
  บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2554 

วันที่ 1 เมษายน 2554 เวลา 13.00 น. 
ณ หองแถลงขาว ชั้น 7 อาคารเชษฐโชตศิักดิ์ 3 บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)  
เลขที่ 419/3 ซอยลาดพราว 15  แขวงจอมพล เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900   

        

 
รายนามกรรมการผูเขารวมประชุม 

1. นายเกรียงไกร เชษฐโชติศักด์ิ ประธานกรรมการ 

2. นายสุรชัย เชษฐโชติศักด์ิ รองประธานกรรมการ  และ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร  

3.  นายสุวัฒน เชษฐโชติศักด์ิ กรรมการ    กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และ 

รองประธานกรรมการบริหาร 

4. นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล กรรมการ  เลขานุการคณะกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัท  

ประธานคณะกรรมการบ ริหารความ เ ส่ียง  ประธาน

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประธานคณะกรรมการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล  และ ประธานเจาหนาท่ีฝายปฏิบัติการ  

5. นายดามพ   นานา กรรมการ และ ประธานเจาหนาท่ีฝายการเงิน 

6. นายดนัยศิษฏ       เปสลาพันธ กรรมการ และ รองกรรมการผูอํานวยการ 

7. นายพิศิษฐ ดัชณาภิรมย กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธาน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

8. พลเอกไพโรจน พานิชสมัย กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหา

และพิจารณาคาตอบแทน 

9. นายวิทยา ดานธํารงกูล กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหา

และพิจารณาคาตอบแทน  

 
รายนามผูสอบบัญชีผูเขารวมประชุม 

1. นางสาวสุดาวดี  ยศเรือง  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 9729   

 บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด  

ตัวแทนจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งเขารวมประชุมและสังเกตการณ 

นางสาวเพ็ญจันทร  อิฏฐวรรณ  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย      

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2 

1. 
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เริ่มการประชมุ 

 

 นายเกรียงไกร  เชษฐโชติศักด์ิ  ประธานกรรมการ เปนประธานในที่ประชุม   ประธานฯแถลงวา 

มีผูถือหุนเขารวมประชุมท้ังดวยตนเอง และ โดยการมอบฉันทะรวม 66 ราย  นับจํานวนหุนได 469,311,439 หุน 

คิดเปนรอยละ 53.17 ของหุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมดของบริษัท จํานวน 882,654,428 หุน เกินกวา 1 ใน 3 ของ

จํานวนหุนท่ีมี ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท จึงกลาวเปดประชุม และ มอบหมายให นายสุรชัย 

เชษฐโชติศักด์ิ  รองประธานกรรมการ  เปนผูดําเนินการประชุม  โดยมี  นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล กรรมการ  

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท  เลขานุการบริษัท และ ประธานเจาหนาท่ีฝายปฏิบัติการ เปน เลขานุการท่ีประชุม 

 

นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล ไดกลาวแนะนํา กรรมการ ผูบริหาร และ ผูสอบบัญชี ท่ีเขารวม

ประชุมตอท่ีประชุม   

 

 นายสุรชัย เชษฐโชติศักด์ิ  ไดขอให นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน

ตอท่ีประชุม  นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล  ไดชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนตอท่ีประชุมวา  ในการออกเสียง

ลงคะแนน ใหหุนหน่ึงหุนมีเสียงหน่ึงเสียง  หากผูถือหุนทานใดตองการงดออกเสียง หรือ คัดคาน ในวาระใด  ขอให

กรอกรายละเอียดในใบลงคะแนน และ ยกมือข้ึน และ ทางทีมงานจะไปรับใบลงคะแนนมาเพื่อสรุปคะแนนเสียง    

สําหรับผูถือหุนท่ีไมคัดคาน หรือ ไมงดออกเสียง  ก็ถือวาอนุมัติ 

 

ผูถือหุนท่ีมีสวนไดเสียเปนพิเศษกับวาระใด  บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการนับคะแนน เปนไมมี

สิทธิออกเสียง  ท้ังน้ี เปนไปตาม พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จํากัด 

 

นอกจากน้ัน  นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล  ไดแจงตอท่ีประชุมวา บริษัทฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุน 

เสนอวาระการประชุม รวมท้ังเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเขารับการเลือกต้ังเปนกรรมการบริษัท  ในการประชุม

สามัญผูถือหุนประจําป 2554  ต้ังแตวันท่ี 1 ถึง วันท่ี 30 ธันวาคม 2553 ท่ีผานมา   อยางไรก็ดี   ไมมีผูใดเสนอ

