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บรษัิท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) 

 

วัน เวลา และสถานทีป่ระชมุ 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ประชุมเม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2565 เวลา 10:00 น. ในรูปแบบการประชุม

ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) โดยมีสถานท่ีควบคุมระบบการประชุม ณ ห้อง Rose Hall เลขท่ี 27 อาคาร อาร์เอส 

กรุ๊ป ทาวเวอร์ ซี ชั้น 5 ถนนประเสรฐิมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในครั้งน้ีเป็นไปตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์  

พ.ศ. 2563 เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควดิ-19 โดยบรษัิทได้ใช้บรกิารระบบการจัดการประชุมผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ของบรษัิท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ซ่ึงเป็นผู้ให้บรกิารระบบควบคุมการประชุมผู้ถือหุ้น 

ท่ีเป็นไปตามมาตรฐานการจัดประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุมจากส านักงานพัฒนา

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ) ตามประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เร ื่องมาตรฐานการรักษา 

ความม่ันคงปลอดภัยของการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563  

นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานกรรมการ ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชุม (“ประธาน”) และนางพรพรรณ  

เตชรุ่งชัยกุล เลขานุการบรษัิท ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นเลขานุการท่ีประชุม โดยในการประชุมครั้งน้ีมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้า

ร่วมประชุม ดังน้ี  

 ผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จ านวน   20 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 334,893,236 หุ้น 

 ผู้รับมอบฉันทะ   จ านวน   94 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 237,832,284 หุ้น 

รวมท้ังส้ิน   จ านวน 114 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 572,725,520 หุ้น 

คิดเป็นร้อยละ 59.8148 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ท้ังหมด จ านวน 957,496,946 หุ้น หลังจากหักหุ้นซ้ือคืนแล้ว

ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบรษัิท 

โดย ณ วันท่ี 21 มีนาคม 2565 (วันก าหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม) บรษัิทมีหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ท้ังหมดจ านวน 

972,496,946 หุ้น หักจ านวนหุ้นท่ีบรษัิทซ้ือคืนแล้ว 15,000,000 หุ้น ออกจากจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ท้ังหมด ดังน้ัน 

จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ท้ังหมดท่ีใช้เป็นฐานเสียงในการเปิดประชุมคิดเป็น 957,496,946 หุ้น 

จากน้ัน พิธีกรได้แนะน าคณะกรรมการและผู้บรหิารของบรษัิท ผู้สอบบัญชี และตัวแทนจากผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วม

ประชุม ดังน้ี 

กรรมการและผู้บรหิารทีเ่ขา้ร่วมประชุม 

1.  นายสุรชัย  เชษฐโชติศักดิ์  ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร 

และประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร 

2. นางพรพรรณ  เตชรุ่งชัยกุล  กรรมการ กรรมการบรหิาร เลขานุการบรษัิท  ประธาน 

กรรมการบรหิารความเส่ียง และประธานเจ้าหน้าท่ี 

ฝ่ายพาณิชย์
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3. นายวทิวัส  เวชชบุษกร  กรรมการ กรรมการบรหิาร ประธานกรรมการบรรษัท  

ภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการบรหิาร

ความเส่ียง และประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน 

4. นายพิศิษฐ์  ดัชณาภิรมย์  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 

      ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

5. นายดนัยศิษฏ์   เปสลาพันธ์  กรรมการ กรรมการบรหิารความเส่ียง และประธาน 

เจ้าหน้าท่ีฝ่ายกฎหมาย 

6. นายโสรัตน ์  วณิชวรากิจ  กรรมการ 

7. นางวรรณสุดา  ธนสรานาต  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ 

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

8. นายศุภกิจ  อัศวชัย   กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ 

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ท้ังน้ี มีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบ 8 ท่าน จากจ านวนกรรมการท้ังหมด 8 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการท่ีเข้า

ร่วมประชุมร้อยละ 100  

ตัวแทนผูส้อบบญัชจีากบรษัิท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส ์คเูปอร์ส เอบเีอเอส จ ากดั 

1. นายสง่า  โชคนิติสวัสดิ์  ผู้สอบบัญชี 

ตัวแทนจากผูถ้อืหุน้ 

1. นางสาวนภาพร ชูชัยศร ี   ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม 

ตัวแทนอาสาพทิกัษ์สทิธผิูถ้อืหุ้น สมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย 

1. คุณอรพินธ์  เรอืงขจร 

เร ิ่มการประชุม 

ประธาน กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและแจ้งต่อท่ีประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 

ราย และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของ

บรษัิท ประธานจึงกล่าวเปิดประชุม และมอบหมายให้นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล เลขานุการบรษัิทเป็นผู้ชี้แจงขั้นตอนการ

ประชุม วธิีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง ให้ท่ีประชุมทราบ 

เลขานุการบรษัิท ชี้แจงขั้นตอนการประชุม วธิีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง ดังน้ี 

1. ในการประชุม บรษัิทจะพิจารณาวาระต่างๆ ตามล าดับท่ีก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้

ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติและจะแจ้งผลคะแนนต่อท่ีประชุม เม่ือมีการนับคะแนนเสียงในวาระน้ันๆ เสร็จส้ิน

ตามล าดับ 

2. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งน้ี การออกเสียงลงคะแนน ให้ถือ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง ท้ังน้ีในการด าเนินการ

ประชุมในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรอื “งดออกเสียง”  ในแต่

ละวาระ  
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2.1 การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นท่ีออกเสียงลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” เท่าน้ัน 

จากน้ันจะน าคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้เข้าร่วมประชุมส่วนท่ีเหลือจะถือ

ว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วยในวาระน้ันๆ 

2.2 ในการลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระท่ีต้องการออกเสียงลงคะแนน จากน้ันระบบจะแสดงปุ่ม

ส าหรับการออกเสียงลงคะแนน คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง หากผู้ถือหุ้นต้องการยกเลิก

การลงคะแนนเสียงล่าสุดสามารถกดท่ีปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด” ซ่ึงผู้ถือหุ้นสามารถแก้ไข

คะแนนเสียงได้จนกว่าวาระน้ันจะปิดรับลงคะแนน 

หากท าการเลือก “ยกเลิกออกคะแนนเสียงล่าสุด” หรอื “ไม่ด าเนินการกดปุ่มใดใด” บรษัิทจะถือว่าท่าน

เห็นด้วยกับวาระน้ันๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถท าการเปล่ียนแปลงได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิด

การลงคะแนน 

2.3 กรณีผู้รับมอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้กดเลือกท่ี “ไอคอนผู้ใช้งาน” และกดท่ีปุ่ม 

“สลับบัญชี” เพ่ือเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอ่ืนๆ 

2.4 ผู้ถือหุ้นท่านใดท่ีมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ันๆ 

2.5 ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาที หลังจากท่ีมีการแจ้งเปิดการลงคะแนนเสียงของ 

แต่ละวาระ และเม่ือมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระน้ันให้ท่ี

ประชุมทราบต่อไป 

2.6 ผู้ถือหุ้นท่ีท าหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความ

ประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้วน้ัน บรษัิทได้น าคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรอืงดออกเสียง ตามความ

ประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในการลงทะเบียนเพ่ือการลงมติตามวาระไว้แล้ว 

