บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผูถ ือหุน ประจําป 2555
วันที่ 19 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น.
ณ หองแถลงขาว ชั้น 1 อาคารเชษฐโชติศักดิ์ 1 บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 419/1 ซอยลาดพราว 15 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

รายนามกรรมการผูเขารวมประชุม
1.

นายเกรียงไกร

เชษฐโชติศักดิ์

ประธานกรรมการ

2.

นายสุรชัย

เชษฐโชติศักดิ์

รองประธานกรรมการ และ ประธานเจาหนาที่บริหาร

3.

นางพรพรรณ

เตชรุงชัยกุล

กรรมการ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัท
ประธานคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง ประธาน
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประธานคณะกรรมการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล และ ประธานเจาหนาที่ฝายปฏิบัติการ

4.

นายดามพ

นานา

กรรมการ และ ประธานเจาหนาที่ฝายการเงิน

5.

นายดนัยศิษฏ

เปสลาพันธ

กรรมการ และ รองกรรมการผูอํานวยการ

6.

นายพิศิษฐ

ดัชณาภิรมย

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธาน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

7.

พลเอกไพโรจน

พานิชสมัย

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทน

8.

นายวิทยา

ดานธํารงกูล

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทน

รายนามกรรมการที่ไมเขารวมประชุม
1.

นายสุวัฒน

เชษฐโชติศักดิ์

กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และ
รองประธานกรรมการบริหาร

รายนามผูสอบบัญชีผูเขารวมประชุม
1.

นางสาววิมลศรี

จงอุดมสมบัติ

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899
บริษัท กรินทร ออดิท จํากัด

เริ่มการประชุม
นายเกรียงไกร เชษฐโชติศักดิ์ ประธานกรรมการ เปนประธานในที่ประชุม ประธานฯแถลงวา
มีผูถือหุนเขารวมประชุมทั้งดวยตนเอง และ โดยการมอบฉันทะรวม 146 ราย นับจํานวนหุนได 444,946,227 หุน
คิดเปนรอยละ 50.41 ของหุนที่จําหนายแลวทั้งหมดของบริษัท จํานวน 882,654,428 หุน เกินกวา 1 ใน 3 ของ
จํานวนหุนที่มี ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท จึงกลาวเปดประชุม และ มอบหมายให นายสุรชัย
เชษฐโชติศักดิ์ รองประธานกรรมการ เปนผูดําเนินการประชุม โดยมี นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล กรรมการ
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัท และ ประธานเจาหนาที่ฝายปฏิบัติการ เปน เลขานุการที่ประชุม
นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล ไดกลาวแนะนํา กรรมการ ผูบริหาร และ ผูสอบบัญชี ที่เขารวม
ประชุมตอที่ประชุม
นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ไดขอให นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน
ตอที่ประชุม นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล ไดชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนตอที่ประชุมวา ในการออกเสียง
ลงคะแนน ใหหุนหนึ่งหุนมีเสียงหนึ่งเสียง หากผูถือหุนทานใดตองการงดออกเสียง หรือ คัดคาน ในวาระใด ขอให
กรอกรายละเอียดในใบลงคะแนน และ ยกมือขึ้น และ ทางทีมงานจะไปรับใบลงคะแนนมาเพื่อสรุปคะแนนเสียง
สําหรับผูถือหุนที่ไมคัดคาน หรือ ไมงดออกเสียง ก็ถือวาอนุมัติ
ผูถือหุนที่มีสวนไดเสียเปนพิเศษกับวาระใด บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการนับคะแนน เปนไมมี
สิทธิออกเสียง ทั้งนี้ เปนไปตาม พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จํากัด
นอกจากนั้น นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล ไดแจงตอที่ประชุมวา บริษัทฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุน
เสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท ในการประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2555 ตั้งแตวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2554 ที่ผานมา อยางไรก็ดี
ไมมีผูใดเสนอวาระการประชุม หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท ในการ
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555
เมื่อ นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล ไดชี้แจงใหที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนแลว นาย
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ จึงดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังตอไปนี้

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2554

นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2554 ตามรายละเอียดในเอกสารที่ไดแจกใหแกผูถือหุนทุกทาน
แลว
นายสุ ร ชั ย เชษฐโชติ ศั ก ดิ์ ได เ ป ด โอกาสให ผู ถื อ หุ น สอบถามเพิ่ ม เติ ม ก อ นการออกเสี ย ง
ลงคะแนน
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลวมีมติเปนเอกฉันท ดังนี้
มติ รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2554 ดังกลาว ดวยคะแนนเสียง
เห็นดวยจํานวน 444,946,227 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม และ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไมมีผูไมเห็นดวยและผูงดออกเสียง

วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2554

นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ขอให นายดามพ นานา กรรมการ และ ประธานเจาหนาที่ฝาย
การเงิน กลาวรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําป 2554 ใหที่ประชุมทราบ
นายดามพ นานา ไดรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําป 2554 ตอที่ประชุม สรุปได
ดังนี้
งบการเงินรวมของบริษัทสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 แสดงรายไดรวม จํานวน
2,765.0 ลานบาท ตนทุนขายและบริการรวม จํานวน 1,853.2 ลานบาท คาใชจายขายและบริหารรวม จํานวน
582.3 ลานบาท โดยแสดงผลกําไรสุทธิของบริษัทใหญรวม จํานวน 209.4 ลานบาท ซึ่งเปลี่ยนแปลงลดลงจากป
กอนจํานวน 107.3 ลานบาท คิดเปนรอยละ 33.9 โดยป 2553 แสดงผลกําไรสุทธิของบริษัทใหญรวม จํานวน
316.7 ลานบาท

รายไดรวม จํานวน 2,765.0 ลานบาท ลดลงสุทธิ 152.6 ลานบาท จากปกอน หรือคิดเปนรอย
ละ 5.2 สาเหตุ ห ลั ก มาจากการลดลงของธุ ร กิ จกี ฬ ารอ ยละ 96.8 เนื่ อ งจากป ก อ นมีร ายได จ ากงานโครงการ
ถายทอดสดฟุตบอลโลกป 2010 รวมทั้งรายไดธุรกิจภาพยนตรลดลงรอยละ 67.5 เนื่องจากในปนี้มีภาพยนตรเขา
ฉายเพียง 1 เรื่อง ไดแก “บางกอกกังฟู” ในขณะที่ป 2010 มีภาพยนตรเขาฉาย 2 เรื่อง “สามยาน” และ “แฟนใหม”
นอกจากนี้ รายไดจากธุรกิจเพลงลดลงรอยละ 11.3
อยางไรก็ดี รายไดจากธุรกิจโชวบิซเพิ่มขึ้นรอยละ 52.6 มาจากการเพิ่มขึ้นของรายไดจากการจัด
คอนเสิรตและกิจกรรมการตลาด รวมถึงรายไดจากงานรับจางผลิตที่มีปริมาณการสงมอบงานเพิ่มขึ้น รายไดจาก
ธุรกิจสื่อเพิ่มขึ้นรอยละ 42.0 จากการเพิ่มขึ้นของสื่อทุกประเภท โดยเฉพาะรายไดโฆษณาที่มาจากสื่อทีวีดาวเทียม
นอกจากนี้ ตนทุนขายและบริการลดลงรอยละ 5.8 ในอัตราใกลเคียงกับการลดลงของรายได
อยางไรก็ดี อัตรากําไรขั้นตนในปนี้มีอัตราเดียวกันกับปกอน คาใชจายในการขายและบริหารจํานวน 582.3 ลาน
บาท เพิ่มขึ้นสุทธิจากปกอน 31.8 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 5.8 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของคาใชจาย
ในการขายและคาใชจายที่เกี่ยวกับพนักงาน
ตนทุนทางการเงินจํานวน 2.7 ลานบาท ลดลงสุทธิจากปกอนจํานวน 11.2 ลานบาท หรือคิดเปน
รอยละ 80.5 จากการชําระคืนหนี้เงินกูทั้งระยะสั้น และระยะยาว
นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามเพิ่มเติม
ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําป 2554
หมายเหตุ :

ในวาระนี้ มี ผู ถื อ หุ น เข า ร ว มประชุ ม เพิ่ ม ขึ้ น จํ า นวน 9 ราย ถื อ หุ น รวมกั น เป น จํ า นวน
122,174,600 หุน

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป 2554

นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ เสนอใหที่ประชุมพิจารณา และ อนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน
ของบริษัท ประจําป 2554 ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต และ ผานการพิจารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแลว และ ไดจัดสงไปยังผูถือหุนแลวกอนการประชุม

