
  บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555 

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

        
 

รายนามกรรมการผูเขารวมประชุม 

1. นายเกรียงไกร เชษฐโชติศักด์ิ ประธานกรรมการ 

2. นายสุรชัย เชษฐโชติศักด์ิ รองประธานกรรมการ  และ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร  

3. นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล กรรมการ  เลขานุการคณะกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัท  

ประธานคณะกรรมการบ ริหารความ เ ส่ียง  ประธาน

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประธานคณะกรรมการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล  และ ประธานเจาหนาท่ีฝายปฏิบัติการ  

4. นายดามพ   นานา กรรมการ และ ประธานเจาหนาท่ีฝายการเงิน 

5. นายดนัยศิษฏ       เปสลาพันธ กรรมการ และ รองกรรมการผูอํานวยการ 

6. นายพิศิษฐ ดัชณาภิรมย กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธาน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

7. พลเอกไพโรจน พานิชสมัย กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหา

และพิจารณาคาตอบแทน 

นายวิทยา ดานธํารงกูล กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหา

และพิจารณาคาตอบแทน  

8. 

รายนามกรรมการท่ีไมเขารวมประชุม 

1.  นายสุวัฒน เชษฐโชติศักด์ิ กรรมการ    กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และ 

รองประธานกรรมการบริหาร 

รายนามผูสอบบัญชีผูเขารวมประชุม 

1. นางสาววิมลศรี  จงอุดมสมบัติ   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3899    

บริษัท กรินทร ออดิท จํากัด  
 
 
 

 



 

เริ่มการประชมุ 
 

 นายเกรียงไกร  เชษฐโชติศักด์ิ  ประธานกรรมการ เปนประธานในที่ประชุม   ประธานฯแถลงวา 

มีผูถือหุนเขารวมประชุมท้ังดวยตนเอง และ โดยการมอบฉันทะรวม 146 ราย  นับจํานวนหุนได 444,946,227 หุน 

คิดเปนรอยละ 50.41 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 2555 ต้ังแตวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2554 ถึง วันท่ี 30 ธันวาคม 2554 ท่ีผานมา   อยางไรก็ดี   

ไมมีผูใดเสนอวาระการประชุม หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเขารับการเลือกต้ังเปนกรรมการบริษัท  ในการ

ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555   

 

เมื่อ นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล ไดชี้แจงใหท่ีประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนแลว   นาย

สุรชัย เชษฐโชติศักด์ิ  จึงดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังตอไปน้ี  
 
 
 
 

 



 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2554 
 

  นายสุรชัย เชษฐโชติศักด์ิ  ขอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน 

ประจําป 2554  ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 1 เมษายน 2554 ตามรายละเอียดในเอกสารท่ีไดแจกใหแกผูถือหุนทุกทาน
แลว 

 

  นายสุรชัย เชษฐโชติศักด์ิ  ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามเพิ่มเติม กอนการออกเสียง

ลงคะแนน 

 

 ท่ีประชุมไดพจิารณาแลวมีมติเปนเอกฉันท ดังน้ี 

 มติ รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2554  ดังกลาว ดวยคะแนนเสียง

เห็นดวยจํานวน 444,946,227 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุม และ 

ออกเสียงลงคะแนน โดยไมมีผูไมเห็นดวยและผูงดออกเสียง 

    

 
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2554  
 

  นายสุรชัย เชษฐโชติศักด์ิ ขอให นายดามพ  นานา  กรรมการ และ ประธานเจาหนาท่ีฝาย

การเงิน กลาวรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําป 2554 ใหท่ีประชุมทราบ  

 

  นายดามพ  นานา  ไดรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําป 2554 ตอท่ีประชุม สรุปได

ดังน้ี  

 

งบการเงินรวมของบริษัทสําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 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 ซึ่งเปล่ียนแปลงลดลงจากป

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  สาเหตุหลักมาจากการลดลงของธุรกิจกีฬารอยละ 96.8 เน่ืองจากปกอนมีรายไดจากงานโครงการ