วาระการประชุม หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเขารับการเลือกต้ังเปนกรรมการบริษัท  ในการประชุมสามัญผู

ถือหุนประจําป 2554   

 

เมื่อ นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล ไดชี้แจงใหท่ีประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนแลว   นาย

สุรชัย เชษฐโชติศักด์ิ  จึงดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังตอไปน้ี  
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วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2553 
 

  นายสุรชัย เชษฐโชติศักด์ิ  ขอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน 

ประจําป 2553  ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 28 เมษายน 2553 ตามรายละเอียดในเอกสารท่ีไดแจกใหแกผูถือหุนทุกทาน
แลว 

 

  นายสุรชัย เชษฐโชติศักด์ิ  ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามเพิ่มเติม กอนการออกเสียง

ลงคะแนน 

 

ผูถือหุน ไดเสนอแนะใหเพิ่มรายละเอียดของการถามตอบในที่ประชุมใหมากยิ่งขึ้นในรายงาน

การประชุม ซึ่ง นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล แจงวาบริษัทฯจะรับขอเสนอแนะดังกลาวไปพิจารณาดําเนินการ 

 

 ท่ีประชุมไดพจิารณาแลวมีมติเปนเอกฉันท ดังน้ี 

 มติ รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2553  ดังกลาว ดวยคะแนนเสียง

เห็นดวยจํานวน 469,311,439 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุม และ 

ออกเสียงลงคะแนน โดยไมมีผูไมเห็นดวยและผูงดออกเสียง 

    

 
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2553  
 

  นายสุรชัย เชษฐโชติศักด์ิ ขอให นายดามพ  นานา  กรรมการ และ ประธานเจาหนาท่ีฝาย

การเงิน กลาวรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําป 2553 ใหท่ีประชุมทราบ  

 

  นายดามพ  นานา  ไดรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําป 2553 ตอท่ีประชุม สรุปได

ดังน้ี  

 

งบการเงินรวมของบริษัทสําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553  แสดงรายไดจากการขายและ

บริการ จํานวน 2,895.9 ลานบาท ตนทุนขายและบริการ จํานวน 1,967.5 ลานบาท คาใชจายขายและบริหาร 

จํานวน 550.5 ลานบาท โดยแสดงผลกําไรสุทธิของบริษัทใหญ จํานวน 316.7 ลานบาท ซึ่งเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้น

จากปกอนจํานวน 241.1 ลานบาท คิดเปนรอยละ 318.9  โดยป 2552 แสดงผลกําไรสุทธิของบริษัทใหญ จํานวน 

75.6  ลานบาท  
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รายไดจากการขายและบริการ สําหรับป 2553  มีจํานวน 2,895.9 ลานบาท เพิ่มขึ้นสุทธิจากป

กอนจํานวน 721.4 ลานบาท  หรือคิดเปนรอยละ 33.2  สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายไดจากธุรกิจกีฬา ซึ่ง

เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 1,066.5 เน่ืองจากมีรายไดจากงานโครงการถายทอดสดฟุตบอลโลกป 2010 ซึ่งเปนรายการกีฬา

ท่ีไดรับความนิยมสูง จึงทําใหยอดรายไดเปนไปตามเปาหมายท่ีประมาณการไว  ธุรกิจส่ือมีรายไดเพิ่มขึ้นรอยละ 

23.5 จากสภาพเศรษฐกิจท่ีดีขึ้นทําใหรายไดจากการขายโฆษณาดีขึ้น โดยธุรกิจส่ือโทรทัศนมีอัตราการเติบโต

เพิ่มขึ้นรอยละ 21.2  ส่ือวิทยุเพิ่มขึ้นรอยละ 9.2  และ ส่ือโมเดิรนเทรดเพิ่มขึ้นรอยละ 55.3   นอกจากน้ี ธุรกิจเพลง

และดิจิตอลยังคงมีรายไดเพิ่มขึ้นรอยละ 13.7 จากความสําเร็จตอเน่ืองของโครงการ “ซุปเปอรเหมา *339” 

นับต้ังแตไตรมาส 3 ป 2552 เปนตนมา  

 

อยางไรก็ดี ธุรกิจภาพยนตรมีรายไดลดลงรอยละ 53.4 โดยในปน้ีมีภาพยนตรออกฉาย 2 เร่ือง 

ไดแก “สามยาน” และ “แฟนใหม” ขณะท่ีปกอนมีภาพยนตรออกฉาย 3 เร่ือง ไดแก “โหดหนาเห่ียว” “ม.3 ป 4” 

