกเสียงลงคะแนน - กด ตกลง เ ม่ือระบบแจ้งบันทีกการ
ลงคะแนนเสียงเสร็จสิ้น

- ระบบจะแสดงปุ่มการออกเสียงลงคะแนน
ดังนี้

o ปุ่มสีเขียว “เห็นด้วย”
o ปุ่มสีแดง “ไม่เห็นด้วย”
o ปุ่มสีเหลือง “งดออกเสียง”

- หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียง
ล่าสุดกดปุ่มสีฟ้า



วาระท่ี 4 : พิจารณาอนุมัติการเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ

• กรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ

• คณะกรรมการบรษัิท (ไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนได้เสีย) เสนอให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง

นายสุรชัย   เชษฐโชติศักดิ์ นางพรพรรณ   เตชรุ่งชัยกุล นายวทิวัส  เวชชบุษกร



วาระที่ 5
พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทน

กรรมการส าหรับปี 2565



วาระที่ 5 : พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2565

1) ค่าตอบแทนกรรมการ ปลีะไม่เกิน 1,000,000 บาท โดยมอบอ านาจให้คณะกรรมการมีอ านาจก าหนดจ านวนเงิน
ค่าตอบแทนท่ี กรรมการแต่ละท่านจะได้รับ

3) ค่าตอบแทนท่ีเปน็ผลประโยชน์อ่ืนใด   -ไม่ม-ี

2) ค่าตอบแทนรายเดือน รวมท้ังค่าเบ้ียประชุมดังนี้

ประเภทของคา่ตอบแทน
ค่าตอบแทนรายเดอืน

(บาท/เดือน)

ค่าเบี้ยประชุม

(บาท/ครั้ง)

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษัิท

- ประธานกรรมการ

- กรรมการ

-

-

30,000

25,000

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

- กรรมการตรวจสอบ

50,000

45,000

30,000

25,000



วาระที่ 5 : พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2565

• ข้อมูลเปรยีบเทียบค่าตอบแทนกรรมการกับปท่ีีผ่านมา

ค่าตอบแทนกรรมการ

ป ี2565

(ปทีี่เสนอ)

(บาท)

ป ี2564

(ปทีี่ผ่านมา)

(บาท)

เปลี่ยนแปลง

จากป ี2564

ค่าเบ้ียประชุมประธานกรรมการ (ต่อคร้ังท่ีเข้าประชุม) 30,000 30,000 -

ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ  (ต่อคร้ังท่ีเข้าประชุม) 25,000 25,000 -

ค่าเบ้ียประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ  (ต่อคร้ังท่ีเข้าประชุม) 30,000 30,000 -

ค่าตอบแทนรายเดือนประธานกรรมการตรวจสอบ (ต่อเดือน) 50,000 50,000 -

ค่าเบ้ียประชุมกรรมการตรวจสอบ (ต่อคร้ังท่ีเข้าประชุม) 25,000 25,000 -

ค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการตรวจสอบ (ต่อเดือน) 45,000 45,000 -

ค่าตอบแทนอ่ืน / สิทธิประโยชน์อ่ืน -ไม่ม-ี -ไม่ม-ี -



ขั้นตอนการส่งค าถาม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

แบบพิมพ์ข้อความ

- กดเมนูท่ี 2 เมนูการส่งค าถาม
- กดเลือกวาระท่ีต้องการถามค าถาม

- พิมพ์ค าถามในกล่องข้อความด้านล่าง

- กดส่งค าถาม โดยค าถามท่ีถูกส่งแล้วจะแสดง

เป็นประวัติการส่งค าถามด้านบน

- แจ้งเตือน ส่งค าถามเรยีบร้อย กด ตกลง

แบบอัดเสียง

1 2

3

1

- กดท่ีไมโครโฟนด้านล่าง - อัดเสียงท่ีต้องการ เม่ือเสร็จแล้วกดท่ีรูป
ไมโครโฟนท่ีแสดงอยู่ตรงกลาง และกดส่ง 
ค าถาม