ถายทอดสดฟุตบอลโลกป 2010  รวมท้ังรายไดธุรกิจภาพยนตรลดลงรอยละ 67.5 เน่ืองจากในปน้ีมีภาพยนตรเขา

ฉายเพียง 1 เร่ือง ไดแก “บางกอกกังฟู” ในขณะท่ีป 2010 มีภาพยนตรเขาฉาย 2 เร่ือง “สามยาน” และ “แฟนใหม”  

นอกจากน้ี รายไดจากธุรกิจเพลงลดลงรอยละ 11.3 

 

อยางไรก็ดี รายไดจากธุรกิจโชวบิซเพิ่มขึ้นรอยละ 52.6 มาจากการเพิ่มขึ้นของรายไดจากการจัด

คอนเสิรตและกิจกรรมการตลาด รวมถึงรายไดจากงานรับจางผลิตท่ีมีปริมาณการสงมอบงานเพิ่มขึ้น  รายไดจาก

ธุรกิจส่ือเพิ่มขึ้นรอยละ 42.0 จากการเพิ่มขึ้นของส่ือทุกประเภท โดยเฉพาะรายไดโฆษณาท่ีมาจากส่ือทีวีดาวเทียม 

 

นอกจากน้ี  ตนทุนขายและบริการลดลงรอยละ 5.8  ในอัตราใกลเคียงกับการลดลงของรายได 

อยางไรก็ดี อัตรากําไรข้ันตนในปน้ีมีอัตราเดียวกันกับปกอน คาใชจายในการขายและบริหารจํานวน 582.3 ลาน

บาท เพิ่มขึ้นสุทธิจากปกอน 31.8  ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 5.8 สาเหตุหลักมาจากการเพ่ิมขึ้นของคาใชจาย

ในการขายและคาใชจายท่ีเก่ียวกับพนักงาน 

 

ตนทุนทางการเงินจํานวน 2.7 ลานบาท ลดลงสุทธิจากปกอนจํานวน 11.2 ลานบาท หรือคิดเปน

รอยละ 80.5 จากการชําระคืนหน้ีเงินกูท้ังระยะส้ัน และระยะยาว 

  

  นายสุรชัย เชษฐโชติศักด์ิ  ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามเพิ่มเติม  

 

ท่ีประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําป 2554 

 

หมายเหตุ :   ในวาระน้ี   มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มขึ้น  จํานวน  9 ราย  ถือหุนรวมกันเปนจํานวน 

122,174,600 หุน 

 

 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป 2554 
 

 นายสุรชัย เชษฐโชติศักด์ิ เสนอใหท่ีประชุมพิจารณา และ อนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน

ของบริษัท ประจําป 2554 ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต และ ผานการพิจารณาจาก

คณะกรรมการตรวจสอบแลว และ ไดจัดสงไปยังผูถือหุนแลวกอนการประชุม 

 

 



 นายสุรชัย เชษฐโชติศักด์ิ  ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามเพิ่มเติม กอนการออกเสียง

ลงคะแนน 

 

  ท่ีประชุมพิจารณาแลว มมีติเปนเอกฉันท ดังน้ี 

 มติ  อนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจําป 

2554 ตามท่ีเสนอทุกประการ ดวยคะแนนเสียงเห็นดวยจํานวน 567,515,732 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 ของ

จํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุม และ ออกเสียงลงคะแนน โดยไมมีผูไมเห็นดวยและผูงดออกเสียง 

 

หมายเหตุ :   ในวาระน้ี  มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มขึ้น จํานวน 14 ราย ถือหุนรวมกันเปนจํานวน 394,905 

หุน 
 
 
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรกําไรสุทธิสําหรับผลการดาํเนินงานประจาํป 2554 
 

นายสุรชัย เชษฐโชติศักด์ิ ขอให นายดามพ  นานา ใหรายละเอียดเก่ียวกับการจัดสรรกําไรสุทธิ

สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2554 ตอท่ีประชุม 

  

