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บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2557 

   วันพฤหัสบดีท่ี 24 เมษายน 2557 
                                             
 
 ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องอาร์เอสฮอลล์ ชั้น 7 อาคารเลขที่ 
419/4 ซอยลาดพร้าว 15  ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
 
  นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่เปน็ประธานที่ประชุม โดยนางพรพรรรณ 
เตชรุ่งชัยกุล เลขานุการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่เปน็เลขานุการทีป่ระชุม ซึ่งเลขานุการที่ประชุมได้แนะน าคณะกรรมการ
และผู้บรหิารของบริษัท รวมทั้งผู้เข้าร่วมประชุม ตามรายชื่อดังต่อไปนี ้
 
กรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม 
 

1. นายสุรชัย  เชษฐโชติศักดิ ์ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

2. นายดนัยศิษฏ์  เปสลาพันธ์ กรรมการ และรองกรรมการผู้อ านวยการอาวุโส 
3. นางพรพรรณ  เตชรุ่งชัยกุล กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร-

ความเสี่ยง ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล ประธาน-
กรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เลขานุการบริษัท 
และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ 

4. นายดามพ ์ นานา กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง  
กรรมการบรรษัทภิบาล และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย-
การเงนิ 

5. นายสุทธิศักดิ์  ประศาสน์ครุการ กรรมการ 
6. นายโสรัตน์  วณิชวรากิจ  กรรมการ 
7. นายพิศิษฐ์  ดัชณาภิรมย ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
8. รองศาสตราจารย์วิทยา  ด่านธ ารงกูล   กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ -  

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 

กรรมการท่ีไม่ได้เข้าร่วมประชุม 
1. พลเอกไพโรจน์   พานิชสมัย กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ -     

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ   ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร ์ออดิท จ ากัด 
2. นายสุกฤษฏิ์ เจนกุลประสูตร  ตัวแทนจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากัด 

    ผู้ตรวจนับผลการลงคะแนนเสยีง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ 
    ของบริษัท 
  3. นายพัชร เนตรสุวรรณ           ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษัท แคปปิตอล 
                แอ๊ดแวนเทจ จ ากัด 
 

เริ่มการประชุม 
 

ประธานที่ประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านและแถลงว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเอง 
และด้วยการรับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 179 ราย  นับจ านวนหุ้นได้ 529,017,814 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.5554 ของหุ้น
ที่จ าหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท (ทั้งนี้ ภายหลังจากการเปิดประชุมไปแล้ว มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รวม 
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 267 ราย นับจ านวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 652,369,379 หุ้น)  
ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท จ านวน 969,688,428 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม
ตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงกล่าวเปิดประชุม โดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้
เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม ดังนี้  

 
1) ในการออกเสียงลงคะแนน ให้นับหุ้นหนึ่งหุ้น เป็นหนึ่งเสียง   
2) ในการลงมติแต่ละวาระนั้น หากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการงดออกเสียง หรือคัดค้านในวาระใด  

ขอให้กรอกรายละเอียดในใบลงคะแนน และยกมือขึ้น ทางทีมงานจะไปรับใบลงคะแนน 
มาเพื่อสรุปคะแนนเสียง ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่คัดค้าน หรือไม่งดออกเสียง ถือว่าอนุมัติ 

3) ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษกับวาระใด  ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ในวาระนั้น  ยกเว้นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจ ากัด 

4) การลงมติในแต่ละวาระของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังนี้  
4.1 วาระที่ 1, 3, 4, 5 และวาระที่ 7 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้น 

ที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 
4.2 วาระที่ 6 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม 

และออกเสียงลงคะแนน 
4.3 วาระที่ 8 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม  

และออกเสียงลงคะแนน 
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นอกจากนี้ เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอวาระ 
การประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท  ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2557 ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2556 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ใดเสนอวาระ
การประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท  ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2557   

  
เมื่อเลขานุการที่ประชุม ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนแล้ว   ประธานที่-

ประชุม จึงด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้  
 
วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2556 
 
  ประธานที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 
2556  ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 ตามรายละเอียดในเอกสารที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม 
ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว ก่อนการประชุม 
 
  ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุน้สอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่มี      
ผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกลา่ว แต่ประการใด 
    