2

- เสียงท่ีถูกส่งแล้วจะแสดงเป็นประวัติการส่ง
ค าถามด้านบนเช่นกัน

3



ขั้นตอนลงคะแนนเสียง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนกิส์ 

1 2 3 4

- กดเมนูท่ี 1 เมนูการลงคะแนน
- กดเลือกวาระท่ีต้องการลงคะแนน

- กดยืนยันออกเสียงลงคะแนน - กด ตกลง เ ม่ือระบบแจ้งบันทีกการ
ลงคะแนนเสียงเสร็จสิ้น

- ระบบจะแสดงปุ่มการออกเสียงลงคะแนน
ดังนี้

o ปุ่มสีเขียว “เห็นด้วย”
o ปุ่มสีแดง “ไม่เห็นด้วย”
o ปุ่มสีเหลือง “งดออกเสียง”

- หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียง
ล่าสุดกดปุ่มสีฟ้า



วาระที่ 6
พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชี 

และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ส าหรับปี 2565



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

• ผู้สอบบัญชี : 1. นายสง่า โชคนิติสวสัด์ิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี   11251

2. นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี   5016

3. นายกรรณ       ตัณฑวริัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี   10456      ยังไม่เคยเปน็ผู้ลงลายมือชือ่ในงบการเงนิ

• ค่าสอบบัญชีและค่าบรกิารอ่ืน  :

(หน่วย : บาท) ปี 2565 ปี 2564 เปลี่ยนแปลง %

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

ค่าบรกิารอืน่ บมจ. อาร์เอส ไม่เกนิ 400,000 ไม่เกิน 400,000 - -

จ านวนปทีีเ่ปน็ผู้สอบบัญชี

ลงลายมือชือ่ 2 ป ีตัง้แต่ป ี2563-2564

ลงลายมือชือ่ 3 ป ีตัง้แต่ป ี2560-2562

วาระที่ 6 : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญช ีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชสี าหรับปี 2565



ขั้นตอนการส่งค าถาม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

แบบพิมพ์ข้อความ

- กดเมนูท่ี 2 เมนูการส่งค าถาม
- กดเลือกวาระท่ีต้องการถามค าถาม

- พิมพ์ค าถามในกล่องข้อความด้านล่าง

- กดส่งค าถาม โดยค าถามท่ีถูกส่งแล้วจะแสดง

เป็นประวัติการส่งค าถามด้านบน

- แจ้งเตือน ส่งค าถามเรยีบร้อย กด ตกลง

แบบอัดเสียง

1 2

3

1

- กดท่ีไมโครโฟนด้านล่าง - อัดเสียงท่ีต้องการ เม่ือเสร็จแล้วกดท่ีรูป
ไมโครโฟนท่ีแสดงอยู่ตรงกลาง และกดส่ง 
ค าถาม

2

- เสียงท่ีถูกส่งแล้วจะแสดงเป็นประวัติการส่ง
ค าถามด้านบนเช่นกัน

3



ขั้นตอนลงคะแนนเสียง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนกิส์ 

1 2 3 4

- กดเมนูท่ี 1 เมนูการลงคะแนน
- กดเลือกวาระท่ีต้องการลงคะแนน

- กดยืนยันออกเสียงลงคะแนน - กด ตกลง เ ม่ือระบบแจ้งบันทีกการ
ลงคะแนนเสียงเสร็จสิ้น

- ระบบจะแสดงปุ่มการออกเสียงลงคะแนน
ดังนี้

o ปุ่มสีเขียว “เห็นด้วย”
o ปุ่มสีแดง “ไม่เห็นด้วย”
o ปุ่มสีเหลือง “งดออกเสียง”

- หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียง
ล่าสุดกดปุ่มสีฟ้า



วาระที่ 7
พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียน

เดิม 1,163,996,212 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่

ไม่เกิน 1,166,996,212 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่    

จ านวนไม่เกิน 3,000,000 หุ้น 

มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท



วาระที่ 7 : พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียน

มอบอ านาจให้คณะกรรมการบรษัิท หรอื ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร หรอืบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร  มีอ านาจใน