นายดามพ  นานา แจงตอท่ีประชุมวา คณะกรรมการบริษัทฯไดพิจารณาแลว มีความเห็นวา 

เน่ืองจาก ผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2554  มีผลกําไร  จึงเห็นควรใหเสนอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณา

อนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิ โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

 

1)   จัดสรรเปนทุนสํารองตามกฎหมายสําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2554 

จํานวน 10,730,387.57 บาท  

2)   จายเงินปนผลจาก : ผลการดําเนินงาน งวดดําเนินงานวันท่ี 1 มกราคม 2554  ถึงวันท่ี 31 

ธันวาคม 2554  

3)   จายเงินปนผลในอัตราหุนละ  0.05 บาท (หาสตางคตอหุน) 

4)   วันท่ีจายเงินปนผล : วันท่ี 4 พฤษภาคม 2555 

 

การจายเงินปนผลดังกลาวใหจายแกผูถือหุน ตามท่ีปรากฏรายชื่อ ณ วันกําหนดรายช่ือผูถือหุน

ท่ีมีสิทธิรับเงินปนผล ในวันท่ี 8 มีนาคม 2555 และ ใหรวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียน ในวันท่ี 9 มีนาคม 2555 

 

 



ท้ังน้ี  บริษัทฯไดมีการจายเงินปนผลระหวางกาล สําหรับผลการดําเนินงานงวดวันท่ี 1 มกราคม 

2554 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2554  ไปแลว  ในอัตรา 0.10 บาท ตอหุน (สิบสตางคตอหุน) เมื่อวันท่ี 9 กันยายน 

2554  ดังน้ัน สําหรับผลการดําเนินงานรวมประจําป 2554 จะมีเงินปนผลจายรวม 0.15 บาท ตอหุน (สิบหา

สตางคตอหุน) 

  

  นายสุรชัย เชษฐโชติศักด์ิ  ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามเพิ่มเติม กอนการออกเสียง

ลงคะแนน 

 

 

  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันท ดังน้ี 

มติ อนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และ การจายเงินปนผล  ตาม

รายละเอียดท่ีเสนอทุกประการ   โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีมีสิทธิไดรับเงินปนผลในวันท่ี 8 มีนาคม 2555 และ 

ใหรวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียน 

ในวันท่ี 9 มีนาคม 2555  และ กําหนดจายเงินปนผล ในวันท่ี 4 พฤษภาคม 2555 ดวยคะแนนเสียงเห็นดวย 

จํานวน จํานวน 567,515,732 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 2555   มีจํานวน 3 ทาน  ซึ่งเปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามท้ังหมด  

ไดแก  นายเกรียงไกร  เชษฐโชติศักด์ิ  นายสุวัฒน    เชษฐโชติศักด์ิ และ นายดนัยศิษฏ  เปสลาพันธ 

 

 

 

 

 

 



 

 

นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล แจงตอท่ีประชุมวา คณะกรรมการ และ คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคาตอบแทน มีมติเสนอใหแตงต้ัง  นายเกรียงไกร  เชษฐโชติศักด์ิ  นายสุวัฒน  เชษฐโชติศักด์ิ และ นาย

ดนัยศิษฏ  เปสลาพันธ  กลับเขารับตําแหนงกรรมการบริษัทตามเดิมอีกวาระหน่ึง และ ขอใหท่ีประชุมออกเสียง

เลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 

 

  นายสุรชัย เชษฐโชติศักด์ิ  ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามเพิ่มเติม กอนการออกเสียง

ลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการแตละราย 

 

  ท่ีประชุมไดพิจารณาเร่ืองดังกลาว และ ออกเสียงเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีพนจาก

ตําแหนงตามวาระเปนรายบุคคล โดยมีมติดังน้ี 

 

มติ  แตงต้ัง  นายเกรียงไกร  เชษฐโชติศักด์ิ  นายสุวัฒน  เชษฐโชติศักด์ิ และ นายดนัยศิษฏ  

เปสลาพันธ   กลับเขารับตําแหนงกรรมการบริษัทตามเดิมอีกวาระหน่ึง  โดยมีรายละเอียดคะแนนเสียงเลือกต้ัง