นายสุ ร ชั ย เชษฐโชติ ศั ก ดิ์ ได เ ป ด โอกาสให ผู ถื อ หุ น สอบถามเพิ่ ม เติ ม ก อ นการออกเสี ย ง
ลงคะแนน
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันท ดังนี้
มติ อนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจําป
2554 ตามที่เสนอทุกประการ ดวยคะแนนเสียงเห็นดวยจํานวน 567,515,732 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 ของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม และ ออกเสียงลงคะแนน โดยไมมีผูไมเห็นดวยและผูงดออกเสียง
หมายเหตุ :

ในวาระนี้ มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มขึ้น จํานวน 14 ราย ถือหุนรวมกันเปนจํานวน 394,905
หุน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกําไรสุทธิสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2554

นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ขอให นายดามพ นานา ใหรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกําไรสุทธิ
สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2554 ตอที่ประชุม
นายดามพ นานา แจงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการบริษัทฯไดพิจารณาแลว มีความเห็นวา
เนื่องจาก ผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2554 มีผลกําไร จึงเห็นควรใหเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา
อนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) จัดสรรเปนทุนสํารองตามกฎหมายสําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2554
จํานวน 10,730,387.57 บาท
2) จายเงินปนผลจาก : ผลการดําเนินงาน งวดดําเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2554
3) จายเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.05 บาท (หาสตางคตอหุน)
4) วันที่จายเงินปนผล : วันที่ 4 พฤษภาคม 2555
การจายเงินปนผลดังกลาวใหจายแกผูถือหุน ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกําหนดรายชื่อผูถือหุน
ที่มีสิทธิรับเงินปนผล ในวันที่ 8 มีนาคม 2555 และ ใหรวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียน ในวันที่ 9 มีนาคม 2555

ทั้งนี้ บริษัทฯไดมีการจายเงินปนผลระหวางกาล สําหรับผลการดําเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม
2554 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ไปแลว ในอัตรา 0.10 บาท ตอหุน (สิบสตางคตอหุน) เมื่อวันที่ 9 กันยายน
2554 ดังนั้น สําหรับผลการดําเนินงานรวมประจําป 2554 จะมีเงินปนผลจายรวม 0.15 บาท ตอหุน (สิบหา
สตางคตอหุน)
นายสุ ร ชั ย เชษฐโชติ ศั ก ดิ์ ได เ ป ด โอกาสให ผู ถื อ หุ น สอบถามเพิ่ ม เติ ม ก อ นการออกเสี ย ง
ลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันท ดังนี้
มติ อนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และ การจายเงินปนผล ตาม
รายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผลในวันที่ 8 มีนาคม 2555 และ
ใหรวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียน
ในวันที่ 9 มีนาคม 2555 และ กําหนดจายเงินปนผล ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2555 ดวยคะแนนเสียงเห็นดวย
จํานวน จํานวน 567,515,732 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม และ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไมมีผูไมเห็นดวยและผูงดออกเสียง

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ

นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ขอให นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ ใหที่ประชุมทราบ
นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล แจงตอที่ประชุมวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.
2535 ประกอบกับขอบังคับของบริษัท กําหนดใหกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูพนจากตําแหนงเปน
จํานวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง โดยกรรมการที่จะพนจากตําแหนง
ตามวาระในวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 มีจํานวน 3 ทาน ซึ่งเปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามทั้งหมด
ไดแก นายเกรียงไกร เชษฐโชติศักดิ์ นายสุวัฒน เชษฐโชติศักดิ์ และ นายดนัยศิษฏ เปสลาพันธ

นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล แจงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการ และ คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน มีมติเสนอใหแตงตั้ง นายเกรียงไกร เชษฐโชติศักดิ์ นายสุวัฒน เชษฐโชติศักดิ์ และ นาย
ดนัยศิษฏ เปสลาพันธ กลับเขารับตําแหนงกรรมการบริษัทตามเดิมอีกวาระหนึ่ง และ ขอใหที่ประชุมออกเสียง
เลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
นายสุ ร ชั ย เชษฐโชติ ศั ก ดิ์ ได เ ป ด โอกาสให ผู ถื อ หุ น สอบถามเพิ่ ม เติ ม ก อ นการออกเสี ย ง
ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแตละราย
ที่ประชุมไดพิจารณาเรื่องดังกลาว และ ออกเสียงเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พนจาก
ตําแหนงตามวาระเปนรายบุคคล โดยมีมติดังนี้
มติ แตงตั้ง นายเกรียงไกร เชษฐโชติศักดิ์ นายสุวัฒน เชษฐโชติศักดิ์ และ นายดนัยศิษฏ
เปสลาพันธ กลับเขารับตําแหนงกรรมการบริษัทตามเดิมอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดคะแนนเสียงเลือกตั้ง
กรรมการแตละราย ดังตอไปนี้
1) นายเกรียงไกร เชษฐโชติศักดิ์
ไดรับมติอนุมัติดวยเสียง เห็นดวยจํานวน 567,515,732 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 ของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม และ ออกเสียงลงคะแนน โดยไมมีผูไมเห็นดวยและผูงดออกเสียง
2) นายสุวัฒน เชษฐโชติศักดิ์
ไดรับมติอนุมัติดวยเสียง เห็นดวยจํานวน 567,515,732 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 ของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม และ ออกเสียงลงคะแนน โดยไมมีผูไมเห็นดวยและผูงดออกเสียง
3) นายดนัยศิษฏ เปสลาพันธ
ไดรับมติอนุมัติดวยเสียง เห็นดวยจํานวน 567,515,732 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 ของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม และ ออกเสียงลงคะแนน โดยไมมีผูไมเห็นดวยและผูงดออกเสียง