และ “แฟนเกา”   

 

คาใชจายในการขายและบริหารจํานวน 550.5 ลานบาท เพิ่มขึ้นสุทธิจากปกอน 109.6 ลานบาท 

หรือคิดเปนรอยละ 24.9 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของคาใชจายท่ีเก่ียวกับพนักงาน และคาใชจายใน

การขายซึ่งสัมพันธกับรายไดท่ีเพิ่มขึ้น  

 

ตนทุนทางการเงินจํานวน 13.9 ลานบาท ลดลงสุทธิจากปกอนจํานวน 16.9 ลานบาท หรือคิด

เปนรอยละ 54.8 จากการชําระคืนหน้ีเงินกูท้ังระยะส้ัน และระยะยาว และการปรับเปล่ียนแผนการชําระคืนเงินตน 

 

สรุปภาพรวมผลการดําเนินงานของบริษัทในปน้ีมีรายไดจากการดําเนินงานและอัตรากําไร

ขั้นตนเพิ่มขึ้น เปนผลใหผลการดําเนินงานดีขึ้นจากปกอน 

  

  นายสุรชัย เชษฐโชติศักด์ิ  ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามเพิ่มเติม  

 

 ไมมีผูถือหุนสอบถามเพิม่เติม 

 

ท่ีประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําป 2553 
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป 2553 
 

 นายสุรชัย เชษฐโชติศักด์ิ เสนอใหท่ีประชุมพิจารณา และ อนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน

ของบริษัท ประจําป 2553 ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต และ ผานการพิจารณาจาก

คณะกรรมการตรวจสอบแลว และ ไดจัดสงไปยังผูถือหุนแลวกอนการประชุม 

 

 นายสุรชัย เชษฐโชติศักด์ิ  ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามเพิ่มเติม กอนการออกเสียง

ลงคะแนน 

 

 ไมมีผูถือหุนสอบถามเพิม่เติม 

 

  ท่ีประชุมพิจารณาแลว มมีติเปนเอกฉันท ดังน้ี 

 มติ  อนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจําป 

2553 ตามท่ีเสนอทุกประการ ดวยคะแนนเสียงเห็นดวยจํานวน 469,311,439 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 ของ

จํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุม และ ออกเสียงลงคะแนน โดยไมมีผูไมเห็นดวยและผูงดออกเสียง 
 
 
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรกําไรสุทธิสําหรับผลการดาํเนินงานประจาํป 2553 
 

นายสุรชัย เชษฐโชติศักด์ิ ขอให นายดามพ  นานา ใหรายละเอียดเก่ียวกับการจัดสรรกําไรสุทธิ

สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2553 ตอท่ีประชุม 

  

นายดามพ  นานา แจงตอท่ีประชุมวา คณะกรรมการบริษัทฯไดพิจารณาแลว มีความเห็นวา 

เน่ืองจาก ผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2553  มีผลกําไร  จึงเห็นควรใหเสนอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณา

อนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิ โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

 

1.  จัดสรรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย 7,228,639.26  บาท 

2.  จายเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.15 บาท  
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ท้ังน้ี  การจายเงินปนผลดังกลาวใหจายแกผูถือหุน ตามท่ี ปรากฏรายชื่อ ณ วันกําหนดรายชื่อผู

ถือหุนท่ีมีสิทธิรับเงินปนผล ในวันท่ี 9 มีนาคม 2554 และ ใหรวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียน ในวันท่ี 10 มีนาคม 2554 โดยกําหนดจายเงินปนผลใน

วันท่ี 21 เมษายน 2554 

  

  นายสุรชัย เชษฐโชติศักด์ิ  ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามเพิ่มเติม กอนการออกเสียง

ลงคะแนน 

  

  ไมมีผูถือหุนสอบถามเพิม่เติม 

 

  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันท ดังน้ี 

มติ อนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และ การจายเงินปนผล  ตาม

รายละเอียดท่ีเสนอทุกประการ   โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีมีสิทธิไดรับเงินปนผลในวันท่ี 9 มีนาคม 2554 

(Record Date) และ ใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดย

วิธีปดสมุดทะเบียนในวันท่ี 10 มีนาคม 2554  และ กําหนดจายเงินปนผล ในวันท่ี 21 เมษายน 2554 ดวยคะแนน