มตท่ีิประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2556 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 
 เห็นด้วย  จ านวน  591,041,014 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9862  
 ไม่เห็นด้วย จ านวน    - เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
 งดออกเสียง จ านวน           81,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0138 
 
หมายเหตุ วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึ้น จ านวน 26 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 62,104,900 หุน้ 

    
วาระท่ี 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2556  
 
  นายดามพ์  นานา ได้รายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2556 ต่อที่ประชุม สรุปได้ดังนี้  
   
 
 
 

งบการเงินรวมของบริษัทส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 แสดงรายได้จากการขายและ
บริการ จ านวน 3,461.5 ล้านบาท ต้นทุนขายและบริการรวม จ านวน 2,109.3 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร 
และค่าใช้จ่ายอื่นรวม จ านวน 881.4 ล้านบาท โดยแสดงผลก าไรเบ็ดเสร็จส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่รวมจ านวน 
394.5 ล้านบาท ซึ่งเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ านวน 110.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38.8  สามารถอธิบาย 
การเปลี่ยนแปลงหลักได้ดังนี้ 



                                                                                                                      รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2557 
      บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)                                                                                                                    

4 
 

1. รายได้จากการขายและบริการส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2556 จ านวน 3,461.5  
ล้านบาท เพิ่มขึ้นสุทธิจากปี 2555 จ านวน 649.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 23.1 ประกอบด้วย       

- รายได้ธุรกิจสื่อ จ านวน 1,986.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จ านวน 793.3 ล้านบาท หรือ     
ร้อยละ 66.5 

- รายได้ธุรกิจจัดจ าหน่ายเพลง จ านวน 777.2 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 จ านวน 106.0  
ล้านบาท หรือร้อยละ 12.0 

- รายได้ธุรกิจโชว์บิซ จ านวน 692.6 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 จ านวน 26.2 ล้านบาท หรือ 
ร้อยละ 3.7 

- รายได้ธุรกิจบริการและอื่นๆ จ านวน 5.5 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 จ านวน 11.9 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 68.6 

ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดแยกตามกลุ่มธุรกิจ ดังนี้ 

1.1 รายได้ธุรกิจสื่อ 

รายได้จากธุรกิจสื่อประกอบด้วย รายได้จากธุรกิจสื่อโทรทัศน์ และสื่อวิทยุ  โดยในปี 2556 
บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจสื่อ 1,986.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จ านวน 793.3 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 66.5  

- ธุรกิจสื่อโทรทัศน์ : 

ธุรกิจสื่อโทรทัศน์ของบริษัท ประกอบด้วยช่องทีวีดาวเทียมจ านวน 5 ช่อง ได้แก่ “ช่อง 8” 
ช่องรายการวาไรตี้ ภายใต้คอนเซปต์ “ฟรีทีวี วาไรตี้  24 ชั่วโมง”   “สบายดีทีวี” ช่องรายการ
เพลง ด้วยสโลแกน “เพลงไทยหลากสไตล์ ดูสบายทั้งครอบครัว”   “You Channel”  
ช่องรายการเพลง ที่มีคอนเซปต์ “โทรทัศน์ของคนรักดนตรี”   “ช่อง  2” ช่องรายการวาไรตี้ 
ของเหล่าดารา ศิลปินชั้นน า ด้วยคอนเซปต์  “แซ่บ. .สะใจคนไทย” และสุดท้าย  
“Sun Channel La Liga” ช่องรายการ Pay TV เพื่อรับชมการถ่ายทอดฟุตบอล “La Liga” 
ครบทุกคู่ตลอดทั้งฤดูกาล  

โดยในปี 2556 สัดส่วนรายได้จากธุรกิจสื่อโทรทัศน์ต่อรายได้รวมจากการขายและบริการ 
คิดเป็นร้อยละ 41.0 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนซึ่งแสดงสัดส่วนร้อยละ 26.7 โดยมีสาเหตุหลัก 
มาจากการขึ้นราคาขายในปี 2556 เฉลี่ยประมาณ 50% - 60% รวมถึงการเพิ่มพื้นที่
โฆษณาในรูปแบบต่างๆ การพัฒนาคุณภาพของคอนเทนต์ การปรับเปลี่ยนผังรายการและ
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รูปแบบรายการ เพื่อให้เป็นที่น่าสนใจและดึงดูดให้มีผู้ชมรายการเพิ่มขึ้น รวมถึงการปรับ 
กลยุทธ์การขายเพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบรายการที่เปลี่ยนแปลงไป     