วาระที่ 6

พิจารณาเรื่องคาตอบแทนกรรมการ

นายสุ ร ชั ย เชษฐโชติ ศั ก ดิ์ ขอให นางพรพรรณ เตชรุ ง ชั ย กุ ล ชี้ แ จงรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ
คาตอบแทนกรรมการ ใหที่ประชุมทราบ
นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล ไดแจงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการ และ คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทน พิจารณาแลวมีความเห็นวา คาตอบแทนกรรมการตามที่ที่ประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2553 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 และ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 26
กุมภาพันธ 2553 พิจารณาอนุมัติการปรับปรุงคาตอบแทนกรรมการ บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) ไวมีความ
เหมาะสมแลว จึงมิไดเสนอใหที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาเปลี่ยนแปลงแตประการใด
อยางไรก็ดี เพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี จึงเห็นควรใหแจงมติที่ประชุมซึ่งได
อนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ เพื่อใหผูถือหุนรับทราบ ดังนี้ คาตอบแทนคณะกรรมการปละไมเกิน
1,000,000 บาท (หนึ่งลานบาท) โดยมอบอํานาจใหคณะกรรมการมีอํานาจกําหนดจํานวนเงินคาตอบแทนที่
กรรมการแตละรายจะไดรับ และ กําหนดคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทเปนดังนี้ ประธานกรรมการไดรับคา
เบี้ยประชุม เปนจํานวนเงิน 25,000 บาท (สองหมื่นหาพันบาท) ตอครั้งที่เขาประชุม และ กรรมการไดรับคาเบี้ย
ประชุม เปนจํานวนเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาท) ตอครั้งที่เขาประชุมตอทาน
นอกเหนือจากคาตอบแทนกรรมการและคาเบี้ยประชุมของกรรมการบริษัทดังกลาวขางตนแลว
กําหนดใหคณะกรรมการตรวจสอบไดรับคาตอบแทนกรรมการและคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเปน
ดังนี้ ประธานกรรมการตรวจสอบไดรับคาเบี้ยประชุมเปนจํานวนเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาท) ตอครั้งที่เขา
ประชุม และคาตอบแทนรายเดือนเปนจํานวนเงิน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาท) และ กรรมการตรวจสอบไดรับคาเบี้ย
ประชุมเปนจํานวนเงิน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นหาพันบาท) ตอครั้งที่เขาประชุมตอทาน และคาตอบแทนรายเดือน
เปนจํานวนเงิน 35,000 บาท (สามหมื่นหาพันบาท) ตอทาน
การกําหนดคาตอบแทนและคาเบี้ยประชุมดังกลาวใหมีผลใชบังคับตลอดไปจนกวาที่ประชุมผู
ถือหุนจะลงมติเปลี่ยนแปลงในภายหลัง
นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ไดชี้แจงตอที่ประชุมวา เนื่องจาก คณะกรรมการยังมิไดมีมติที่จะ
เสนอขอเปลี่ยนแปลงคาตอบแทนกรรมการ วาระนี้จึงเปนเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ ซึ่งไมตองมีการลงมติแตอยาง
ใด และ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามเพิ่มเติม
ที่ประชุมรับทราบคาตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ

วาระที่ 7

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และ กําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชีประจําป 2555

นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ขอให นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแตงตั้ง
ผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชีประจําป 2555 ใหที่ประชุมทราบ
นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล แจงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการ และ คณะกรรมการตรวจสอบ มี
มติเสนอใหแตงตั้ง นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899 หรือ นางสาวกรรณิการ
วิภาณุรัตน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7305 จาก บริษัท กรินทร ออดิท จํากัด เปนผูสอบบัญชีของ
บริษัทประจําป 2555 โดยใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอํานาจในการตรวจสอบ สอบทาน และ แสดงความเห็น
ในงบการเงินของบริษัท และ ในกรณีที่ผูสอบบัญชีตามรายนามขางตนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดให บริษัท
กรินทร ออดิท จํากัด เปนผูมีอํานาจแตงตั้งผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท กรินทร ออดิท จํากัด เปนผูปฏิบัติ
หนาที่ แทนได โดยได รับ คาสอบบั ญชีป ระจํา ป 2555 สํ าหรับ งบการเงินเฉพาะบริ ษัทและงบการเงินรวมราย
ไตรมาสและรายป เปนจํานวนเงินปละประมาณ 2,500,000 บาท (เฉพาะบริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) ปละ
ประมาณ 750,000 บาท) ทั้งนี้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจําปตามปกติ ขอใหที่ประชุมผูถือหุน
มอบอํานาจใหคณะกรรมการเปนผูพิจารณากําหนดคาใชจายพิเศษเปนกรณีๆ ไป
นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชี และ กําหนด
คาตอบแทนของผูสอบบัญชีประจําป 2555 และ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามเพิ่มเติม กอนการออกเสียง
ลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันท ดังนี้
มติ
อนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชี และ กําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชีตามที่เสนอทุก
ประการ และ อนุมัติการมอบอํานาจใหคณะกรรมการเปนผูมีอํานาจพิจารณากําหนดคาใชจายพิเศษ หากมีงาน
นอกเหนือจากการสอบบัญชีประจําปตามปกติเปนกรณีๆ ไป ดวยคะแนนเสียงเห็นดวยจํานวน 567,515,732
เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม และ ออกเสียงลงคะแนน โดยไมมีผู
ไมเห็นดวยและผูงดออกเสียง

วาระที่ 8

เรื่องอื่นๆ

นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถาม หรือ เสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา
เพิ่มเติม
ไมมีผูใดเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา แตมีผูถือหุนซักถามเพิ่มเติม

เมื่อไมมีผูถือหุนสอบถามเพิ่มเติมแลว นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา มี
ผูถือหุนจํานวน 2 ทาน ถือหุนรวมกัน จํานวน 305,000,000 หุน ซึ่งเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายได
ทั้งหมด จํานวน 882,654,428 หุน ขอใชสิทธิตามมาตรา 105 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ขอเสนอ
ใหพิจารณาเรื่องอื่นเพิ่มเติมหลังจากที่ที่ประชุมผูถือหุนได พิจารณาวาระตางๆ ตามที่ไดระบุไวในหนังสือเชิญ
ประชุมครบถวนแลว ไดแก พิจารณาอนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงคของบริษัทฯ เนื่องจาก เปนกรณีเรงดวน
เพื่อใหบริษัทฯสามารถรองรับงานรับจางจัดกิจกรรมไดครอบคลุมมากขึ้น
นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ไดขอให นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล เปนผูใหรายละเอียดของวาระที่
เสนอเพิ่มตอที่ประชุม

วาระที่ 8.1 พิ จ ารณาเพิ่ ม วั ต ถุ ป ระสงค ข องบริ ษั ท และ อนุ มั ติ ก ารแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม
หนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 3. เรื่อง วัตถุประสงคของบริษัท
นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล แจงตอที่ประชุมวา เพื่อใหบริษัทฯสามารถรองรับงานรับจางจัด
กิจกรรมไดครอบคลุมมากขึ้น จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเพิ่มวัตถุประสงคของบริษัทฯ อีกจํานวน 3 ขอ
จากเดิม 41 ขอ เปลี่ยนเปน 44 ขอ โดยรายละเอียดของวัตถุประสงคที่เพิ่ม มีดังเอกสารที่ไดแจกใหแกผูถือหุน
หนาหองประชุมแลว ดังนี้