เสียงเห็นดวย จํานวน 469,311,439 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุม 

และ ออกเสียงลงคะแนน  โดยไมมีผูไมเห็นดวยและผูงดออกเสียง  

 

 
วาระที่ 5  พิจารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระ  
 

  นายสุรชัย เชษฐโชติศักด์ิ ขอให นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการ

เลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระ ใหท่ีประชุมทราบ 

 

นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล  แจงตอท่ีประชุมวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 

2535 ประกอบกับขอบังคับของบริษัท กําหนดใหกรรมการท่ีอยูในตําแหนงนานท่ีสุดเปนผูพนจากตําแหนงเปน

จํานวน 1 ใน 3 ของกรรมการท้ังหมด ในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ัง  โดยกรรมการท่ีจะพนจากตําแหนง

ตามวาระในวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554  มีจํานวน 3 ทาน  ซึ่งเปนกรรมการอิสระท้ังหมด  ไดแก  นาย

พิศิษฐ   ดัชณาภิรมย พลเอก ไพโรจน  พานิชสมัย และ นายวิทยา  ดานธํารงกูล   
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นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล แจงตอท่ีประชุมวา คณะกรรมการ และ คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคาตอบแทน มีมติเสนอใหแตงต้ัง  นายพิศิษฐ   ดัชณาภิรมย พลเอก ไพโรจน  พานิชสมัย และ นายวทิยา  

ดานธํารงกูล  กลับเขารับตําแหนงกรรมการบริษัทตามเดิมอีกวาระหน่ึง และ ขอใหท่ีประชุมออกเสียงเลือกต้ัง

กรรมการเปนรายบุคคล 

 

  นายสุรชัย เชษฐโชติศักด์ิ  ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามเพิ่มเติม กอนการออกเสียง

ลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการแตละราย 

 

  ไมมีผูถือหุนสอบถามเพิม่เติม 

 

  ท่ีประชุมไดพิจารณาเร่ืองดังกลาว และ ออกเสียงเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีพนจาก

ตําแหนงตามวาระเปนรายบุคคล โดยมีมติดังน้ี 

 

มติ  แตงต้ัง  นายพิศิษฐ    ดัชณาภิรมย  พลเอก ไพโรจน  พานิชสมัย และ นายวิทยา    

ดานธํารงกูล  กลับเขารับตําแหนงกรรมการบริษัทตามเดิมอีกวาระหน่ึง  โดยมีรายละเอียดคะแนนเสียงเลือกต้ัง

กรรมการแตละราย ดังตอไปน้ี 

 

 1)   นายพิศิษฐ    ดัชณาภิรมย   

ไดรับมติอนุมัติดวยเสียง เห็นดวยจํานวน 469,311,439 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 ของ

จํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุม และ ออกเสียงลงคะแนน โดยไมมีผูไมเห็นดวยและผูงดออกเสียง 

 

2)   พลเอก ไพโรจน  พานิชสมัย 

ไดรับมติอนุมัติดวยเสียง เห็นดวยจํานวน  469,305,239 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 ของ

จํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุม และ ออกเสียงลงคะแนน (ไมมีผูถือหุนไมเห็นดวย แตมีผูถือหุนงด

ออกเสียงจํานวน 6,200  เสียง คิดเปนรอยละ 0.00)  ซึ่งถือวามติน้ีผานดวยคะแนนเสียงขางมาก   

 

3)   นายวิทยา ดานธํารงกูล 

ไดรับมติอนุมัติดวยเสียง เห็นดวยจํานวน  469,824,169 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 ของ

จํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุม และ ออกเสียงลงคะแนน โดยไมมีผูไมเห็นดวยและผูงดออกเสียง 
 

หมายเหตุ :   ในวาระการแตงต้ัง นายวิทยา ดานธํารงกูล  มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มขึ้น จํานวน 4 ราย ถือ

หุนรวมกันเปนจํานวน 512,730 หุน 
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วาระที่ 6  พิจารณาเรื่องคาตอบแทนกรรมการ 
 

นายสุรชัย เชษฐโชติศักด์ิ ขอให นางพรพรรณ  เตชรุงชัยกุล  ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ

คาตอบแทนกรรมการ ใหท่ีประชุมทราบ   

 

นางพรพรรณ  เตชรุงชัยกุล  ไดแจงตอท่ีประชุมวา  คณะกรรมการ และ คณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาคาตอบแทน พิจารณาแลวมีความเห็นวา  คาตอบแทนกรรมการตามท่ีท่ีประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําป 2553 เมื่อวันท่ี 28 เมษายน 2553   และ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 2/2553 เมื่อวันท่ี 26 