- ธุรกิจสื่อวิทยุ :   

ธุรกิจสื่อวิทยุมาจากการด าเนินงานของ 3 คลื่น ได้แก่ “COOL Fahrenheit 93” , “สบายดี 
เรดิโอ 88.5” และ “COOL Celsius 91.5” ซึ่งเริ่มด าเนินการตั้งแต่ปลายไตรมาส 1/2556 
ในขณะที่ปีก่อนมี 2 คลื่น ได้แก่ “COOL Fahrenheit 93” และ “สบายดี เรดิโอ 88.5” ที่เริ่ม
ด าเนินการตั้งแต่ไตรมาส 3/2555 

ในปี 2556  สัดส่วนรายได้จากธุรกิจสื่อวิทยุต่อรายได้รวมจากการขายและบริการคิดเป็น
ร้อยละ 16.0 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนซึ่งแสดงสัดส่วนร้อยละ 14.2  

รายได้จากธุรกิจสื่อวิทยุในปี 2556 เพิ่มขึ้นโดยมีสาเหตุหลักมาจากการปรับขึ้นราคา
โฆษณาของคลื่น COOL Fahrenheit 93 ที่มีอัตราการใช้พื้นที่สื่อโฆษณาอยู่ในระดับสูง 
(Utilization rate) รายได้จากการจัดกิจกรรมต่างๆ ของคลื่น รวมถึงรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการ
ขยายไปสู่คลื่นเพลงสากล นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมต่างๆของแต่ละคลื่นเพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ รักษาฐานลูกค้า และให้ผู้ฟังรายการมีส่วนร่วมกับบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง  
ซึ่งที่ผ่านมาได้รับผลตอบรับที่ดีจากลูกค้าและผู้ฟังรายการเสมอมา 

1.2 รายได้ธุรกิจจัดจ าหน่ายเพลง 

รายได้ธุรกิจจัดจ าหน่ายเพลงประกอบด้วย รายได้จากการจ าหน่ายแผ่นเพลง  รายได้จาก

ช่องทางดิจิตอล และรายได้จากการจัดเก็บลิขสิทธิ์  โดยในปี 2556 บริษัทฯ มีรายได้ 

จากธุรกิจเพลงจ านวน  777.2 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 จ านวน 106.0 ล้านบาท คิดเป็น 

ร้อยละ 12.0 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายได้จากการดาวน์โหลดเพลง อย่างไรก็ดี 

การให้บริการ Music Streaming ผ่าน Application ของ Deezer บนโครงข่าย

โทรศัพท์มือถือของ Dtac มีแนวโน้มการเติบโตของรายได้ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้น 

ของจ านวนสมาชิกของ Deezer ซึ่งโตขึ้นตามความนิยมของรูปแบบบริการ และการเติบโต

ของกลุ่มผู้ใช้โทรศัพท์ระบบ 3G  นอกจากนี้ รายได้จากการจัดจ าหน่ายแผ่นเพลงลดลง  

มีสาเหตุมาจากการลดลงของปริมาณการออกอัลบั้มหลัก เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรม

ผู้บริโภคในตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป 
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1.3 รายได้ธุรกิจโชว์บิซ 

รายได้ธุรกิจโชว์บิซ ประกอบด้วย รายได้จากการจัดคอนเสิร์ตและกิจกรรมการตลาด รายได้

จากการบริหารศิลปิน และรายได้จากงานรับจ้างผลิต โดยในปี 2556 บริษัทฯ มีรายได้ 

จากธุรกิจโชว์บิซจ านวน 692.6 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 จ านวน 26.3 ล้านบาท คิดเป็น

ร้อยละ 3.7 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายได้รับจ้างผลิต ที่มีปริมาณการส่งมอบงาน

ลดลง ในขณะที่รายได้จากการบริหารศิลปินและรายได้จากกิจกรรมการตลาดเพิ่มขึ้น  

 