กรรมการแตละราย ดังตอไปน้ี 

 

 1)   นายเกรียงไกร  เชษฐโชติศักด์ิ   

ไดรับมติอนุมัติดวยเสียง เห็นดวยจํานวน 567,515,732 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 ของ

จํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุม และ ออกเสียงลงคะแนน โดยไมมีผูไมเห็นดวยและผูงดออกเสียง 

 

2)   นายสุวัฒน  เชษฐโชติศักด์ิ 

ไดรับมติอนุมัติดวยเสียง เห็นดวยจํานวน 567,515,732 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 ของ

จํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุม และ ออกเสียงลงคะแนน โดยไมมีผูไมเห็นดวยและผูงดออกเสียง 

 

3)   นายดนัยศิษฏ  เปสลาพันธ 

ไดรับมติอนุมัติดวยเสียง เห็นดวยจํานวน 567,515,732 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 ของ

จํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุม และ ออกเสียงลงคะแนน โดยไมมีผูไมเห็นดวยและผูงดออกเสียง 
 
 
 
 
 
 

 



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  

 

ท่ีประชุมรับทราบคาตอบแทนกรรมการตามท่ีเสนอ  

 



 

 
วาระที่ 7  พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญช ีและ กําหนดคาตอบแทนของผูสอบบญัชีประจําป 2555 
 

  นายสุรชัย เชษฐโชติศักด์ิ ขอให นางพรพรรณ  เตชรุงชัยกลุ ชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับการแตงต้ัง

ผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชปีระจําป 2555 ใหท่ีประชมุทราบ 

 

นางพรพรรณ  เตชรุงชัยกุล  แจงตอท่ีประชุมวา คณะกรรมการ และ คณะกรรมการตรวจสอบ มี

มติเสนอใหแตงต้ัง นางสาววิมลศรี   จงอุดมสมบัติ   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3899 หรือ  นางสาวกรรณิการ    

วิภาณุรัตน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 7305  จาก บริษัท กรินทร ออดิท จํากัด เปนผูสอบบัญชีของ

บริษัทประจําป 2555  โดยใหผูสอบบัญชีคนใดคนหน่ึงมีอํานาจในการตรวจสอบ สอบทาน และ แสดงความเห็น

ในงบการเงินของบริษัท และ ในกรณีท่ีผูสอบบัญชีตามรายนามขางตนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดให บริษัท 

กรินทร ออดิท จํากัด เปนผูมีอํานาจแตงต้ังผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท กรินทร ออดิท จํากัด เปนผูปฏิบัติ

หนาท่ีแทนได โดยไดรับคาสอบบัญชีประจําป 2555 สําหรับงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวมราย

ไตรมาสและรายป เปนจํานวนเงินปละประมาณ 2,500,000 บาท (เฉพาะบริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) ปละ

ประมาณ 750,000 บาท)  ท้ังน้ี หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจําปตามปกติ ขอใหท่ีประชุมผูถือหุน

มอบอํานาจใหคณะกรรมการเปนผูพิจารณากําหนดคาใชจายพิเศษเปนกรณีๆ ไป 

 

นายสุรชัย เชษฐโชติศักด์ิ ขอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชี และ กําหนด

คาตอบแทนของผูสอบบัญชีประจําป 2555 และ  ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามเพิ่มเติม กอนการออกเสียง

ลงคะแนน 

 

 

ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันท ดังน้ี  
  
มติ อนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชี และ กําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชีตามท่ีเสนอทุก

ประการ และ อนุมัติการมอบอํานาจใหคณะกรรมการเปนผูมีอํานาจพิจารณากําหนดคาใชจายพิเศษ หากมีงาน

นอกเหนือจากการสอบบัญชีประจําปตามปกติเปนกรณีๆ ไป   ดวยคะแนนเสียงเห็นดวยจํานวน 567,515,732 

เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุม และ ออกเสียงลงคะแนน โดยไมมีผู

ไมเห็นดวยและผูงดออกเสียง 

 

 

 

 



 

 
วาระที่ 8  เรื่องอื่นๆ  
 

 