กุมภาพันธ 2553   พิจารณาอนุมัติการปรับปรุงคาตอบแทนกรรมการ บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) ไวมีความ

เหมาะสมแลว จึงมิไดเสนอใหท่ีประชุมเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาเปล่ียนแปลงแตประการใด    

 

อยางไรก็ดี  เพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  จึงเห็นควรใหแจงมติท่ีประชุมซึ่งได

อนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ เพื่อใหผูถือหุนรับทราบ ดังน้ี  คาตอบแทนคณะกรรมการปละไมเกิน 

1,000,000 บาท (หน่ึงลานบาท)  โดยมอบอํานาจใหคณะกรรมการมีอํานาจกําหนดจํานวนเงินคาตอบแทนท่ี

กรรมการแตละรายจะไดรับ และ กําหนดคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทเปนดังน้ี ประธานกรรมการไดรับคา

เบี้ยประชุม เปนจํานวนเงิน 25,000 บาท (สองหมื่นหาพันบาท) ตอคร้ังท่ีเขาประชุม และ กรรมการไดรับคาเบี้ย

ประชุม เปนจํานวนเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาท) ตอคร้ังท่ีเขาประชุมตอทาน   

 

นอกเหนือจากคาตอบแทนกรรมการและคาเบี้ยประชุมของกรรมการบริษัทดังกลาวขางตนแลว 

กําหนดใหคณะกรรมการตรวจสอบไดรับคาตอบแทนกรรมการและคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเปน

ดังน้ี ประธานกรรมการตรวจสอบไดรับคาเบี้ยประชุมเปนจํานวนเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาท) ตอคร้ังท่ีเขา

ประชุม และคาตอบแทนรายเดือนเปนจํานวนเงิน 40,000 บาท (ส่ีหมื่นบาท) และ กรรมการตรวจสอบไดรับคาเบี้ย

ประชุมเปนจํานวนเงิน 15,000 บาท (หน่ึงหมื่นหาพันบาท) ตอคร้ังท่ีเขาประชุมตอทาน และคาตอบแทนรายเดือน

เปนจํานวนเงิน 35,000 บาท (สามหมื่นหาพันบาท) ตอทาน  

 

การกําหนดคาตอบแทนและคาเบี้ยประชุมดังกลาวใหมีผลใชบังคับตลอดไปจนกวาท่ีประชุมผู

ถือหุนจะลงมติเปล่ียนแปลงในภายหลัง 

 

  นายสุรชัย เชษฐโชติศักด์ิ  ไดชี้แจงตอท่ีประชุมวา เน่ืองจาก คณะกรรมการยังมิไดมีมติท่ีจะ

เสนอขอเปล่ียนแปลงคาตอบแทนกรรมการ   วาระน้ีจึงเปนเร่ืองท่ีรายงานเพื่อทราบ  ซึ่งไมตองมีการลงมติแตอยาง

ใด  และ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามเพิ่มเติม  
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  ไมมีผูถือหุนสอบถามเพิม่เติม 

 

ท่ีประชุมรับทราบคาตอบแทนกรรมการตามท่ีเสนอ  

 

 
วาระที่ 7  พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญช ีและ กําหนดคาตอบแทนของผูสอบบญัชีประจําป 2554 
 

  นายสุรชัย เชษฐโชติศักด์ิ ขอให นางพรพรรณ  เตชรุงชัยกลุ ชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับการแตงต้ัง

ผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชปีระจําป 2554 ใหท่ีประชมุทราบ 

 

นางพรพรรณ  เตชรุงชัยกุล  แจงตอท่ีประชุมวา คณะกรรมการ และ คณะกรรมการตรวจสอบ มี

มติเสนอใหแตงต้ัง นายเจษฎา หังสพฤกษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3759 หรือ นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ  

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3899 หรือ นางสาวกรรณิการ วิภาณุรัตน  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 

7305  จากบริษัท กรินทร ออดิท จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2554  โดยใหผูสอบบัญชีคนใดคนหน่ึง

มีอํานาจในการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นในงบการเงินของบริษัท และในกรณีท่ีผูสอบบัญชีตาม

รายนามขางตนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดให บริษัท กรินทร ออดิท จํากัด เปนผูมีอํานาจแตงต้ังผูสอบบัญชีรับ