การด าเนินการใดๆ ท่ีจ าเปน็และเก่ียวเนื่องกับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบรคิณห์สนธิดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการแก้ไขเพิ่มเติม

ข้อความใดๆ ตามค าแนะน า  ความเห็น หรอืค าสั่งของนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ และ/หรอื หน่วยงานราชการอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง

การเพิม่ทุนจดทะเบยีน (1) หน่วย : บาท

ทุนจดทะเบียนเดิม 1,163,996,212

เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบรษัิท อาร์เอส จ ากัด 

(มหาชน) คร้ังท่ี 4 (“RS-W4”)
ไม่เกิน 3,000,000 

ทุนจดทะเบียนใหม่ 1,166,996,212 

หมายเหตุ  (1) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท



ขั้นตอนการส่งค าถาม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

แบบพิมพ์ข้อความ

- กดเมนูท่ี 2 เมนูการส่งค าถาม
- กดเลือกวาระท่ีต้องการถามค าถาม

- พิมพ์ค าถามในกล่องข้อความด้านล่าง

- กดส่งค าถาม โดยค าถามท่ีถูกส่งแล้วจะแสดง

เป็นประวัติการส่งค าถามด้านบน

- แจ้งเตือน ส่งค าถามเรยีบร้อย กด ตกลง

แบบอัดเสียง

1 2

3

1

- กดท่ีไมโครโฟนด้านล่าง - อัดเสียงท่ีต้องการ เม่ือเสร็จแล้วกดท่ีรูป
ไมโครโฟนท่ีแสดงอยู่ตรงกลาง และกดส่ง 
ค าถาม

2

- เสียงท่ีถูกส่งแล้วจะแสดงเป็นประวัติการส่ง
ค าถามด้านบนเช่นกัน

3



ขั้นตอนลงคะแนนเสียง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนกิส์ 

1 2 3 4

- กดเมนูท่ี 1 เมนูการลงคะแนน
- กดเลือกวาระท่ีต้องการลงคะแนน

- กดยืนยันออกเสียงลงคะแนน - กด ตกลง เ ม่ือระบบแจ้งบันทีกการ
ลงคะแนนเสียงเสร็จสิ้น

- ระบบจะแสดงปุ่มการออกเสียงลงคะแนน
ดังนี้

o ปุ่มสีเขียว “เห็นด้วย”
o ปุ่มสีแดง “ไม่เห็นด้วย”
o ปุ่มสีเหลือง “งดออกเสียง”

- หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียง
ล่าสุดกดปุ่มสีฟ้า



วาระที่ 8
พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือ

บรคิณห์สนธิ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับ

การเพ่ิมทุนของบรษัิทฯ



รายละเอียด จากเดิม แก้ไขใหม่

ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน จ านวน 1,163,996,212  บาท จ านวน 1,166,996,212  บาท 

มูลค่าหุ้นละ 1  บาท 1  บาท 

หุ้นสามัญ 1,163,996,212 หุ้น 1,166,996,212  หุ้น 

หุ้นบุรมิสิทธิ - หุ้น - หุ้น 

วาระที่ 8 : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบรคิณห์สนธิ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุน

มอบอ านาจให้คณะกรรมการบรษัิท หรอื ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร หรอืบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร  มีอ านาจใน

การด าเนินการใดๆท่ีจ าเปน็และเก่ียวเนื่องกับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบรคิณห์สนธิดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการแก้ไขเพิ่มเตมิ

ข้อความใดๆ ตามค าแนะน า  ความเห็น หรอืค าสั่งของนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ และ/หรอื หน่วยงานราชการอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง



ขั้นตอนการส่งค าถาม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

แบบพิมพ์ข้อความ

- กดเมนูท่ี 2 เมนูการส่งค าถาม
- กดเลือกวาระท่ีต้องการถามค าถาม

- พิมพ์ค าถามในกล่องข้อความด้านล่าง

- กดส่งค าถาม โดยค าถามท่ีถูกส่งแล้วจะแสดง

เป็นประวัติการส่งค าถามด้านบน

- แจ้งเตือน ส่งค าถามเรยีบร้อย กด ตกลง

แบบอัดเสียง

1 2

3

1

- กดท่ีไมโครโฟนด้านล่าง - อัดเสียงท่ีต้องการ เม่ือเสร็จแล้วกดท่ีรูป
ไมโครโฟนท่ีแสดงอยู่ตรงกลาง และกดส่ง 
ค าถาม