3. การนับคะแนนเสียง แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 

3.1 วาระท่ีต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระท่ี 2, 

วาระท่ี 3, วาระท่ี 4, วาระท่ี 6 และวาระท่ี 9 บรษัิทจะค านวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะคะแนน

เสียง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” เท่าน้ัน โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นท่ี “งดออกเสียง” และ 

“หุ้นซ้ือคืน” 

3.2 วาระท่ีต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม ได้แก่ 

วาระท่ี 5 บรษัิทจะค านวณฐานคะแนนเสียง โดยนับคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออก

เสียง” โดยไม่รวมคะแนนเสียงจาก “หุ้นซ้ือคืน” 

3.3 วาระท่ีต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุม และมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระท่ี 7 และวาระท่ี 8 บรษัิทจะค านวณฐานคะแนนเสียง โดยนับคะแนน

เสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”  โดยไม่รวมคะแนนเสียงจาก “หุ้นซ้ือคืน” 

3.4 ในวาระท่ี 4 เร ื่องพิจารณาอนุมัติการเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ 

บรษัิทขอให้ผู้ถือหุ้นท้ังท่ี “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรอื “งดออกเสียง” ลงคะแนนเสียงในระบบ

ลงคะแนน  

4. กรณีผู้ถือหุ้นท่ีมีค าถามหรอืต้องการแสดงความคิดเห็น โปรดส่งค าถามผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Inventech 

Connect โดยการกดเมนู “การส่งค าถาม” เลือกวาระ ท่ีต้องการสอบถาม จากน้ันพิมพ์ถามค าถาม เม่ือพิมพ์

ค าถามเรยีบร้อยแล้วให้กดท่ีสัญลักษณ์ “ส่งค าถาม” หรอือาจส่งค าถามเป็นข้อความเสียง โดยการกดปุ่ม 
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“บันทึกเสียง” แล้วพูดค าถามท่ีต้องการถาม เม่ือเรยีบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “หยุดบันทึกเสียง” และท าการกดปุ่ม 

“ส่งค าถาม”   

ในกรณีท่ีมีค าถามท่ีเก่ียวข้องในวาระน้ันๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจ านวนมาก บรษัิทจะเป็นผู้พิจารณา

คัดเลือกค าถามตามความเหมาะสมกับเวลา และหากมีค าถามท่ีไม่เก่ียวข้องกับวาระท่ีก าลังพิจารณา บรษัิทจะ

น าไปรวมและตอบในวาระอ่ืนๆ 

5. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุมหรอืระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตาม 

ค าแนะน าท่ีได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรอืติดต่อ Inventech Call Center ท่ีหมายเลขโทรศัพท์ 

02 931 9139 ซ่ึงได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้ถือ

หุ้นจะได้รับอีเมล์ เพ่ือกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบส ารองต่อไป 

นอกจากน้ี บรษัิทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับพิจารณา

เลือกต้ังเป็นกรรมการบรษัิท เป็นการล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบรษัิท ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2564 

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการ 

เม่ือผู้ถือหุ้นรับทราบและไม่มีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนเก่ียวกับวธิีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง การ

ประกาศผลคะแนน และวธิีปฏิบัติเก่ียวข้องกับการประชุมตามท่ีได้เสนอข้างต้นแล้ว ประธาน จึงได้ด าเนินการประชุมตาม

ระเบียบวาระ ดังน้ี 

วาระท่ี 1 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบรษัิทประจ าปี 2564  

 ประธานมอบหมายให้นายวทิวัส เวชชบุษกร ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน รายงานผลการด าเนินงานของ

บรษัิทประจ าปี 2564 ต่อท่ีประชุม  

 นายวทิวัส เวชชบุษกร ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน รายงานผลการด าเนินงานของบรษัิทประจ าปี 2564 ต่อท่ี

ประชุม ดังน้ี 

 ในปี 2564 เป็นปีแห่งการลงทุนเพ่ือพัฒนาและขยายธุรกิจของบรษัิทในทุกทิศทาง ท้ังธุรกิจคอมเมิร์ซ ธุรกิจ

เอ็นเตอร์เทนเมนท์ ซ่ึงได้แก่ ส่ือโทรทัศน์ วทิยุ เพลง 

 ธุรกิจคอมเมิร์ซ บรษัิทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และแบรนด์ ด้วยการออกสินค้าใหม่ต่อเน่ืองตลอดท้ังปี เพ่ือ

เสรมิศักยภาพการแข่งขันในตลาดสินค้าเพ่ือสุขภาพและขยายกลุ่มเป้าหมายสู่ตลาดใหม่ๆ สร้างความหลากหลายของฐาน

ลูกค้า ผ่านการสร้างแบรนด์หลักท้ัง 4 แบรนด์ของบรษัิท ได้แก่ 

- Well U : ผู้น านวัตกรรมทางวทิยาศาสตร์ระดับสากลผสานพลังธรรมชาติ ท้ังผลิตภัณฑ์เสรมิอาหาร และ

เคร ื่องส าอาง ท่ีดูแลท้ังสุขภาพและความงามให้กับกลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ีสนใจการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง 

- Vitanature+ (ไวตาเนเจอร์พลัส) : ผลิตภัณฑ์เสรมิอาหารท่ีเน้นสารสกัดจากธรรมชาติเป็นหลัก ด้วย

เทคโนโลยีการสกัดเฉพาะ ท่ีให้ความเข้มข้นสูง ผนวกกับภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

- CAMU C (คามู ซี) : เคร ื่องดื่มฟังก์ชันนัล ดรงิค์ วติามินซี 200% ท่ีเน้นส่วนผสมจากธรรมชาติท่ีให้

วติามินซีสูง หาซ้ือทานง่าย ซ่ึงเติมเต็มสุขภาพท่ีสมบูรณ์ให้ผู้บรโิภครุ่นใหม่ท่ีใส่ใจสุขภาพเป็นหลัก 

- Lifemate (ไลฟ์เมต) : ผลิตภัณฑ์ Health & Wellness ส าหรับสัตว์เล้ียง ด้วยวัตถุดิบคุณภาพสูงระดับ 

Human grade และมีความหลากหลายให้เหมาะสมกับแต่ละสายพันธุ์ กิจกรรมและช่วงวัย เพ่ือตอบโจทย์

กลุ่มคนรักสัตว์เล้ียงโดยเฉพาะ 
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 นอกจากน้ีด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-19 ท่ียืดเยื้อในปีท่ีผ่านมา บรษัิทจึงมุ่งเน้นขยายช่องทาง

ออนไลน์ท้ังธุรกิจพาณิชย์ และธุรกิจเอ็นเตอร์เทนเมนต์เพ่ือให้สอดรับกับเทรนด์พฤติกรรมผู้บรโิภคในยุค New Normal  

อาทิ  ในฝ่ังของธุรกิจคอมเมิร์ซ ได้เปิดตัว RS Mall Application บนสมาร์ทโฟนเพ่ืออ านวยความสะดวกให้การส่ังซ้ือสินค้า

ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น และร้าน RS Mall บน V-AVENUE BY AIS 5G ท่ีสร้างประสบการณ์ในการช้อปป้ิงเสมือนจรงิให้กับ

ลูกค้า ด้านธุรกิจเอ็นเตอร์เทนเมนต์ มีการขยายฐานรายได้จากช่องทางออนไลน์ OTT platform ชั้นน าต่างๆ รวมถึง 