อนุญาตอื่นของ บริษัท กรินทร ออดิท จํากัด เปนผูปฏิบัติหนาท่ีแทนได โดยไดรับคาสอบบัญชีประจําป 2554 

สําหรับงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวมรายไตรมาสและรายป เปนจํานวนเงินปละประมาณ 2,438,000 

บาท (เฉพาะบริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) ปละประมาณ 730,000 บาท)  ท้ังน้ี หากมีงานนอกเหนือจากการ

สอบบัญชีประจําปตามปกติ ขอใหท่ีประชุมผูถือหุนมอบอํานาจใหคณะกรรมการเปนผูพิจารณากําหนดคาใชจาย

พิเศษเปนกรณีๆ ไป 

 

นายสุรชัย เชษฐโชติศักด์ิ ขอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชี และ กําหนด

คาตอบแทนของผูสอบบัญชีประจําป 2554 และ  ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามเพิ่มเติม กอนการออกเสียง

ลงคะแนน 

 

  ไมมีผูถือหุนสอบถามเพิม่เติม 

 

ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันท ดังน้ี  
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มติ อนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชี และ กําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชีตามท่ีเสนอทุก

ประการ และ อนุมัติการมอบอํานาจใหคณะกรรมการเปนผูมีอํานาจพิจารณากําหนดคาใชจายพิเศษ หากมีงาน

นอกเหนือจากการสอบบัญชีประจําปตามปกติเปนกรณีๆ ไป   ดวยคะแนนเสียงเห็นดวย จํานวน 469,820,380 

เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุม และ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  (มีผู

ถือหุนไมเห็นดวย จํานวน 3,789 เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 โดยไมมีผูถือหุนงดออกเสียง)  ซึ่งถือวามติน้ีผานดวย

คะแนนเสียงขางมาก   

 

 
วาระที่ 8  เรื่องอื่นๆ  
 

หมายเหตุ :   ในวาระน้ี   มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มขึ้น  จํานวน  4 ราย  ถือหุนรวมกันเปนจํานวน 

120,994,654 หุน 

 
    
 นายสุรชัย เชษฐโชติศักด์ิ  ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถาม  หรือ เสนอเร่ืองอื่นใดเพื่อพิจารณา

เพิ่มเติม   

 

มีผูถือหุน ใหความเห็น และ สอบถามเพิ่มเติม ซึ่ง นายสุรชัย  เชษฐโชติศักด์ิ  นางพรพรรณ    

เตชรุงชัยกุล และ นายดามพ นานา ไดรวมกันตอบขอซักถามของผูถือหุน สรุปไดดังตอไปน้ี 

  

1.   ผูถือหุนสอบถามวา  เหตุใดจึงไมสามารถ ขอรายงานประจําป 2553 ในลักษณะรูปเลม ได

ในวันประชุม เน่ืองจาก ตองการใชดูรายละเอียดในวันประชุม  

-   บริษัทฯไดปฏิบัติตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในการลดการใชกระดาษ 

จึงไดจัดทํารายงานประจําปในรูปแบบ CD  แตบริษัทฯ ก็ไดมีทางเลือกใหกับผูถือหุนท่ีมีขอจํากัดในการอานขอมูล

รายงานประจําปจาก CD  ก็สามารถติดตอขอรับรายงานประจําปฉบับรูปเลม ไดท่ี ฝายนักลงทุนสัมพันธ  โดย

บริษัทฯจะจัดทํารายงานประจําปฉบับรูปเลม และ จัดสงใหทางไปรษณียเปนกรณีๆไป   ซึ่งในวันประชุม บริษัทฯ

ไดจัดเตรียมรายงานประจําป 2553 ฉบับรูปเลม ไวสําหรับผูถือหุนท่ีแจงความประสงคไวลวงหนาแลว  และ หากมี

ผูถือหุนทานใดแจงความประสงคไวในวันประชุม บริษัทฯ จะจัดสงตามไปใหทางไปรษณีย  

 

2. ผูถือหุนเสนอแนะวา  ในหนา 42 ยอหนาท่ี 2 บรรทัดสุดทาย ของรายงานประจําป 2553  ไม

ควรใชคําวา “โอเปอรเรเตอร” เน่ืองจาก แปลไดหลายความหมาย  ขอใหใชคําวา “ผูใหบริการโทรศัพทมือถือ”  

-   บริษัทฯรับทราบขอเสนอแนะดังกลาว 
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3.  ผูถือหุนสอบถามถึง แผนการดําเนินงาน และ แนวโนมธุรกิจในป 2554   