(42) ประกอบกิจการจัดการ วางแผน ติดตอ โฆษณา ประชาสัมพันธ ออกแบบ ติดตั้ง ตกแตง
เวทีการแสดง อาคารสถานที่ งานแสดงสินคาทุกชนิด ทุกประเภทที่ประกอบดวยโครงสราง
ไม เหล็ก อลูมิเนียม ปูน และอื่นๆ ใหกับผูจัดการงานแสดงสินคา และ ผูเขารวมแสดง
สินคาทั้งในประเทศและตางประเทศ
(43) ประกอบกิจการจางเหมา ออกแบบตกแตง กอสราง จัดทําสวน ภูมิสถาปตย จัดทําสราง
พิพิธภัณฑ จัดงานตามวัตถุที่ประสงคใหแกคณะบุคคล นิติบุคคล หนวยงานราชการและ
องคการของรัฐ
(44) ประกอบกิจการจัดการนิทรรศการ กิจกรรมการจัดฝกอบรม สัมมนา กิจกรรมเพื่อการ
เรียนรู การประชาสัมพันธ และผลิตชุดนิทรรศการการเรียนรู ใหแกหนวยงานราชการ
องคการของรัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลอื่น ทั้งในและตางประเทศ
และ ขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3. ของบริษัท
เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงคดังกลาวขางตน
นายสุ ร ชั ย เชษฐโชติ ศั ก ดิ์ ได เ ป ด โอกาสให ผู ถื อ หุ น สอบถามเพิ่ ม เติ ม ก อ นการออกเสี ย ง
ลงคะแนน
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันท ดังนี้
มติ อนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงคของบริษัท และ การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของ
บริษัท ขอ 3. เรื่อง วัตถุประสงคของบริษัท ตามที่เสนอทุกประการ ดวยคะแนนเสียงเห็นดวยจํานวน 572,219,984
เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม และ ออกเสียงลงคะแนน โดยไมมีผู
ไมเห็นดวยและผูงดออกเสียง
หมายเหตุ :

ในวาระนี้ มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มขึ้น จํานวน 9 ราย ถือหุนรวมกันเปนจํานวน 4,704,252
หุน

ไมมีผูถือหุนซักถามเพิ่มเติม และ ไมมีผูใดเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา ประธานฯ ไดกลาว
ขอบคุณผูถือหุน และ กลาวปดประชุม เวลา 15.40 น.

.............................................
(นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล)
เลขานุการบริษัท

รับรองวาถูกตอง

...........................................................................................
(นายเกรียงไกร เชษฐโชติศักดิ์ และ นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์)
กรรมการ

.............................................
(นายเกรียงไกร เชษฐโชติศักดิ์)
ประธานที่ประชุม

สรุปประเด็นคําถามและคําชี้แจงโดยกรรมการและผูบ ริหารบริษัทฯ
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น.
บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)
------------------------------------------------------------------------------------คําถาม 1

ขอทราบแนวโนมของ ธุรกิจเพลง ธุรกิจภาพยนตร และ ธุรกิจกีฬา

คําชี้แจง

ธุรกิจเพลง เปนธุรกิจที่คอนขางนิ่งแลว หลังจากปรับตัวเขาสูยุคดิจิตอล ตนทุนคอนขางนิ่ง และ
มี Margin สูง แนวโนมขางหนา คงตองมองเทคโนโลยีใหมๆ เชน เทคโนโลยี 3G ในการสราง
โอกาสทางธุรกิจใหมๆ ธุรกิจเพลงของบริษัทคอนขางแข็งแรง และ เดินไปไดอยางมั่นคงทั้งใน
ปจจุบัน และ ในอนาคต
ธุรกิจภาพยนตร ฝายบริหารเปนผูตัดสินใจเองที่จะไมดําเนินธุรกิจภาพยนตรตอ เนื่องจาก
เปนธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงมาก และ ลงทุนสูง
ธุรกิจกีฬา
บริษัทฯ เปนบริษัทแรกๆที่เขามาทําธุรกิจกีฬา เปนคนสราง Model ใหมๆ ใน
การสรางธุรกิจกีฬา และ ผานประสบการณมาแลว รูวา โครงการไหนคุมคา หรือ ไมคุมคาแกการ
เขาประมูล และ ประมูลไดมาแลวจะบริหารจัดการอยางไร

คําถาม 2

ธุรกิจอินสโตรมเี ดีย คิดเปนสัดสวนรายไดกี่ % ของธุรกิจสือ่ เพราะทราบมาวา บริษัทฯ จะไมตอ
สัญญากับ Big C Carrefour Lotus Top