2. ต้นทุนขายและบริการ 

ต้นทุนขายและบริการส าหรับปี 2556 มีจ านวน 2,109.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จ านวน 
357.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.4 สาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนธุรกิจสื่อเป็นหลัก  
โดยการเพิ่มขึ้นมาจากการพัฒนาคุณภาพและการผลิตคอนเทนต์ต่างๆ ทั้งละคร เกมส์โชว์ 
รายการข่าว รวมถึงรายการวาไรตี้ ให้มีความแข็งแรงและน่าสนใจอย่างสม่ าเสมอเพื่อเพิ่มฐาน  
คนดูให้มากขึ้น รวมถึงต้นทุนจากการซื้อลิขสิทธิ์กีฬามาบริหารอย่างต่อเนื่องตั้งแต่กลางปี 2555 
เป็นต้นมา  

 

3.  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ค่าใช้จ่ายอ่ืน และต้นทุนทางการเงิน 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และค่าใช้จ่ายอ่ืน ส าหรับปี 2556 มีจ านวน 881.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากปี 2555 จ านวน 164.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.0 มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้น 
ของค่าใช้จ่ายในการขายซึ่งสัมพันธ์กับรายได้สื่อที่เพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงการ
เพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายบริหาร ทั้งในส่วนของค่าใช้จ่ายคงที่และค่าใช้จ่ายผันแปร ซึ่งสัมพันธ์กับธุรกิจ
ที่มีการขยายตัวออกไปในปีนี้ 

ต้นทุนทางการเงิน ส าหรับปี 2556 จ านวน 17.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นสุทธิจากปี 2555 จ านวน 9.8 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 130.3 เนื่องจากบริษัทมีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน เพื่อน ามาใช้ 
เป็นเงินทุนหมุนเวียน และเพื่อน ามาช าระค่าคอนเทนต์ต่างๆ ของช่องทีวีดาวเทียม 

 
4. อัตราก าไรขั้นต้น อัตราก าไรสุทธิ และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) 

ในปี 2556 บริษัทมีอัตราก าไรขั้นต้นร้อยละ 39.1 อัตราก าไรสุทธิ ร้อยละ 11.3 และอัตราผลตอบแทน

ของผู้ถือหุ้นร้อยละ 27.6  ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยการเพิ่มขึ้นดังกล่าวเป็นผลมาจากการเติบโต 

ของกลุ่มธุรกิจสื่อทีวีดาวเทียมเป็นหลัก  

 



                                                                                                                      รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2557 
      บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)                                                                                                                    

7 
 

  ประธานที่ประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นเรื่องรายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมี
การลงมติแต่อย่างใด โดยประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม เกี่ยวกับผลการด าเนินงาน
ของบริษัทในปีที่ผ่านมา โดยมีค าถามและค าชี้แจง สรุปประเด็นส าคัญได้ ดังนี้ 
 
ค าถาม 1) รายได้ของธุรกิจจัดจ าหน่ายเพลงในปี 2556 และ ปี 2555 ลดลง แต่เนื่องจากธุรกิจดังกล่าวถือว่า 

มีความส าคัญกับบริษัท เพราะเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ให้กับบริษัทเกือบครึ่งของรายได้ทั้งหมดของ
ธุรกิจสื่อ แต่เหตุใดรายไดใ้นปี 2556 จึงลดลงจ านวนมาก ทั้งนี้ เมื่อดูธุรกิจสื่อวิทยุกลับเพิ่มขึ้น 38.5 % 
ซึ่งเข้าใจว่าคนที่ฟังวิทยุ ก็จะฟังเพลง และก็จะติดใจเพลงที่ฟัง แล้วก็ไปซื้อเพลงของบริษัทมาฟัง 
แต่ท าไมรายได้ของธุรกิจจัดจ าหน่ายเพลงกลับตรงกันข้ามกับรายได้ของธุรกิจสื่อวิทยุ  ซึ่งใน
อนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงธุรกิจจัดจ าหน่ายเพลงอย่างไร และขอให้อธิบายต้นทุนทางการเงิน 
ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 130.3 สาเหตุใดตัวเลขต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นสูง ในขณะที่การเพิ่มขึ้นของ
รายได้มีจ านวนไม่มาก 