-   ในป 2554 บริษัทฯไดต้ังเปาหมายรายไดไวท่ี 3,100 ลานบาท ซึ่งถือวาเติบโตขึ้นมากจากปท่ี

ผานมา เน่ืองจากในป 2553 ท่ีผานมามีรายไดพิเศษจากรายการถายทอดการแขงขันฟุตบอลโลก   ธุรกิจท่ีเนน

มากในป 2554 คือ ธุรกิจเพลงและดิจิตอล  และ ธุรกิจ Satellite TV  ซึ่งในสวนของธุรกิจ Sattellite TV ดําเนิน

ธุรกิจมาเปนปท่ี 2 แลว มี 2 ชอง คือ สบายดีทีวี และ YOU Channel โดยป 2554 มีเปาหมายท่ีจะเปดเพิ่มอีก 2 

ชอง โดยเพิ่งเปดตัวไปคือ ชอง 8 อินฟนิต้ี  ธุรกิจอื่นๆ ท่ีไมไดกลาวถึงสวนใหญก็เปน ธุรกิจท่ีแข็งแรง และ มีผลการ

ดําเนินงานดีตอเน่ือง  

 

4. ผูถือหุนสอบถามวา มีแนวโนมท่ีจะสรางศิลปนใหม หรือ จะยังคงพึ่งพิงศิลปนเดิมท่ีมีอยู 

-  การสรางศิลปนใหมเปนกระบวนการทํางานหลักของธุรกิจเพลงของบริษัทฯอยูแลว สวน

ศิลปนเดิมก็ยังมีผลงานออกมาอยางตอเน่ือง 

 

5. ผูถือหุนสอบถามวา การเติบโตในอนาคตของธุรกิจ Digital จะมาจากจํานวน Subscription 

หรือ โอกาสในการ Pricing 

-  การเติบโตมาจากท้ัง 2 สวน แตสวนท่ีสําคัญจะเปนการเติบโตจากเทคโนโลยีใหมๆ เชน 3G 

หรือ การเติบโตของ Smart Phone มากกวา 

 

6. ผูถือหุนสอบถามวา ทุก Business Unit มีผลประกอบการคอนขางดี ยกเวน ภาพยนตร และ 

สนามฟุตบอล S-One  โดยเฉพาะ สนามฟุตบอล S-One ขาดทุนทุกป  มีแนวโนม ท่ีจะยกเลิกการทําสนาม

ฟุตบอล และ มาเนนเฉพาะธุรกิจหลักหรือไม 

-  ธุรกิจภาพยนตร เปน ธุรกิจท่ีมีความเส่ียง บริษัทฯมีนโยบายท่ีชัดเจนวา จะไมเนนธุรกิจ

ภาพยนตร  สวนสนามฟุตบอล S-One ในเชิงบัญชี อาจมีผลขาดทุน แตในเชิง Cash เปนธุรกิจท่ีดูแลตัวเองได  

โดยไมไดดึงความสนใจของผูบริหารมากนัก 

 

7. ผูถือหุนสอบถามวา สําหรับธุรกิจ Digital การ Download เพลง มีการเชื่อมตออยางไร และ 

ธุรกิจ Satellite TV  ใชเวลาก่ีปในการคืนทุน 

-  บริษัทฯ ทํางานรวมกับ Mobile Operator และ มีสวนแบงรายไดใหแก Mobile Operator 

สําหรับการเขาไปใชบริการโครงขาย 

-  ธุรกิจ Satellite TV ชอง YOU Channel กับ สบายดีทีวี  เร่ิมคืนทุน ไตรมาสท่ี 1 ป 2554 ซึ่ง

เปนไปตามแผนท่ีวางไว  สําหรับชอง 8 อินฟนิต้ี ลงทุนสูงกวา แตก็เชื่อวาการคืนทุนจะเร็วกวา 2 ชองแรก 

เน่ืองจาก Content ตางกัน  YOU Channel และ สบายดีทีวีเปนชองรายการเพลง สวนชอง 8 อินฟนิต้ี เปน 

Variety ซึ่งมีท้ังละคร เกมโชว ซีรียเกาหลี รายการตลก ฯลฯ ซึ่งนาจะมี rating สูงกวา 
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8. ผูถือหุนสอบถามวา บริษัทฯไดลิขสิทธิ์การถายทอด การแขงขันฟุตบอลชิงแชมปแหงชาติ