Content licensing จากต่างประเทศ 

 ธุรกิจเอ็นเตอร์เทนเมนต์ มีพัฒนาการในทุกด้านท่ามกลางสถานการณ์ท่ีท้าทายของอุตสาหกรรมส่ือโฆษณา 

ดังน้ี 

- ช่อง 8 ธุรกิจดิจิทัลทีว ี: ได้ยกระดับคอนเทนต์ 3 ประเภทหลัก ท้ังรายการกีฬา ละครและข่าว โดยน า    

คอนเทนต์ดังจากต่างประเทศมาออกอากาศ ดึงผู้ชมกลุ่มใหม่ๆ เพ่ือขยายฐานไปสู่ผู้ชมท่ีชื่นชอบคอนเทนต์

จีนและอินเดีย ส่งผลให้ยังสามารถรักษาระดับเรตต้ิงรวมเฉล่ียในระดับสูง และยังคงมีเรตต้ิงอันดับท่ี 3  ใน

กลุ่มสถานีโทรทัศน์ช่องรายการท่ัวไป ประเภทความคมชัดปกติ (Variety – SD) อีกท้ังยังเดินหน้าขยาย

ฐานผู้ชมยุคดิจิทัลด้วยการสร้างพาร์ทเนอร์ชั้นน าท้ังในประเทศและต่างประเทศ โดยน าลิขสิทธิ์คอนเทนต์

ท่ีมีอยู่ รวมถึงผลิตคอนเทนต์ใหม่เพ่ือน าไปฉายบนช่องทางของวดิีโอสตรมีม่ิง ไม่ว่าจะเป็น We TV และ 

AIS Play 

- Coolism : ธุรกิจส่ือวทิยุได้ขยายฐานกลุ่มผู้ฟังวทิยุไปยังกลุ่มคนรุ่นใหม่ ด้วยการร่วมพันธมิตรกับ มิวสิค

สตรมีม่ิงแอปพลิเคชันชั้นน า อย่าง JOOX / Apple Music / Siri และ Google Home ซ่ึงธุรกิจเพลง

ยังเติบโตได้ดีต่อเน่ือง จากการพัฒนาคอนเทนต์เพลงรูปแบบใหม่ๆ ผ่านโซเชียลมีเดียของกลุ่มอาร์เอสเพ่ือ

สร้างรายได้จากยอดผู้ชมบนฐานแฟนคลับกว่า 40 ล้านบัญชี รวมท้ังรายได้จากการฟังเพลงผ่านทางระบบ

ดิจิทัลในรูปแบบการฟังสตรมีม่ิงออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มชั้นน าต่างๆ 

 พัฒนาการท่ีส าคัญของบรษัิทในปีท่ีผ่านมาคือ Popcoin Smart Marketing Platform ซ่ึงจะมาเป็น 

community ขนาดใหญ่ท่ีเชื่อมโยงนักการตลาด, Content creator และ Popster สร้างโอกาสทางการตลาดและสิทธิ

ประโยชน์ให้แก่ผู้มีส่วนเก่ียวข้องท้ังหมดใน Popcoin Ecosystem ซ่ึงจะเป็นอีกเคร ื่องมือส าคัญท่ีช่วยสร้างความสมบูรณ์

ของ “Entertainmerce” model ในอนาคต 

 นอกจากความส าเร็จในการพัฒนาต่อยอดธุรกิจเพ่ือเสรมิศักยภาพของธุรกิจในอนาคต บรษัิทได้ให้ความส าคัญ

กับการพัฒนาด้านความยั่งยืนอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2564 บรษัิทได้ก าหนดกรอบการด าเนินงานด้านความยั่งยืนให้ชัดเจน

มากยิ่งขึ้น เพ่ือสนับสนุนจุดมุ่งหมายทางธุรกิจผ่านมิติส่ิงแวดล้อม สังคม และการก ากับกิจการ ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้าน

เศรษฐกิจ ให้เติบโตไปด้วยกันได้อย่างสมดุล ซ่ึงในปีท่ีผ่านมามีผลการด าเนินงานในแต่ละมิติท่ีโดดเด่นดังน้ี 

 ด้านส่ิงแวดล้อม : บรษัิทได้เร ิ่มด าเนินโครงการต่างๆ มากมาย ท้ังภายในส านักงานและชุมชนใกล้เคียง ด้วยการ

ส่งเสรมิให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า การก าจัดของเสียอย่างถูกวธิี การรักษาสภาพแวดล้อม รวมถึงการเป็นส่ือกลาง

ระดมความช่วยเหลือต่างๆ ไปยังชุมชนท่ีอยู่ห่างไกล 

 ด้านสังคม : บรษัิทให้ความส าคัญกับการให้โอกาสและถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านโครงการต่างๆ ท้ังการสร้าง

อาชีพและกระจายรายได้ให้แก่ผู้คนในสังคม การพัฒนานวัตกรรมในกระบวนทางธุรกิจ และการพัฒนานวัตกรรมร่วมกับคู่ค้า 

เพ่ือส่งเสรมิให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนท่ีแท้จรงิ รวมถึงการส่งเสรมิศิลปิน ดารา และพนักงานของบรษัิทให้ร่วมเป็นส่วน

หน่ึงของการช่วยเหลือสังคมผ่านช่องทางและกิจกรรมท่ีหลากหลาย เพ่ือสร้างจิตส านึกท่ีดีในการอยู่ร่วมกัน และในช่วง

สถานการณ์เช่นน้ี บรษัิทเน้นย ้าความส าคัญในด้านของอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน ด้วยการจัดเตรยีม

มาตรการป้องกัน แผนรองรับเหตุฉุกเฉิน และจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควดิ-19 ซ่ึง ณ ปัจจุบันพนักงานของบรษัิทได้รับการ
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ฉีดวัคซีนไปแล้วกว่าร้อยละ 99.6 พร้อมให้ความช่วยเหลือในการจัดหาโรงพยาบาล โฮสพิเทล และเงินช่วยเหลือให้แก่

พนักงาน 

 ด้านการก ากับกิจการ : บรษัิทได้ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจรติคอร์รัปชัน เม่ือวันท่ี 5 พฤษภาคม 

2564  และเม่ือวันท่ี 16 สิงหาคม 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบรษัิทได้มีมติอนุมัตินโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อต้านการ

ทุจรติและคอร์รัปชัน เพ่ือใช้เป็นกรอบในการส่ือสาร ประชาสัมพันธ์ และจัดท าบททดสอบวัดความเข้าใจให้แก่พนักงาน 

รวมถึงการเชิญวทิยากรจากภายนอกมาให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บรหิาร โดยเป้าหมายต่อไปคือการยื่นรับรองการเป็น

สมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ให้แล้วเสร็จภายในปี 2565 จากการด าเนินงานในมิติต่างๆ ท่ี

กล่าวมาแล้วน้ัน ส่งผลให้ปี 2564 เป็นปีแห่งความภาคภูมิใจ โดยบรษัิทได้รับรางวัลต่างๆ ท่ีแสดงถึงความส าเร็จด้านความ

ยั่งยืน หน่ึงในน้ันคือ “การได้รับคัดเลือกอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” อย่างไรก็ตาม บรษัิท

ยังคงมุ่งม่ันยกระดับการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเน่ือง ควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่าง

เหมาะสม และพร้อมท่ีจะเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน  

 ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อเสนอแนะเก่ียวกับเร ื่องดังกล่าว และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น

ท่านใดซักถามในวาระน้ี 

 ประธานจึงได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า วาระน้ีเป็นวาระเพ่ือทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียง 