คําชี้แจง

เนื่องจากเมื่อสัญญาสัมปทานหมดอายุ และ พิจารณาราคาที่เสนอมาแลว พบวา ไมคุมคาแก
การลงทุนตอ ซึ่ง บริษัทฯมีธุรกิจหลากหลายในมือ โดยเฉพาะธุรกิจทีวีดาวเทียม จึงพิจารณาวา
นาจะเอาทรัพยากรที่มีอยู ไปลงทุนในธุรกิจที่มีอนาคตแบบธุรกิจทีวีดาวเทียม นาจะคุมกวา

คําถาม 3

การเขามาของเทคโนโลยี 3G จะมีผลตอรายไดของบริษัทฯ คิดเปนกี่ % และ AEC หรือ Asean
Economics Community จะเปดแลว บริษัทฯมีแผนเกี่ยวกับเรื่องนี้อยางไร

คําชี้แจง

เทคโนโลยี 3G คาดวา ไตรมาสที่ 3-4 ป 2555 จะมีการประมูล ทาง Mobile Operator ก็คงจะ
ทําการตลาด มี Campaign ที่จะชักจูงใหลูกคามาใชบริการ ในขั้นแรก บริษัทฯคงเอา content
ที่มีเขาไปผนวกกับ Mobile Operator และ เมือ่ Mobile Operator วางโครงขายไดเรียบรอย
แลว บริษัทฯจะเอา content ไปสรางรายไดในเครือขายที่มีความเร็วสูงขึ้น สวนรายไดของ 3G
จะเปนกี่ % ยังตอบไมได ตองรอความพรอมของ Mobile Operator กอน แตเชื่อวาเปนไปใน
ทางบวกกับบริษัทฯ
จริงๆแลว บริษทั ฯมองธุรกิจแบบไรพรมแดนอยูแลว โดยไมตองรอ AEC เชน ในประเทศลาว ก็
เปดดูชอง สบายดีทีวี ของบริษทั ฯได

คําถาม 4

กําไรที่จะหายไปจาก ธุรกิจอินสโตรมีเดีย จะถูกทดแทนโดยกําไรจาก ทีวีดาวเทียมไดทันทีเลย
หรือไม

คําชี้แจง

ปนี้ถาบริษัทฯยังทําธุรกิจอินสโตรมีเดีย อยู กําไรอาจจะไมเทาที่คาดการณไว เพราะตนทุนการ
ตอสัมปทานจะสูงขึ้นมาก บริษัทฯเลือกที่จะไมตอสัญญาเอง โดยกําไรที่จะมาทดแทนคงจะมา
จากหลายสวน ที่ชัดเจนสุดคงมาจาก ธุรกิจทีวีดาวเทียม

คําถาม 5

ลูกหนี้การคาที่มีอัตราเพิ่มขึ้น จาก 487 ลานบาท ในป 2553 เปน 628 ลานบาท ในป 2554 มี
สาเหตุจากอะไร

คําชี้แจง

ป 2553 มีรายไดมากกวา ป 2554 โดยเปนรายไดที่เติบโตจากโครงการ World Cup ซึ่งเปนงาน
ที่เกิดกลางป 2553 จึงสามารถเก็บเงินไดหมดภายในปนั้น จึงไมมีลูกหนี้การคา ณ สิ้นป
ขณะที่ลูกหนี้การคาป 2554 เกิดจากธุรกิจหลักที่งานขายที่เกิดขึ้นตลอดเวลา สิ้นปลูกหนี้
การคาจึงสูงขึ้น

คําถาม 6

งบกระแสเงินสดประมาณการผลขาดทุนจากคดีความไว คือ คดีอะไร

คําชี้แจง

เปนคดีที่เกิดขึ้นเปนปกติ เวลาที่จัดเก็บลิขสิทธิ์ แลวไปฟองผูละเมิดลิขสิทธิ์ไว จะมีการฟองแก
เกี้ยวกลับเปนสวนใหญ ทางบริษัทจึงมีการตั้งคาเผื่อไว เปนเรื่องปกติ

คําถาม 7

ป 2554 สินทรัพยที่ไมมีตัวตน สูงขึ้นมากเมื่อเทียบกับ ป 2553 จะแนใจไดอยางไรวาไมไดมีการ
ประเมินเกินความจริง จนทําใหงบการเงินดูดีขึ้นมาก

คําชี้แจง

สินทรัพย ที่ไม มีตัว ตน ที่ เห็น สวนใหญ ม าจาก การชํ าระคา ลิขสิ ทธิ์ ลาลี กา และ การชํ า ระ
คาลิขสิทธิ์ World Cup 2014 เมื่อมีการชําระคาลิขสิทธิ์ ก็จะมาบันทึกบัญชีเปนสินทรัพยที่ไมมี
ตัวตน ดังนั้น ไมใชการประเมินเกินจริง แตเปนวิธีการบันทึกบัญชี