 นายสุรชัย เชษฐโชติศักด์ิ  ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถาม  หรือ เสนอเร่ืองอื่นใดเพื่อพิจารณา

เพิ่มเติม   

 

ไมมีผูใดเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา แตมีผูถือหุนซักถามเพิ่มเติม  

 

 

เมื่อไมมีผูถือหุนสอบถามเพิ่มเติมแลว  นายสุรชัย เชษฐโชติศักด์ิ   ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวา มี

ผูถือหุนจํานวน 2 ทาน ถือหุนรวมกัน จํานวน 305,000,000 หุน ซึ่งเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายได

ท้ังหมด จํานวน 882,654,428 หุน   ขอใชสิทธิตามมาตรา 105 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด  ขอเสนอ

ใหพิจารณาเร่ืองอื่นเพิ่มเติมหลังจากท่ีท่ีประชุมผูถือหุนได พิจารณาวาระตางๆ ตามท่ีไดระบุไวในหนังสือเชิญ

ประชุมครบถวนแลว    ไดแก  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงคของบริษัทฯ  เน่ืองจาก เปนกรณีเรงดวน   

เพื่อใหบริษัทฯสามารถรองรับงานรับจางจัดกิจกรรมไดครอบคลุมมากขึ้น   

 

นายสุรชัย เชษฐโชติศักด์ิ   ไดขอให นางพรพรรณ  เตชรุงชัยกุล เปนผูใหรายละเอียดของวาระท่ี

เสนอเพิ่มตอท่ีประชุม 

 

 
วาระที่  8.1  พิจารณาเพิ่มวัตถุประสงคของบริษัท และ อนุมัติการแกไขเพิ่มเติม

หนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 3. เรื่อง วัตถุประสงคของบริษัท 
 

นางพรพรรณ  เตชรุงชัยกุล  แจงตอท่ีประชุมวา  เพื่อใหบริษัทฯสามารถรองรับงานรับจางจัด

กิจกรรมไดครอบคลุมมากข้ึน   จึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาเพิ่มวัตถุประสงคของบริษัทฯ อีกจํานวน 3 ขอ 

จากเดิม 41 ขอ เปล่ียนเปน 44 ขอ   โดยรายละเอียดของวัตถุประสงคท่ีเพิ่ม  มีดังเอกสารท่ีไดแจกใหแกผูถือหุน 

หนาหองประชุมแลว  ดังน้ี 

 

 

 

 

 



 

 

(42) ประกอบกิจการจัดการ วางแผน ติดตอ โฆษณา ประชาสัมพันธ ออกแบบ ติดต้ัง ตกแตง 

เวทีการแสดง อาคารสถานท่ี งานแสดงสินคาทุกชนิด ทุกประเภทท่ีประกอบดวยโครงสราง

ไม เหล็ก อลูมิเนียม ปูน และอื่นๆ ใหกับผูจัดการงานแสดงสินคา และ ผูเขารวมแสดง

สินคาท้ังในประเทศและตางประเทศ 

 

(43) ประกอบกิจการจางเหมา ออกแบบตกแตง กอสราง จัดทําสวน ภูมิสถาปตย จัดทําสราง

พิพิธภัณฑ จัดงานตามวัตถุท่ีประสงคใหแกคณะบุคคล นิติบุคคล หนวยงานราชการและ

องคการของรัฐ 

 

(44) ประกอบกิจการจัดการนิทรรศการ กิจกรรมการจัดฝกอบรม สัมมนา กิจกรรมเพื่อการ

เรียนรู การประชาสัมพันธ และผลิตชุดนิทรรศการการเรียนรู ใหแกหนวยงานราชการ 

องคการของรัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลอื่น ท้ังในและตางประเทศ 

 

และ ขอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3. ของบริษัท  

เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงคดังกลาวขางตน  

  

 นายสุรชัย เชษฐโชติศักด์ิ  ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามเพิ่มเติม กอนการออกเสียง

ลงคะแนน 

 

  ท่ีประชุมพิจารณาแลว มมีติเปนเอกฉันท ดังน้ี 

 