 มตทิีป่ระชมุ  

 ท่ีประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบรษัิทประจ าปี 2564 

วาระที่ 2  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบรษัิท ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 

 ประธานมอบหมายให้ นายวทิวัส เวชชบุษกร ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับผล

การด าเนินงานด้านการเงินและงบการเงินของบรษัิท ในรอบปี 2564 ต่อท่ีประชุม   

 นายวทิวัส เวชชบุษกร ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน ชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับผลการด าเนินงานด้านการเงิน

และงบการเงินของบรษัิท ในรอบปี 2564 ดังน้ี  

 ภาพรวมผลการด าเนินงานด้านการเงินของบรษัิทในปี 2564 ด้วยสถานการณ์โควดิ-19 ท่ีรุนแรงและยืดเยื้อมา

เป็นปีท่ี 2 ส่งผลให้รายได้รวมปี 2564 ลดลงร้อยละ 5 เป็น 3,573 ล้านบาท ท้ังน้ี บรษัิทได้เร่งเสรมิรายได้จากช่องทางดิจิทัล

ของทุกธุรกิจ เพ่ือลดความรุนแรงจากปัจจัยภายนอก 

 ธุรกิจคอมเมิร์ซ  รายได้ลดลงร้อยละ 5 เป็น 2,263 ล้านบาท ซ่ึงถูกกดดันจากก าลังซ้ือของผู้บรโิภคและ 

มาตรการ work from home ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของทีม Telesales 

 ธุรกิจเอ็นเตอร์เทนเมนต์ แบ่งออกเป็น 

• ธุรกิจมีเดีย จากโทรทัศน์และวทิยุ ลดลงร้อยละ 6 จากค่าใช้จ่ายอุตสาหกรรมโฆษณาท่ีหดตัวในสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโควดิ-19 ประกอบกับมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของภาครัฐ ท าให้ไม่

สามารถผลิตคอนเทนต์ใหม่ๆได้ 

• ธุรกิจเพลงและอ่ืนๆ ลดลงร้อยละ 6 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายได้คอนเสิร์ตและอีเว้นท์ท่ีไม่

สามารถจัดได้ 
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 อย่างไรก็ตาม ธุรกิจเพลงยังเติบโตได้ดีจากการพัฒนาคอนเทนต์เพลงรูปแบบใหม่ๆ ผ่านช่องทางดิจิทัล 

 ต้นทุนขายและบรกิาร เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2 เป็นผลของต้นทุนสินค้าธุรกิจคอมเมิร์ซท่ีเพ่ิมขึ้น จากสัดส่วนยอดขาย

สินค้าพาร์ทเนอร์ซ่ึงมีต้นทุนท่ีสูงกว่าสินค้า In-house ของบรษัิท ท้ังน้ีการขายสินค้าพาร์ทเนอร์ท่ีสูงขึ้นเป็นกลยุทธ์การ

ปรับตัวในระยะส้ันเพ่ือน าเสนอสินค้าท่ีหลากหลาย อาทิ Home & Living เข้ามาเสรมิในช่วงท่ีก าลังซ้ืออ่อนตัวในช่วง

สถานการณ์โควดิ 

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิาร เพ่ิมขึ้นร้อยละ 27 จากค่าใช้จ่ายทางการตลาดส าหรับการลงทุนในการสร้าง  

แบรนด์ของผลิตภัณฑ์ใหม่อย่าง CAMU C และ well u  ประกอบกับค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างองค์กร ท้ังน้ีค่าใช้จ่าย

ทางการตลาดได้เร ิ่มปรับลดลงต้ังแต่ไตรมาส 4/2564 เป็นต้นมา อีกท้ังแผนการเพ่ิม SKUs ใหม่ภายใต้แบรนด์เดิมในปี 

2565 จะท าให้เกิด economies of scale และสร้างธุรกิจพาณิชย์ให้เติบโต 

 ต้นทุนทางการเงิน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 63 เป็นผลจากดอกเบ้ียจ่ายเพ่ิมขึ้นตามเงินกู้ยืมธนาคารเพ่ือใช้ลงทุนในธุรกิจ

บรหิารสินทรัพย์และบรกิารติดตามหน้ี บรษัิท เชฎฐ์ เอเชีย จ ากัด ในขณะท่ีได้รับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากบรษัิท เชฎฐ์ เอเชีย 

จ ากัด ในปี 2564 จ านวน 82.9 ล้านบาท 

 โดยรวมจึงส่งผลให้ปี 2564 มีก าไรสุทธิเท่ากับ 127.4 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 76  

 ภาพรวมสินทรัพย์ของบรษัิท ณ ส้ินปี เท่ากับ 5,803 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 28 โดยสาเหตุหลักมาจากการ

เพ่ิมขึ้นของเงินลงทุนในบรษัิทร่วม บรษัิท เชฎฐ์ เอเชีย จ ากัด และการเพ่ิมขึ้นของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจากลิขสิทธิ์คอนเทนต์

ต่างประเทศ 

 หน้ีสินรวมเท่ากับ 3,665 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 46 โดยหน้ีสินเพ่ิมขึ้นจากเงินกู้ยืมระยะยาวเพ่ือใช้ส าหรับ

ลงทุนในบรษัิท เชฎฐ์ เอเชีย จ ากัด 

 ส่วนของเจ้าของเท่ากับ 2,138 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 7 จากปีก่อน จากก าไรสะสมท่ีเพ่ิมขึ้น 

 ส าหรับอัตราส่วนทางการเงินท่ีส าคัญ อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ และผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ ส้ินปี 2564 ลดลงชั่วคราว จากผลกระทบของสถานการณ์โควดิ-19 ท่ีส่งผลต่อผลประกอบการของบรษัิท 

 อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 1.71 เท่า เพ่ิมขึ้นจากเงินกู้ยืมท่ีเพ่ิมขึ้น เพ่ือใช้ขยายธุรกิจด้วยการ

ควบรวมกิจการ (M&A) 

 ณ ส้ินปี 2564 บรษัิทมีเงินสดลดลงจาก 200 ล้านบาท เป็น 140 บาท โดยใช้เงินสดเพ่ือการลงทุนในบรษัิท 

เชฎฐ์ เอเชีย จ ากัด และลงทุนในคอนเทนต์ต่างประเทศ รวม 2,000 ล้านบาท บรษัิทมีกระแสเงินสดรับจากกิจกรรมการ

ด าเนินงานประมาณ 800 ล้านบาท และเงินสดรับจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 1,142 ล้านบาท เพ่ือใช้เป็นเงินทุน

หมุนเวยีนในการขยายการด าเนินงานของธุรกิจพาณิชย์ และการเข้าลงทุนในบรษัิทร่วม 

 ประธาน เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชี ประจ าปี 2564 ซ่ึงได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและรับรองโดย

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 

One Report) หมวด “งบการเงิน” ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1 ในรูปแบบ QR Code ในแบบแจ้งการประชุม ท่ีได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม 

 ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อเสนอแนะเก่ียวกับเร ื่องดังกล่าว และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น

ท่านใดซักถามในวาระน้ี 
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 ประธาน จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบรษัิท ส าหรับ

ปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซ่ึงได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามรายละเอียดข้างต้น 

 มตทิีป่ระชมุ  

 ท่ีประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบรษัิท ส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 