คําถาม 8

การจายเงินปนผลระหวางกาล จะถือเปนนโยบายปฏิบัติ หรือ ไม

คําชี้แจง

ขึ้นอยูกับผลประกอบการของแตละป และ แผนการใชเงิน

คําถาม 9

ขอความในวาระพิจารณาคาตอบแทนผูสอบบัญชี “ทั้งนี้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบ
บัญชีประจําปตามปกติ ขอใหที่ประชุมผูถือหุนมอบอํานาจใหคณะกรรมการเปนผูพิจารณา
กําหนดคาใชจายพิเศษเปนกรณีๆ ไป” ควรมีการกําหนดวงเงินไวหรือไม

คําชี้แจง

เปนการใสขอความเผื่อไว เชน บางครั้งอาจตองมอบหมายใหผูสอบบัญชีไปประชุมตางจังหวัด
แตที่ผานมา บริษัทฯยังไมเคยมีคาใชจายตรงนี้

คําถาม 10

ไมไดมีการระบุวาระการประชุม เรื่อง การซื้อหุนคืนไว ขอใหอธิบายดวย

คําชี้แจง

บริษัทฯไดขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ แจงรายละเอียดของโครงการตอ
ตลาดหลักทรัพยฯไปแลว โดยในที่ประชุม ผูบริหารไดนําเสนอกําหนดการของโครงการซื้อหุน
คืน ใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบ

คําถาม 11

ขอสอบถามเกี่ยวกับ ธุรกิจทีวีดิจิตอล

คําชี้แจง

ตาม กสทช. จะมีการเปดประมูลใบอนุญาตการประกอบธุรกิจทีวีดิจิตอล เชิงพาณิชย ประมาณ
ป 2556 ซึ่ง กสทช. ตั้งเปา ราคาประมูลใบละ 800-1,000 ลานบาท มีอายุประมาณ 15 ป ซึ่ง
เปนโอกาสทางธุรกิจ แตก็ตองดูในรายละเอียดที่ตองสรุปกอนตัดสินใจวา บริษัทฯจะทําธุรกิจทีวี
ดิจิตอลหรือไม

คําถาม 12

บริษัทฯมีแนวทางปองกันการละเมิดลิขสิทธิ์การชมรายการถายทอด ลาลีกา อยางไร

คําชี้แจง

การละเมิดลิขสิทธิ์คงไมหมดไป แตบริษัทฯจะใชแงมุมทางการตลาดมากกวา เนื่องจาก การ
ละเมิดลิขสิทธิ์ ก็มีตนทุน โดยการทําใหโครงสรางราคาใหแขงขันได และ อยูในระดับที่ผูบริโภค
รับได

คําถาม 13

RS-W2 จะหมดอายุ ในป 2557 ในอีก 2-3 ป ขางหนา บริษัทฯจะมีความจําเปนใชเงินหรือไม
และ จะใชจาก RS-W2 หรือไม

คําชี้แจง

ในป 2557 แผนการใชเงิน คือ การยื่นประมูลตามรอบประมูลปกติ ของ ฟุตบอลลีกยุโรป เชน
บุนเดสลีกา ลาลีกา โดยไมรวม พรีเมียรลีก การยื่นประมูลตามรอบประมูลปกติ ของ ฟุตบอล
World Cup ในรอบถัดไป และ การลงทุนเพิ่มเติม ในธุรกิจทีวีดาวเทียม

คําถาม 14

ขอทราบแนวโนมการปรับคาโฆษณาของ ทีวีดาวเทียม

คําชี้แจง

ปรับขึ้น 30-40% ขึ้นอยูกับแตละชอง และทยอยปรับราคาระหวางป

คําถาม 15

วัตถุประสงคที่เพิ่มของบริษัทฯ ทั้ง 3 ขอ บริษัทฯมีแผนจะดําเนินธุรกิจเหลานี้อยางไร

คําชี้แจง

เหตุผลในการเพิ่มวัตถุประสงค เนื่องจาก เวลาไปรับงาน วัตถุประสงคที่มีอยูไมครอบคลุมใน
บางเงื่อนไข ทําใหไมสามารถรับงานบางประเภทได การเพิ่มวัตถุประสงค จะทําใหบริษัทฯรับ
งานไดครอบคลุมมากขึ้น