มติ    อนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงคของบริษัท และ การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของ

บริษัท ขอ 3. เร่ือง วัตถุประสงคของบริษัท ตามท่ีเสนอทุกประการ ดวยคะแนนเสียงเห็นดวยจํานวน 572,219,984 

เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุม และ ออกเสียงลงคะแนน โดยไมมีผู

ไมเห็นดวยและผูงดออกเสียง 

 

หมายเหตุ :   ในวาระน้ี  มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มขึ้น จํานวน 9 ราย ถือหุนรวมกันเปนจํานวน 4,704,252 

หุน 

 

 

 

 



 

 

 ไมมีผูถือหุนซักถามเพ่ิมเติม และ ไมมีผูใดเสนอเร่ืองอื่นใดเพื่อพิจารณา  ประธานฯ ไดกลาว

ขอบคุณผูถือหุน และ กลาวปดประชุม เวลา 15.40 น. 

 

 

 

 

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

  (นางพรพรรณ  เตชรุงชัยกลุ)                        (นายเกรียงไกร เชษฐโชติศักด์ิ) 

         เลขานุการบริษัท                ประธานท่ีประชุม 

 

 

 

          รับรองวาถูกตอง 

 

 

 

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

  (นายเกรียงไกร เชษฐโชติศักด์ิ และ นายสุรชัย เชษฐโชติศักด์ิ) 

                 กรรมการ 

 

 



สรุปประเด็นคําถามและคาํชี้แจงโดยกรรมการและผูบริหารบริษัทฯ 
 

ประชุมสามัญผูถือหุนประจาํป 2555  เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. 
บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) 

------------------------------------------------------------------------------------- 
 
คําถาม 1 ขอทราบแนวโนมของ  ธุรกิจเพลง ธุรกิจภาพยนตร และ ธุรกิจกีฬา  

 

คําชี้แจง  ธุรกิจเพลง เปนธุรกิจท่ีคอนขางน่ิงแลว หลังจากปรับตัวเขาสูยุคดิจิตอล  ตนทุนคอนขางน่ิง และ 

มี Margin สูง แนวโนมขางหนา คงตองมองเทคโนโลยีใหมๆ เชน เทคโนโลยี 3G  ในการสราง

โอกาสทางธุรกิจใหมๆ  ธุรกิจเพลงของบริษัทคอนขางแข็งแรง และ เดินไปไดอยางมั่นคงท้ังใน

ปจจุบัน และ ในอนาคต 

 

ธุรกิจภาพยนตร ฝายบริหารเปนผูตัดสินใจเองท่ีจะไมดําเนินธุรกิจภาพยนตรตอ  เน่ืองจาก 

เปนธุรกิจท่ีมีความเสี่ยงสูงมาก และ ลงทุนสูง 

 

ธุรกิจกีฬา บริษัทฯ เปนบริษัทแรกๆท่ีเขามาทําธุรกิจกีฬา เปนคนสราง Model ใหมๆ ใน

การสรางธุรกิจกีฬา และ ผานประสบการณมาแลว รูวา โครงการไหนคุมคา หรือ ไมคุมคาแกการ

เขาประมูล และ ประมูลไดมาแลวจะบริหารจัดการอยางไร 

 

คําถาม 2 ธุรกิจอินสโตรมเีดีย คิดเปนสัดสวนรายไดกี่ % ของธุรกิจส่ือ เพราะทราบมาวา บริษัทฯ จะไมตอ

สัญญากับ Big C  Carrefour Lotus Top 

 

คําชี้แจง เน่ืองจากเมื่อสัญญาสัมปทานหมดอายุ  และ พิจารณาราคาท่ีเสนอมาแลว พบวา ไมคุมคาแก

การลงทุนตอ ซึ่ง บริษัทฯมีธุรกิจหลากหลายในมือ โดยเฉพาะธุรกิจทีวีดาวเทียม  จึงพิจารณาวา

นาจะเอาทรัพยากรท่ีมีอยู ไปลงทุนในธุรกิจท่ีมีอนาคตแบบธุรกิจทีวีดาวเทียม นาจะคุมกวา    