ธันวาคม 2564 ซ่ึงได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

เห็นด้วย 573,508,620 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 500 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล 

 ประธานมอบหมายให้นายวทิวัส เวชชบุษกร ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับการ

จ่ายเงินปันผลต่อท่ีประชุม   

 นายวทิวัส เวชชบุษกร ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน ชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับการจ่ายเงินปันผลต่อท่ีประชุม 

ดังน้ี  

 ทุนส ารองตามกฎหมาย ทุนส ารองตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติบรษัิทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 

116 และข้อบังคับของบรษัิท ข้อ 39 ก าหนดให้บรษัิทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 

10 ของทุนจดทะเบียน  

 เน่ืองจากบรษัิทได้จัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายครบตามจ านวนขั้นต ่าตามท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว (ร้อยละ 10 

ของทุนจดทะเบียน) จึงท าให้ ณ ส้ินปี 2564 บรษัิทไม่ต้องจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายอีก โดยปัจจุบัน บรษัิทมีทุนส ารอง

ตามกฎหมายรวมเป็นเงินท้ังส้ินจ านวน 120,327,052 บาท (ทุนจดทะเบียนของบรษัิทเท่ากับ 1,163,996,212 บาท) ซ่ึง

เป็นไปตามพระราชบัญญัติบรษัิทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบรษัิท 

 การจ่ายเงินปันผล ตามมติท่ีประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2546 เม่ือวันท่ี 13 มกราคม 2546 ได้ก าหนด

นโยบายการจ่ายเงินปันผลไว้ว่า บรษัิทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลังจากหักภาษี

และทุนส ารองตามกฎหมายแล้ว ท้ังน้ี คณะกรรมการของบรษัิทมีอ านาจในการพิจารณายกเว้นไม่ด าเนินการตามนโยบาย

ดังกล่าว หรอืเปล่ียนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขท่ีการด าเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น 

 นอกจากน้ี นายวทิวัส เวชชบุษกร ได้รายงานให้ท่ีประชุมทราบว่า จากผลการด าเนินงานตามงบการเงินรวมของ

บรษัิทใหญ่ มีก าไรสุทธิ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 จ านวน 127,351,173 บาท ดังน้ัน จึงเห็นสมควรน าเสนอให้ท่ีประชุม  

ผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผล โดยเสนอการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ในอัตรา 0.35 บาทต่อ

หุ้น อัตราเงินปันผลจ่ายต่อก าไรสุทธิคิดเป็นร้อยละ 263 ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษัิท การจ่ายเงิน   

ปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบรษัิท ตามท่ีปรากฏรายชื่อ ณ วันก าหนด

รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันท่ี 5 พฤษภาคม 2565 (วันขึ้นเคร ื่องหมาย XD หรอืวันท่ีไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันอังคาร

ท่ี 3 พฤษภาคม 2565) โดยมีก าหนดการจ่ายเงินปันผลในวันพุธท่ี 25 พฤษภาคม 2565 
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 ข้อมลูเปรยีบเทยีบอัตราการจา่ยเงนิปนัผลในปทีี่ผา่นมา 

รายละเอียดการจ่ายปันผล ปี 2564 

(ปีท่ีเสนอ) 

ปี 2563 

(ปีท่ีผ่านมา) 

ก าไรสุทธิของบรษัิทใหญ่จากงบการเงินรวม (บาท) 127,351,173 528,278,160 

อัตราการจ่ายเงินปันผล (บาทต่อหุ้น)  0.35 งดจ่าย 

อัตราเงินปันผลจ่ายต่อก าไรสุทธิ (งบการเงินรวม) 263% 

เป็นไปตามนโยบาย

การจ่ายเงินปันผล 

- 

 คณะกรรมการ เห็นสมควรน าเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล  

 ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อเสนอแนะเก่ียวกับเร ื่องดังกล่าว และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น

ท่านใดซักถามในวาระน้ี  

  ประธาน จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียดตามท่ีได้น าเสนอต้น 

 มตทิีป่ระชมุ  

 ท่ีประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 340,373,931.10 บาท 

และบรษัิทได้จัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายครบตามจ านวนขั้นต ่าตามท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2564 บรษัิทมีทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 120,327,052 บาท มีทุนจดทะเบียนจ านวน 1,163,996,212 บาท ซ่ึงเป็นไป

ตามพระราชบัญญัติบรษัิทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบรษัิท 

 ท้ังน้ี บรษัิทได้ก าหนดวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันพฤหัสบดีท่ี  5 

พฤษภาคม 2565 (ขึ้นเคร ื่องหมาย XD หรอืวันท่ีไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันอังคารท่ี 3 พฤษภาคม 2565) และก าหนด

จ่ายเงินปันผลในวันพุธท่ี 25 พฤษภาคม 2565 ท่ีประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน ดังน้ี 

เห็นด้วย 573,508,620 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 500 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

วาระที ่ 4     พจิารณาอนมุัตกิารเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหนง่ตามวาระ 

 ประธาน แจ้งต่อท่ีประชุมว่าในวาระน้ีตนเป็นกรรมการซ่ึงจะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ จึงมอบหมายให้ 

นายพิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์ กรรมการอิสระ ท าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมและชี้แจงรายละเอียดในวาระน้ีต่อท่ีประชุม  

นายพิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์ ประธาน มอบหมายให้พิธีกร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับการเลือกต้ังกรรมการ

แทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระให้ท่ีประชมุทราบ 

พิธีกรชี้แจงต่อท่ีประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบรษัิทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ประกอบกับข้อบังคับของ

บรษัิท ซ่ึงก าหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีทุกครั้ง กรรมการจ านวน 1 ใน 3 ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 
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กรรมการซ่ึงพ้นจากต าแหน่ง สามารถได้รับเลือกเข้ารับต าแหน่งใหม่อีกได้ ส าหรับในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 

2565 น้ี มีกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่าน ดังน้ี 

1.  นายสุรชัย  เชษฐโชติศักดิ์  กรรมการ 

2. นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล  กรรมการ 

3. นายวทิวัส  เวชชบุษกร  กรรมการ 

 นอกจากน้ี เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี บรษัิทได้เรยีนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้า

รับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการบรษัิทเป็นการล่วงหน้า ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564 โดย

ประกาศผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนเว็บไซต์ของบรษัิท ซ่ึงผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ใดเสนอชื่อ

บุคคลเพ่ือพิจารณาเข้ารับการเลือกต้ังเป็นกรรมการบรษัิท 

 คณะกรรมการบรษัิท (ไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากล่ันกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว 

เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซ่ึงมีกระบวนการกล่ันกรองอย่างรอบคอบ เห็นว่า

บุคคลท้ัง 3 ท่าน เป็นผู้ท่ีมีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้านท่ีเป็นประโยชน์กับบรษัิท สามารถน ามุมมอง

ใหม่ๆ มาน าเสนอต่อคณะกรรมการ รวมท้ังสามารถอุทิศเวลา และมีความต้ังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือเสรมิสร้างให้บรษัิทมี

คณะกรรมการท่ีเข้มแข็งและเจรญิก้าวหน้าได้ ตลอดจนเป็นผู้ท่ีประกอบด้วยคุณธรรมและจรยิธรรมในการท างาน และมี

คุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องก าหนด และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงเห็นสมควร

น าเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกต้ังนายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล และนายวทิวัส 