ยุโรป 2012 หรือ ยูโร 2012 หรือไม 

-  บริษัทฯไดเขารวมประมูลขอซื้อลิขสิทธิ์ แตบริษัทอื่นไดลิขสิทธิ์ไป  ท้ังน้ี จากประสบการณของ

บริษัทฯ   บริษัทฯจะประเมินมูลคาทางการตลาด และ ผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับกอน เพื่อหาราคาเสนอซื้อ

ลิขสิทธิ์ท่ีเหมาะสม ซึ่งการไดลิขสิทธิ์ไปครอบครองไมไดเปนตัววัดความสําเร็จ แตตองดูผลกําไรในทายท่ีสุด 

 

9. ผูถือหุนสอบถามวา สําหรับเปาหมายรายไดท่ี 3,100 ลานบาท ซึ่งทางผูบริหารเนนย้ําในงาน 

Opportunity Day วาเปนตัวเลขท่ี Conservative มากๆ มีความเปนไปไดเพียงใดท่ี รายไดจะเกินกวา 3,100 ลาน

บาท 

-   เปาหมายรายได 3,100 ลานบาท เปนเปาหมายตัวเลขท่ีเปนไปได และ เมื่อเทียบกับรายไดป 

2553 ซึ่งมีรายการถายทอดฟุตบอลโลก  ถือวามีการเติบโตพอสมควร  คําวา Conservative คือ วิธีการไดมาซึ่ง

ตัวเลข  ไมใช Worst Case หรือ Case ท่ีนอยท่ีสุด แตเปน Case ท่ี Realistic ท่ีสุด   

 

10. ผูถือหุนสอบถามวา ขอทราบคาใชจายในการ Lock หมายเลข Satellite TV ชอง 8   

-   บริษัทฯไมสามารถเปดเผยตัวเลขได แตเปนคาใชจายท่ีไมมากเมื่อเปรียบเทียบกับตนทุนใน

การออกอากาศท้ังหมด 

 

11. ผูถือหุนสอบถามวา บริษัทฯแทบไมมีหน้ีสิน จึงมีแนวโนมท่ีจะมี EBITDA และ กําไรสะสม

พอสมควร  มีความเปนไปไดหรือไม ท่ีจะจายเงินปนผลระหวางกาล 

-  บริษัทฯจะพิจารณาตามความเหมาะสม  

 

12. ผูถือหุนสอบถามวา การเปดตัว Satellite TV ชองใหม  จะทราบกระแสตอบรับไดอยางไร 

-  ในปจจุบัน การทําธุรกิจประเภทน้ี จะมีการวัด Rating ออกมาเปนรายนาที จึงสามารถทราบกระแสตอบรับ 

(Feedback) ไดคอนขางเร็ว ซึ่งทําใหบริษัทฯสามารถปรับตัวไดเร็ว ทันตอสถานการณ 

 

13. ผูถือหุนสอบถามวา สําหรับธุรกิจ Digital ขอทราบอํานาจตอรอง ระหวางบริษัทฯในฐานะ 

Content Provider กับ Mobile Operator  และอีกคําถามหนึ่งคือ Content ของบริษัทฯ นอกจาก เพลง ศิลปน 

แลวมี Content ลักษณะอื่นหรือไม 

-  ความสัมพันธระหวางบริษัทฯในฐานะ Content Provider กับ Mobile Operator เปนลักษณะ

พึ่งพาระหวางกัน คอนขางเปน Partner กันมากกวา 

-  Content ท่ีมากสุดของบริษัทฯ คือ เพลง  แตในรายละเอียด จะแตกออกเปน Music VDO 

หรือ เบื้องหลัง และ ในอนาคต ถามี 3G  ก็จะมี Content เพิ่มขึ้น 
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 ไมมีผูถือหุนซักถามเพ่ิมเติม และ ไมมีผูใดเสนอเร่ืองอื่นใดเพื่อพิจารณา  ประธานฯ ไดกลาว

ขอบคุณผูถือหุน และ กลาวปดประชุม เวลา 14.15 น. 

 

 

 

 

.............................................     ............................................. 

  (นางพรพรรณ  เตชรุงชัยกลุ)                        (นายเกรียงไกร เชษฐโชติศักด์ิ) 

         เลขานุการบริษัท                ประธานท่ีประชุม 

 

 

          รับรองวาถูกตอง 

 

 

 

...........................................................................................  

  (นายเกรียงไกร เชษฐโชติศักด์ิ และ นายสุรชัย เชษฐโชติศักด์ิ) 

                 กรรมการ 
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