 

 

 

 

 

 

 

 



คําถาม 3 การเขามาของเทคโนโลยี 3G จะมีผลตอรายไดของบริษัทฯ คิดเปนกี่ % และ AEC หรือ Asean 

Economics Community จะเปดแลว บริษัทฯมีแผนเก่ียวกับเร่ืองน้ีอยางไร 

 

คําชี้แจง เทคโนโลยี 3G คาดวา ไตรมาสท่ี 3-4 ป 2555 จะมีการประมูล ทาง Mobile Operator ก็คงจะ

ทําการตลาด ม ีCampaign ท่ีจะชักจูงใหลูกคามาใชบริการ  ในขั้นแรก บริษัทฯคงเอา content 

ท่ีมีเขาไปผนวกกับ Mobile Operator  และ เมือ่ Mobile Operator  วางโครงขายไดเรียบรอย

แลว  บริษัทฯจะเอา content ไปสรางรายไดในเครือขายท่ีมีความเร็วสูงขึ้น สวนรายไดของ 3G 

จะเปนกี่ % ยังตอบไมได  ตองรอความพรอมของ Mobile Operator กอน แตเชื่อวาเปนไปใน

ทางบวกกับบริษัทฯ 

  

 จริงๆแลว บริษทัฯมองธุรกิจแบบไรพรมแดนอยูแลว  โดยไมตองรอ AEC เชน ในประเทศลาว ก็

เปดดูชอง สบายดีทีวี ของบริษทัฯได 

 

คําถาม 4 กําไรท่ีจะหายไปจาก ธุรกิจอินสโตรมีเดีย  จะถูกทดแทนโดยกําไรจาก ทีวีดาวเทียมไดทันทีเลย

หรือไม 

 

คําชี้แจง ปน้ีถาบริษัทฯยังทําธุรกิจอินสโตรมีเดีย อยู  กําไรอาจจะไมเทาท่ีคาดการณไว  เพราะตนทุนการ

ตอสัมปทานจะสูงขึ้นมาก   บริษัทฯเลือกท่ีจะไมตอสัญญาเอง  โดยกําไรท่ีจะมาทดแทนคงจะมา

จากหลายสวน  ท่ีชัดเจนสุดคงมาจาก ธุรกิจทีวีดาวเทียม    

 

คําถาม 5 ลูกหน้ีการคาท่ีมีอัตราเพิ่มขึ้น จาก 487 ลานบาท ในป 2553 เปน 628 ลานบาท ในป 2554 มี

สาเหตุจากอะไร 

 

คําชี้แจง ป 2553 มีรายไดมากกวา ป 2554 โดยเปนรายไดท่ีเติบโตจากโครงการ World Cup  ซึ่งเปนงาน

ท่ีเกิดกลางป 2553 จึงสามารถเก็บเงินไดหมดภายในปน้ัน จึงไมมีลูกหน้ีการคา ณ ส้ินป 

ขณะท่ีลูกหน้ีการคาป 2554  เกิดจากธุรกิจหลักท่ีงานขายท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลา  ส้ินปลูกหน้ี

การคาจึงสูงขึ้น 

 

คําถาม 6 งบกระแสเงินสดประมาณการผลขาดทุนจากคดีความไว  คือ คดีอะไร  
 
คําชี้แจง เปนคดีท่ีเกิดขึ้นเปนปกติ  เวลาท่ีจัดเก็บลิขสิทธิ์ แลวไปฟองผูละเมิดลิขสิทธิ์ไว  จะมีการฟองแก

เก้ียวกลับเปนสวนใหญ  ทางบริษัทจึงมีการต้ังคาเผ่ือไว  เปนเร่ืองปกติ 

 



คําถาม 7 ป 2554 สินทรัพยท่ีไมมีตัวตน สูงขึ้นมากเมื่อเทียบกับ ป 2553  จะแนใจไดอยางไรวาไมไดมีการ

ประเมินเกินความจริง จนทําใหงบการเงินดูดีขึ้นมาก 

  