2

- เสียงท่ีถูกส่งแล้วจะแสดงเป็นประวัติการส่ง
ค าถามด้านบนเช่นกัน

3



ขั้นตอนลงคะแนนเสียง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนกิส์ 

1 2 3 4

- กดเมนูท่ี 1 เมนูการลงคะแนน
- กดเลือกวาระท่ีต้องการลงคะแนน

- กดยืนยันออกเสียงลงคะแนน - กด ตกลง เ ม่ือระบบแจ้งบันทีกการ
ลงคะแนนเสียงเสร็จสิ้น

- ระบบจะแสดงปุ่มการออกเสียงลงคะแนน
ดังนี้

o ปุ่มสีเขียว “เห็นด้วย”
o ปุ่มสีแดง “ไม่เห็นด้วย”
o ปุ่มสีเหลือง “งดออกเสียง”

- หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียง
ล่าสุดกดปุ่มสีฟ้า



วาระที่ 9
พิจารณาอนุมติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน

ของบรษัิทฯ



วาระที่ 9 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบรษัิทฯ

สืบเนื่องจากวาระที่ 3 ข้างต้น   ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลนั้น ท าให้บรษัิทฯ 

ต้องด าเนินการปรับราคาใช้สิทธิ และอัตราใช้สิทธิใหม่ตามข้อ 4.2 (จ)  ของข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและ

หน้าที่ของผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของ บรษัิท อาร์เอส 

จ ากัด (มหาชน) คร้ังที่ 4 (“RS-W4”)

บรษัิทฯ จึงมีความจ าเปน็ที่จะต้องด าเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบรษัิทฯ 

เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ RS-W4 จ านวนไม่เกิน 3,000,000 หุ้น 



ขั้นตอนการส่งค าถาม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

แบบพิมพ์ข้อความ

- กดเมนูท่ี 2 เมนูการส่งค าถาม
- กดเลือกวาระท่ีต้องการถามค าถาม

- พิมพ์ค าถามในกล่องข้อความด้านล่าง

- กดส่งค าถาม โดยค าถามท่ีถูกส่งแล้วจะแสดง

เป็นประวัติการส่งค าถามด้านบน

- แจ้งเตือน ส่งค าถามเรยีบร้อย กด ตกลง

แบบอัดเสียง

1 2

3

1

- กดท่ีไมโครโฟนด้านล่าง - อัดเสียงท่ีต้องการ เม่ือเสร็จแล้วกดท่ีรูป
ไมโครโฟนท่ีแสดงอยู่ตรงกลาง และกดส่ง 
ค าถาม

2

- เสียงท่ีถูกส่งแล้วจะแสดงเป็นประวัติการส่ง
ค าถามด้านบนเช่นกัน

3



ขั้นตอนลงคะแนนเสียง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนกิส์ 

1 2 3 4

- กดเมนูท่ี 1 เมนูการลงคะแนน
- กดเลือกวาระท่ีต้องการลงคะแนน

- กดยืนยันออกเสียงลงคะแนน - กด ตกลง เ ม่ือระบบแจ้งบันทีกการ
ลงคะแนนเสียงเสร็จสิ้น

- ระบบจะแสดงปุ่มการออกเสียงลงคะแนน
ดังนี้

o ปุ่มสีเขียว “เห็นด้วย”
o ปุ่มสีแดง “ไม่เห็นด้วย”
o ปุ่มสีเหลือง “งดออกเสียง”

- หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียง
ล่าสุดกดปุ่มสีฟ้า



วาระที่ 10
พิจารณาเร ื่องอื่นๆ (ถ้าม)ี



ค าถาม และ 
ข้อเสนอแนะ