เวชชบุษกร กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษัิทต่อไปอีกวาระหน่ึง  

 ท้ังน้ี ข้อมูลของกรรมการบรษัิทท่ีได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 

2 ในรูปแบบ QR Code ในแบบแจ้งการประชุม ซ่ึงได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม 

 ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อเสนอแนะเก่ียวกับเร ื่องดังกล่าว และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น

ท่านใดซักถามในวาระน้ี   

 นายพิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์ ประธาน จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออก

จากต าแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล โดยขอให้ผู้ถือหุ้นท้ังท่ีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรอืงดออกเสียง ท าการลงคะแนนเสียงใน

ระบบลงคะแนน 

 มติที่ประชุม   

 ท่ีประชุมมีมติอนุมัติการเลือกต้ัง นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล และนายวทิวัส         

เวชชบุษกร ให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง โดยเลือกต้ังเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียง ดังน้ี 

1. นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์   

 ท่ีประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนน

เสียง ดังน้ี 
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เห็นด้วย 573,313,620 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9659 

ไม่เห็นด้วย 195,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0340 

งดออกเสียง 500 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

2. นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล  

 ท่ีประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนน

เสียง ดังน้ี 

เห็นด้วย 573,375,420 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9766 

ไม่เห็นด้วย 133,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0232 

งดออกเสียง 500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 3. นายวทิวัส เวชชบุษกร  

 ท่ีประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนน

เสียง ดังน้ี 

เห็นด้วย 573,375,420 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9766 

ไม่เห็นด้วย 133,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0232 

งดออกเสียง 500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 จากน้ัน นายพิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์ เรยีนเชิญ นายสุรชัย  เชษฐโชติศักดิ์ ท าหน้าท่ีประธานท่ีประชุมตามเดิม 

วาระที ่5 พิจารณาอนมุัตกิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับป ี2565 

 ประธาน มอบหมายให้พิธีกร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2565 

ให้ท่ีประชุมทราบ 

 พิธีกรชี้แจงต่อท่ีประชุมว่า ข้อบังคับของบรษัิท ข้อ 14 วรรคแรก ก าหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน

จากบรษัิทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรอืผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอ่ืน ตามข้อบังคับ

หรอืตามท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซ่ึงอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรอืวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะก าหนดไว้เป็นคราวๆ  

ไป หรอืจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได้ 

 โดยคณะกรรมการบรษัิทเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซ่ึงได้

พิจารณาจากค่าตอบแทนกรรมการของบรษัิทต่างๆ ในหมวดอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับ

ภาระหน้าท่ี ความรับผิดชอบ การขยายตัวของธุรกิจและผลการด าเนินงานของบรษัิท จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2565 ดังน้ี 

1) ค่าตอบแทนกรรมการปีละไม่เกิน 1,000,000 บาท (หน่ึงล้านบาท) โดยมอบอ านาจให้คณะกรรมการมี

อ านาจก าหนดจ านวนเงินค่าตอบแทนท่ีกรรมการแต่ละท่านจะได้รับ  
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2) ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบ้ียประชุม ดังน้ี 

ประเภทของค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนรายเดือน 

(บาท/เดือน) 

ค่าเบีย้ประชุม 

(บาท/คร้ัง) 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษัิท 

  - ประธานกรรมการ 

  - กรรมการ 

  

- 

- 

  

30,000 

25,000 

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 

  - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

  - กรรมการตรวจสอบ 

  

50,000 

45,000 

  

30,000 

25,000 

3) ค่าตอบแทนท่ีเป็นผลประโยชน์อ่ืนใด   

- ไม่มี - 

                    ข้อมลูเปรยีบเทยีบค่าตอบแทนกรรมการกบัปทีีผ่่านมา   

ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2565 

(ปทีีเ่สนอ) 

(บาท) 

ปี 2564 

(ปทีีผ่า่นมา) 

(บาท) 

เปลีย่นแปลง

จากป ี2564 

 

ค่าเบ้ียประชุมประธานกรรมการ (ต่อครั้งท่ีเข้าประชุม) 30,000 30,000 - 

ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ (ต่อครั้งท่ีเข้าประชุม)  25,000  25,000 - 

ค่าเบ้ียประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ (ต่อครั้งท่ีเข้าประชุม) 30,000 30,000 - 

ค่าตอบแทนรายเดือนประธานกรรมการตรวจสอบ (ต่อเดือน) 50,000 50,000 - 

ค่าเบ้ียประชุมกรรมการตรวจสอบ (ต่อครั้งท่ีเข้าประชุม) 25,000 25,000 - 

ค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการตรวจสอบ (ต่อเดือน)     45,000 45,000 - 

ค่าตอบแทนอ่ืน / สิทธิประโยชน์อ่ืน  -ไม่มี-                                 -ไม่มี- - 

 การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวให้มีผลใช้บังคับตลอดไปจนกว่าท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปล่ียนแปลง

ในภายหลัง 

 ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อเสนอแนะเก่ียวกับเร ื่องดังกล่าว และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น

ท่านใดซักถามในวาระน้ี       

 ประธาน จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2565 ตามรายละเอียดท่ี

เสนอข้างต้น 

 มตทิีป่ระชมุ  

 ท่ีประชุมมีมติอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2565 ตามรายละเอียดท่ีเสนอทุกประการ ด้วย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม ดังน้ี 

 



 

รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าป ี2565 หน้า 13 จาก 18 

 

 

เห็นด้วย 573,508,620 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

วาระที ่6 พิจารณาอนมุัตกิารแตง่ตัง้ผูส้อบบัญช ีและก าหนดคา่ตอบแทนของผูส้อบบัญชีส าหรับป ี2565 

 พิธีกรเรยีนเชิญนายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ท าหน้าท่ีประธานท่ีประชุมในวาระน้ี 

 ประธานมอบหมายให้นายวทิวัส เวชชบุษกร ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดการ

แต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีส าหรับปี 2565 ต่อท่ีประชุม 

 นายวทิวัส เวชชบุษกร ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน รายงานต่อท่ีประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบรษัิทมหาชน

จ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ก าหนดให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบ

บัญชีของบรษัิททุกปี โดยคณะกรรมการบรษัิทเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงได้พิจารณาความ

เหมาะสมในด้านปรมิาณงานและผลการปฏิบัติงานเปรยีบเทียบกับค่าสอบบัญชีท่ีผู้สอบบัญชีเสนอ รวมท้ังเม่ือพิจารณาถึง

ความเป็นอิสระ ความเชี่ยวชาญในวชิาชีพ ประสบการณ์ในงานสอบบัญชี การมีบุคลากรท่ีเพียงพอ พร้อมท้ังการให้บรกิาร

งานสอบบัญชีแก่บรษัิทแล้ว จึงเห็นควรน าเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งต้ังผู้สอบบัญชี ดังต่อไปน้ี 

 1. นายสง่า โชคนิติสวัสดิ์    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 11251  

     (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินมาแล้ว 2 ปี ต้ังแต่ปี 2563-2564) หรอื 

 2.  นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 5016  

      (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินมาแล้ว 3 ปี ต้ังแต่ปี 2560 -2562) หรอื  

 3.  นายกรรณ ตัณฑวริัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 10456 

      (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงิน)   

 จากบรษัิท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบรษัิทประจ าปี 2565 โดยให้ผู้สอบ