ค าชี้แจง ในส่วนของรายได้ส าหรับธุรกิจเพลงในปี 2556 ลดลงจากปีก่อนและปีก่อนๆ ที่ผ่านมา ซึ่งจะลดลง
ไปเรื่อยๆ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เกิดขึ้นในประเทศอื่นๆ และประเทศไทย 
ซึ่งชัดเจนมากในช่วง 5 – 7 ปีที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมข้างต้นคือการลดการซื้อแผ่น 
CD, VCD หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อมาฟัง เปลี่ยนมาเป็นการดาวน์โหลดเพลง ฟังเพลงผ่าน
โทรศัพท์มือถือ ซึ่งหากได้ติดตามธุรกิจของบริษัท ก่อนหน้า 5 ปีที่ผ่านมาการขายแผ่นเพลงจะมี
รายได้สูง และภายในช่วง 5 ปีที่ผ่านมากลับตรงกันข้าม คือรายได้ในการดาวน์โหลดเพลง 
จะสูงมาก และขึ้นมาแทนรายได้จากการขายแผ่นเพลง ซึ่งทางบริษัทก็ได้เตรียมตัวมาโดยตลอด 
จะเห็นได้จากการลดสต๊อกของแผ่นเพลง ซึ่งสต๊อกของบริษัทจะมีน้อย และขณะเดียวกันจะออก
แผ่นเพลงใหม่มาพอดีกับความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งจะเห็นได้ว่าบริษัทรู้ถึงการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการของผู้บริโภคและบริษัทก็ปรับตัวได้ทัน  

 ส าหรับประเด็นการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจจัดจ าหน่ายเพลง หากถามว่ารายได้จากการจัดจ าหน่าย
เพลงที่เคยท ารายได้ให้กับบริษัทจ านวนมากและถือว่าเป็นธุรกิจที่ส าคัญ จะมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างไร อย่างที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น คือจะเปลี่ยนมาเป็นการดาวน์โหลดเพลงแทน ขณะเดียวกัน
ในช่วง 1-2 ปี ที่ผ่านมารายได้จากการดาวน์โหลดเพลงก็เริ่มลดลง โดยจะสังเกตได้จากในช่วง 3 ปี
ที่ผ่านมา บริษัทได้เปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจของบริษัท จากธุรกิจเพลงเป็นธุรกิจสื่อ 

 การเพิ่มขึ้นของต้นทุนทางการเงิน มีสาเหตุมาจากการช าระเงินกู้ระยะยาว เพื่อสนับสนุนธุรกิจ
ลิขสิทธิ์ลาลีกา และลิขสิทธิ์บอลโลกของบริษัท 

ค าถาม 2) สาเหตุใดภาษีเงินได้ของปี 2556 จึงลดลง 
ค าชี้แจง ภาษีเงินได้ปี 2556 ลดลงเนื่องจากมีมาตรฐานการบัญชีใหม่  โดยในปี 2556 บริษัทได้น า 

Deferred tax มาใช้ เพื่อให้เห็นค่าภาษีที่เกิดขึ้นจริงตามนโยบายของกรมสรรพากร 
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วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชี ประจ าปี 2556 

 
 ประธานที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ งบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจ าปี 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี 
รับอนุญาต และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว ก่อนการประชุม 
 
 ประธานที่ประชุม  ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่มี
ผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามแต่ประการใด 
 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี 
ประจ าปี 2556 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

 เห็นด้วย  จ านวน 597,146,279 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100  
 ไม่เห็นด้วย จ านวน                  - เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
 งดออกเสียง จ านวน                  - เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
 
หมายเหตุ วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึ้น จ านวน 15 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 6,023,565 หุ้น 
 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิ และการจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน

ประจ าปี 2556 
 
  นายดามพ์ นานา ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า 
เนื่องจากผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2556  มีผลก าไรจากการประกอบการ  จึงเห็นควรให้เสนอที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ การจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียด
ดังนี้  

1. จัดสรรก าไรสุทธิเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย ส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าป ี
2556 จ านวน 20,682,665.18 บาท 

2. จ่ายเงินปันผลจาก  :  ผลการด าเนินงาน งวดด าเนินงานวันที่ 1 มกราคม 
2556 ถึงวันที่ 31 ธนัวาคม 2556 

3. อัตราการจ่ายเงินปันผล  : 0.20 บาท ต่อหุ้น 
4. วันที่จ่ายเงินปันผล : วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 
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การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันก าหนดรายชื่ อผู้ถือหุ้น  
ที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 12 มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 13 มีนาคม 2557  