คําชี้แจง สินทรัพยท่ีไมมีตัวตน  ท่ีเห็นสวนใหญมาจาก  การชําระคาลิขสิทธิ์ ลาลีกา และ การชําระ

คาลิขสิทธิ์ World Cup 2014  เมื่อมีการชําระคาลิขสิทธิ์  ก็จะมาบันทึกบัญชีเปนสินทรัพยท่ีไมมี

ตัวตน    ดังน้ัน ไมใชการประเมินเกินจริง แตเปนวิธีการบันทึกบัญชี    
 
คําถาม 8 การจายเงินปนผลระหวางกาล  จะถือเปนนโยบายปฏิบัติ หรือ ไม 

  

คําชี้แจง ขึ้นอยูกับผลประกอบการของแตละป และ แผนการใชเงิน    
 
คําถาม 9 ขอความในวาระพิจารณาคาตอบแทนผูสอบบัญชี  “ท้ังน้ี หากมีงานนอกเหนือจากการสอบ

บัญชีประจําปตามปกติ ขอใหท่ีประชุมผูถือหุนมอบอํานาจใหคณะกรรมการเปนผูพิจารณา

กําหนดคาใชจายพิเศษเปนกรณีๆ ไป”   ควรมีการกําหนดวงเงินไวหรือไม  

 

คําชี้แจง เปนการใสขอความเผ่ือไว  เชน บางคร้ังอาจตองมอบหมายใหผูสอบบัญชีไปประชุมตางจังหวัด 

แตท่ีผานมา บริษัทฯยังไมเคยมีคาใชจายตรงน้ี    
 
คําถาม 10 ไมไดมีการระบุวาระการประชุม เร่ือง การซื้อหุนคืนไว ขอใหอธิบายดวย 

  

คําชี้แจง บริษัทฯไดขออนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ แจงรายละเอียดของโครงการตอ

ตลาดหลักทรัพยฯไปแลว  โดยในที่ประชุม ผูบริหารไดนําเสนอกําหนดการของโครงการซื้อหุน

คืน  ใหท่ีประชุมผูถือหุนรับทราบ    

 

คําถาม 11 ขอสอบถามเกี่ยวกับ ธุรกิจทีวีดิจิตอล  

  

คําชี้แจง ตาม กสทช. จะมีการเปดประมูลใบอนุญาตการประกอบธุรกิจทีวีดิจิตอล เชิงพาณิชย  ประมาณ

ป 2556 ซึ่ง กสทช.  ต้ังเปา ราคาประมูลใบละ 800-1,000 ลานบาท มีอายุประมาณ 15 ป  ซึ่ง

เปนโอกาสทางธุรกิจ แตก็ตองดูในรายละเอียดท่ีตองสรุปกอนตัดสินใจวา บริษัทฯจะทําธุรกิจทีวี

ดิจิตอลหรือไม 

 

 

 

 



 

คําถาม 12 บริษัทฯมีแนวทางปองกันการละเมิดลิขสิทธิ์การชมรายการถายทอด ลาลีกา อยางไร 

  

คําชี้แจง การละเมิดลิขสิทธิ์คงไมหมดไป  แตบริษัทฯจะใชแงมุมทางการตลาดมากกวา  เน่ืองจาก การ

ละเมิดลิขสิทธิ์ ก็มีตนทุน  โดยการทําใหโครงสรางราคาใหแขงขันได และ อยูในระดับท่ีผูบริโภค

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 วัตถุประสงคท่ีเพิ่มของบริษัทฯ ท้ัง 3 ขอ  บริษัทฯมีแผนจะดําเนินธุรกิจเหลาน้ีอยางไร 

 

คําชี้แจง เหตุผลในการเพิ่มวัตถุประสงค  เน่ืองจาก เวลาไปรับงาน  วัตถุประสงคท่ีมีอยูไมครอบคลุมใน

บางเง่ือนไข  ทําใหไมสามารถรับงานบางประเภทได  การเพิ่มวัตถุประสงค  จะทําใหบริษัทฯรับ

งานไดครอบคลุมมากขึ้น 
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