บัญชีคนใดคนหน่ึงมีอ านาจในการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นในงบการเงินของบรษัิท และก าหนดค่าตอบแทน

ของผู้สอบบัญชีส าหรับปี 2565 ของบรษัิท (Audit Fee) จ านวน 1,385,000 บาท (เปรยีบเทียบกับปี 2564 เป็นอัตรา

เดียวกัน) และค่าบรกิารอ่ืนๆ นอกเหนือจากการสอบบัญชีประจ าปีตามปกติ (Non-Audit Fee) เป็นจ านวนเงิน    ปีละไม่เกิน 

400,000 บาท (เปรยีบเทียบกับปี 2564 เป็นอัตราเดียวกัน) 

 ท้ังน้ี บรษัิท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด และผู้สอบบัญชีท่ีเสนอแต่งต้ังเป็นผู้สอบบัญชีของ

บรษัิท ไม่มีความสัมพันธ์หรอืส่วนได้เสียกับบรษัิท/บรษัิทย่อย/ผู้บรหิาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคล

ดังกล่าวในลักษณะท่ีจะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างอิสระแต่ประการใด 

 อน่ึง ผู้สอบบัญชีของบรษัิทและผู้สอบบัญชีของบรษัิทย่อย สังกัดส านักงานสอบบัญชีเดียวกัน  โดย

คณะกรรมการบรษัิทจะดูแลให้สามารถจัดท างบการเงินได้ทันตามก าหนดระยะเวลา บรษัิท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอ

เอส จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบรษัิทและบรษัิทย่อยมาต้ังแต่ปี 2558 จนถึงปี 2564 

 ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อเสนอแนะเก่ียวกับเร ื่องดังกล่าว และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น

ท่านใดซักถามในวาระน้ี  



 

รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าป ี2565 หน้า 14 จาก 18 

 

 ประธาน จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประจ าปี 2565 ตามรายละเอียดท่ีเสนอข้างต้น 

 มตทิีป่ระชมุ  

 ท่ีประชุมมีมติอนุมัติการแต่งต้ังนายสง่า โชคนิติสวัสดิ์  หรอืนายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ หรอืนายกรรณ  

ตัณฑวริัตน์   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งบรษัิท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบรษัิท

ประจ าปี 2565 และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีส าหรับปี 2565 ตามรายละเอียดท่ีเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง

ข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

เห็นด้วย 573,508,620 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

วาระที ่7 พิจารณาอนมุัตกิารเพิ่มทนุจดทะเบียนจากทนุจดทะเบยีนเดมิ 1,163,996,212 บาท เปน็ทนุจดทะเบยีนใหม ่

ไม่เกนิ 1,166,996,212 บาท โดยออกหุน้สามัญใหม ่จ านวนไมเ่กนิ 3,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 1 บาท 

 ประธานมอบหมายให้นายวทิวัส เวชชบุษกร ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดในวาระน้ี

ต่อท่ีประชุม 

 นายวทิวัส เวชชบุษกร ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน รายงานต่อท่ีประชุมว่า สืบเน่ืองจากวาระท่ี 3 ซ่ึงท่ีประชุม

ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการจ่ายปันผลหุ้นละ 0.35 บาท จากก าไรสะสมของงบการเงินของบรษัิทน้ัน โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

เป็นผลให้บรษัิทต้องด าเนินการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราใช้สิทธิใหม่ตามข้อ 4.2 (จ) ของข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ี

ของผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบรษัิท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 4 หรอื 

RS-W4 

 บรษัิทจึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องด าเนินการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบรษัิท เพ่ือรองรับการปรับสิทธิตามใบส าคัญ

แสดงสิทธิ RS-W4  โดยปัจจุบันมีใบส าคัญแสดงสิทธิ RS-W4 จ านวน 191,490,733 หน่วย เม่ือค านวณการปรับสิทธิ

อัตราใช้สิทธิใหม่แล้ว บรษัิทจ าเป็นต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการปรับอัตราใช้สิทธิใหม่ของใบส าคัญแสดงสิทธิ 

RS-W4 อีกเป็นจ านวนไม่เกิน 3,000,000 หุ้น 

 ท้ังน้ี รายละเอียดของการเพ่ิมทุนจดทะเบียนและวัตถุประสงค์ของการใช้เงินเพ่ิมทุนปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 

3 ซ่ึงได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม 

 ความเห็นคณะกรรมการ มีความเห็นว่าการเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการปรับสิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ RS-W4 มี

ความเหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบรษัิทและผู้ถือหุ้น จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพ่ิมทุนจด

ทะเบียนของบรษัิท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,163,996,212 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ไม่เกิน 1,166,996,212 บาท โดย

ออกหุ้นสามัญใหม่ จ านวนไม่เกิน 3,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมไม่เกิน 3,000,000 บาท เพ่ือรองรับการ

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

 ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อเสนอแนะเก่ียวกับเร ื่องดังกล่าว และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น

ท่านใดซักถามในวาระน้ี 



 

รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าป ี2565 หน้า 15 จาก 18 

 

 ประธาน จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบรษัิท จากทุนจดทะเบียนเดิม 

1,163,996,212 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ไม่เกิน 1,166,996,212 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่ จ านวนไม่เกิน 

3,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมไม่เกิน 3,000,000 บาท ตามรายละเอียดท่ีเสนอข้างต้น  

 มติที่ประชุม 

 ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบรษัิท จากทุนจดทะเบียนเดิม 

1,163,996,212 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ไม่เกิน 1,166,996,212 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่ จ านวนไม่เกิน 

3,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมไม่เกิน 3,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวน

เสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังน้ี 

เห็นด้วย 573,508,620 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบรคิณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนของบรษัิท 

 ประธานมอบหมายให้นายวทิวัส เวชชบุษกร ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดในวาระน้ี

ต่อท่ีประชุม 

 นายวทิวัส เวชชบุษกร ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน รายงานต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุน

จดทะเบียนของบรษัิท ดังมีรายละเอียดตามท่ีเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระท่ี 7 ข้างต้น จึงขอเสนอให้ท่ีประชุม

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบรคิณห์สนธิของบรษัิท ข้อ 4. เร ื่องทุนจดทะเบียน โดยให้ใช้ข้อความต่อไปน้ีแทน ท้ังน้ี 

ให้บุคคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบรคิณห์สนธิท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

มีอ านาจในการด าเนินการใดๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกับการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบรคิณห์สนธิดังกล่าว ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัด

เพียงการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อความใดๆ ตามค าแนะน า ความเห็น หรอืค าส่ังของนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ และ/หรอื หน่วย

ราชการอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง 

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

หม่ืนหกพันสองร้อยสิบสองบาท) 

 แบ่งออกเป็น 1,166,996,212  หุ้น (หน่ึงพันหน่ึงร้อยหกสิบหกล้านเก้าแสนเก้า

หม่ืนหกพันสองร้อยสิบสองหุ้น) 

 มูลค่าหุ้นละ                       1 บาท (หน่ึงบาท) 

 โดยแยกออกเป็น :   

 หุ้นสามัญ 1,166,996,212  หุ้น (หน่ึงพันหน่ึงร้อยหกสิบหกล้านเก้าแสนเก้า

หม่ืนหกพันสองร้อยสิบสองหุ้น) 

 หุ้นบุรมิสิทธิ                       - หุ้น (- หุ้น)” 

 คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบรคิณห์สนธิของบรษัิทฯ  

ข้อ 4. เร ื่องทุนจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบรษัิทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น 
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 ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อเสนอแนะเก่ียวกับเร ื่องดังกล่าว และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น

ท่านใดซักถามในวาระน้ี 

 ประธาน จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบรคิณห์สนธิ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับ

การเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบรษัิทตามรายละเอียดท่ีเสนอข้างต้น 

 มติที่ประชุม 

 ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบรคิณห์สนธิ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับการ

เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบรษัิท และอนุมัติให้บุคคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบรคิณห์สนธิท่ี

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจในการด าเนินการใดๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกับการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือ

บรคิณห์สนธิดังกล่าว ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อความใดๆ ตามค าแนะน า ความเห็น หรอืค าส่ังของนาย

ทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ และ/หรอื หน่วยราชการอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียง

ท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังน้ี 

เห็นด้วย 573,508,620 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

วาระที ่9 พิจารณาอนมุัตกิารจดัสรรหุน้สามัญเพิม่ทนุของบรษัิท 

 ประธานมอบหมายให้นายวทิวัส เวชชบุษกร ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดการ

จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบรษัิทต่อท่ีประชุม 

 นายวทิวัส เวชชบุษกร ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน รายงานต่อท่ีประชุมว่า สืบเน่ืองจากวาระท่ี 3 ข้างต้น ท่ี

ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลน้ัน ท าให้บรษัิทฯ ต้องด าเนินการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราใช้สิทธิใหม่ตาม

ข้อ 4.2 (จ) ของข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญ

ของบรษัิท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 4 หรอื RS-W4 

 ท้ังน้ี รายละเอียดเก่ียวกับการเพ่ิมทุนตามแบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4) ปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 3 ซ่ึงได้

จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม 

 คณะกรรมการเห็นสมควรน าเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบรษัิทฯ 

จ านวนไม่เกิน 3,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือรองรับการปรับสิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ RS-W4 

 ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อเสนอแนะเก่ียวกับเร ื่องดังกล่าว และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น

ท่านใดซักถามในวาระน้ี 

 ประธาน จึงเสนอให้ ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบรษัิทฯ จ านวนไม่เกิน 

3,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือรองรับการปรับสิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ RS-W4 
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 มติที่ประชุม 

 ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบรษัิทฯ จ านวนไม่เกิน 3,000,000 

หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือรองรับการปรับสิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ RS-W4 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือ

หุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังน้ี 

เห็นด้วย 573,508,620 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

วาระที ่10  พิจารณาเร ื่องอืน่ๆ (ถา้ม)ี 

 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระอ่ืนใดเพ่ิมเติม 

 เม่ือท่ีประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระครบถ้วนตามท่ีก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว ประธาน ได้เปิด

โอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นได้ซักถาม สรุปได้ดังน้ี 

นายวรพจน์ เกตุอร่าม บรษัิทได้วางเป้าหมายรายได้ส าหรับปี 2565 ไว้ท่ีเท่าไร และรายละเอียดเป้าหมายรายได้

ของแต่ละธุรกิจ 

นายวทิวัส เวชชบุษกร 

(ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่าย

การเงิน) 

เป้าหมายรายได้ของบรษัิทส าหรับปี 2565 อยู่ท่ี 5,100 ล้านบาท คาดการณ์ก าไรเพ่ิมขึ้น

ร้อยละ 12-14 โดยแบ่งออกเป็น 

1. รายได้จากกลุ่มธุรกิจคอมเมิร์ซ  2,750 ล้านบาท โดยประมาณการเติบโตของ

รายได้ธุรกิจคอมเมิร์ซจากฐานเดิมเม่ือปีท่ีแล้วท่ี 2,200 ล้านบาท ผนวกกับ

แผนธุรกิจเร ื่องของสินค้า SKUs ใหม่ในปีน้ีและการขยายช่องทางการขาย  

2. ธุรกิจมีเดียและธุรกิจเอ็นเตอร์เทนเมนต์ 2,350 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 

- ธุรกิจเพลงและทีวดีิจิทัล เป้าหมายรายได้ 1,400 ล้านบาท 

- รายได้จากช่องทางออนไลน์  มาจาก popcoin และ ส่ือออนไลน์  

คาดการณ์รายได้ท่ี 300 ล้านบาท 

- ธุรกิจเพลง ซ่ึงเป็นรายได้หลักจากดิจิทัล ประมาณการรายได้ท่ี 325 

ล้านบาท  

- คอนเสิร์ตและอีเว้นท์ ประมาณการรายได้ท่ี 325 ล้านบาท ซ่ึงเป็นรายได้

ท่ีหายไปประมาณ 2 ปีท่ีบรษัิทไม่สามารถจัดคอนเสิร์ตใหญ่และอีเวนท์

ได้ ปีน้ีหากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-19 คล่ีคลายในช่วง

คร ึ่งหลังของปีและสามารถกลับมาจัดคอนเสิร์ตหรอือีเวนท์ได้  

  

นายจิรศักดิ์ ต้ังสิทธิ์ภักดี บรษัิทคาดว่า Popcoin จะสามารถเร ิ่มซ้ือขายใน Bitkub ได้ช่วงใด และเหตุผลในการ

เล่ือนการเข้า trade 

นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ 

(ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร) 

ชี้แจงว่า Popcoin ขณะน้ีอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของ Exchange platform คือ

ทาง Bitkub และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซ่ึงเป็น

ขั้นตอนสุดท้ายและคาดว่าจะสามารถเร ิ่มซ้ือขายได้ในเร็วๆ น้ี  

นายวรพจน์ เกตุอร่าม บรษัิท เชฎฐ์ เอเชีย จ ากัด และบรษัิท สเปเชียลต้ี โฮลดิ้ง จ ากัด จะสามารถเข้าซ้ือขายใน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ในช่วงใด  
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นายวทิวัส เวชชบุษกร 

(ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่าย

การเงิน) 

ส าหรับบรษัิท เชฎฐ์ เอเชีย จ ากัด ซ่ึงเป็นบรษัิทร่วมทุนท่ีบรษัิทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 

35 ประกอบธุรกิจบรหิารสินทรัพย์และบรกิารติดตามหน้ี โดยบรษัิทได้เข้าลงทุนในปี 

2564 ท่ีผ่านมา บรษัิท เชฎฐ์ เอเชีย จ ากัด อยู่ระหว่างการเตรยีมเข้าจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์ ซ่ึงทุกอย่างเป็นไปตามแผนงานและประมาณไตรมาส 2/2565 จะมีการยื่น

ไฟล์ล่ิงเพ่ือเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และคาดว่าจะสามารถเร ิ่มซ้ือขายได้ในช่วง

ปลายปี 2565 ส าหรับเร ื่องของโครงสร้างการจ าหน่ายเงินลงทุนอยู่ระหว่างการหารอืกับ

บรษัิท เชฎฐ์ เอเชีย จ ากัด ซ่ึงจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป 

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพ่ิมเติม ประธาน กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านท่ีเข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดการ

ประชุม 

ปิดประชุมเวลา 11:30 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

(นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์) 

ประธานท่ีประชุม 

 

 

 

 

(นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล) 

เลขานุการท่ีประชุม/ผู้บันทึกการประชุม 