ทั้งนี้  บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ส าหรับผลการด าเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 
2556 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2556  ไปแล้วในอัตรา 0.15 บาท ต่อหุ้น (สิบห้าสตางค์ต่อหุ้น) เมื่อวันที่ 6 กันยายน 
2556  ดังนั้น ส าหรับผลการด าเนินงานรวม ประจ าปี 2556 บริษัทจะมีการจ่ายเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 0.35 บาท  
ต่อหุ้น  (สามสิบห้าสตางค์ต่อหุ้น) 

  
  ประธานที่ประชุม  ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่มี
ผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามแต่ประการใด  
 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ตามที่เสนอ 
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

 เห็นด้วย  จ านวน 597,298,379 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100  
 ไม่เห็นด้วย จ านวน                  - เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
 งดออกเสียง จ านวน             -  เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
 
หมายเหตุ วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึ้น จ านวน 4 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 152,100 หุ้น 
 
วาระท่ี 5  พิจารณาเลือกต้ังกรรมการ แทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ  
 
  เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
ประกอบกับข้อบังคับของบริษัท ก าหนดให้ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุด 
เป็นผู้พ้นจากต าแหน่งเป็นจ านวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และกรรมการที่ออกจากต าแหน่งนั้น สามารถได้รับ
เลือกตั้งกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทอีกได้ โดยกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ มีจ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย นายพิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์ พลเอกไพโรจน์ พานิชสมัย และ 
รองศาสตร์ตราจารย์วิทยา ด่านธ ารงกูล 

 
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่มีส่วน

เกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณา) ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้เสนอชื่อนายพิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์ พลเอกไพโรจน์ พานิชสมัย 
และรองศาสตร์ตราจารย์วิทยา ด่านธ ารงกูล ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท
ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง  
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ทั้งนี้ ข้อมูลของกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งนั้น ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว ก่อนการ
ประชุม โดยขอให้ที่ประชุมออกเสียงเลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล 
 
  ประธานที่ประชุม  ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง
กรรมการเป็นรายบุคคล แตไ่มม่ีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามแต่ประการใด 
  
มตท่ีิประชุม  ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง 

ลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี ้
1) นายพิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์  ที่ประชุมได้เลือกให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 

อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 
 เห็นด้วย จ านวน 597,298,379 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100  
 ไม่เห็นด้วย จ านวน                  - เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
 งดออกเสียง จ านวน  -  เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
 

2) พลเอกไพโรจน์ พานิชสมัย ที่ประชุมได้เลือกให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 
 อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

 เห็นด้วย จ านวน 597,298,379 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100  
 ไม่เห็นด้วย จ านวน                  - เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
 งดออกเสียง จ านวน  -  เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
 

3) รองศาสตร์ตราจารย์วิทยา ด่านธ ารงกูล ที่ประชุมได้เลือกให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท
อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

 เห็นด้วย จ านวน 597,298,379 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100  
 ไม่เห็นด้วย จ านวน                  - เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
 งดออกเสียง จ านวน  -  เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
 
วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ 
 
 เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า     คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนมีความเห็นว่า  ค่าตอบแทนกรรมการตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 ประชุมเมื่อ
วันที่ 19 เมษายน 2556 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 ประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 
พิจารณาอนุมัติการปรับปรุงค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ฯ ไว้มีความเหมาะสมแล้ว   จึงมิได้เสนอให้ที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้นพิจารณาเปลี่ยนแปลงแต่ประการใด    
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อย่างไรก็ดี   เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  เห็นควรให้แจ้งมติที่ประชุม  ซึ่งได้
อนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ  ดังนี้    

 
 

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 ประชุมเม่ือวันที่ 19 เมษายน 2556 ได้อนุมัติการก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ เป็นดังนี้    

 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการปีละไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) โดยมอบอ านาจให้
คณะกรรมการ  มีอ านาจก าหนดจ านวนเงินค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละรายจะได้รับ  และก าหนด 
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นดังนี้ 

 

ประธานกรรมการได้รับค่าเบี้ยประชุม เป็นจ านวนเงิน 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาท)  
ต่อครั้งที่เข้าประชุม และกรรมการได้รับค่าเบี้ยประชุม เป็นจ านวนเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาท) ต่อครั้ง 
ที่เข้าประชุมต่อท่าน 

 

นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการ และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการดังกล่าวข้างต้นแล้ว 
ก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทน และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นดังนี้  

 

ประธานกรรมการตรวจสอบ  ได้รับค่าเบี้ยประชุมเป็นจ านวนเงิน 23,000 บาท (สองหมื่นสามพัน
บาท) ต่อครั้งที่เข้าประชุม และค่าตอบแทนรายเดือนเป็นจ านวนเงิน 46,000 บาท (สี่หมื่นหกพันบาท) และ 
กรรมการตรวจสอบ  ได้รับค่าเบี้ยประชุมเป็นจ านวนเงิน 17,250 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบบาท)  
ต่อครั้งที่เข้าประชุมต่อท่าน และค่าตอบแทนรายเดือนเป็นจ านวนเงิน 40,250 บาท (สี่หมื่นสองร้อยห้าสิบบาท) 
ต่อท่าน  

การก าหนดค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมดังกล่าว  ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 
2557 เป็นต้นไป หรือจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะลงมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืน 

 
  ประธานที่ประชุม  ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่มี
ผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามแต่ประการใด 
 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากเกินกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน อนุมัตคิ่าตอบแทนกรรมการบริษทัตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 
 เห็นด้วย  จ านวน 597,297,879 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999  
 ไม่เห็นด้วย จ านวน               500 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0001 
 งดออกเสียง จ านวน                   - เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
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วาระท่ี 7  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญช ีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2557 
 
  เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ มีมติ
เสนอให้แต่งต้ังนางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899 หรือนางสาวกรรณิการ์  วิภาณุรัตน์ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 หรือนายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 หรือนางสาวนงลักษณ์ 
พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4713 จาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 
2557 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอ านาจในการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็น ส าหรับงบการเงิน
เฉพาะบริษัท และงบการเงินรวมรายไตรมาสและรายปี และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากัด เป็นผู้มีอ านาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท กรินทร์ 
ออดิท จ ากัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2557 เป็นจ านวนเงินปีละ 2,950,000 บาท 
(เฉพาะบริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) ปีละ 820,000 บาท)  
 

ทั้งนี้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจ าปีตามปกติ ขอให้ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นมอบอ านาจ
ให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาก าหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป โดยที่ บริษัท กรนิทร์ ออดิท จ ากัด เป็นผู้สอบ-
บัญชีของบริษัท ตั้งแต่ปี 2554 

 
โดยที่ บริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากัด และผู้สอบบัญชทีี่เสนอแต่งต้ังเป็นผู้สอบบัญชีของบรษิัท ไม่มี

ความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บรหิาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผูท้ี่เกีย่วข้องกับบุคคลดังกล่าว     
ในลักษณะที่จะมผีลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระแตป่ระการใด 

 
ประธานที่ประชุม  ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่มี

ผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามแต่ประการใด

  

   
มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2557 ตามที่เสนอ 
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

 เห็นด้วย  จ านวน 597,306,379 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999  
 ไม่เห็นด้วย จ านวน               500 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0001 
 งดออกเสียง จ านวน                   - เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 

 
 
 

หมายเหตุ วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึ้น จ านวน 1 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 8,500 หุ้น 
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วาระท่ี 8  พิจารณาให้สัตยาบันรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งได้แก่ คลื่นความถี่ เพื่อให้บริการ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทธุรกิจระดับชาติ หมวดหมู่ท่ัวไปแบบความคมชัดปกติ 
(“โครงการทีวีดิจิตอล”) 

 นายดามพ์ นานา รายงานต่อที่ประชุมว่า เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2556 บริษัท อาร์.เอส.เทเลวิชั่น 
จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้เข้าร่วมประมูลเพื่อขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบ
ดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ต่อมาในวันที่ 13 มกราคม 2557 ได้รับหนังสือจาก กสทช. ลงวันที่ 10 
มกราคม 2557 แจ้งผลการประมูลว่า บริษัท อาร์.เอส.เทเลวิชั่น จ ากัด  เป็นผู้ชนะการประมูลใบอนุญาตให้ใช้ 
คลื่นความถี่ในหมวดหมู่ทั่วไป แบบความคมชัดปกติ จ านวน 1 ช่องรายการโดยมีมูลค่าการประมูลจ านวน 2,265 
ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดการท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าว 
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไปแล้วเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2557 และฉบับแก้ไข ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557 ได้มีมติให้สัตยาบันในมูลค่าการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี ่

 
 

ทั้งนี้ รายการข้างต้นมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 102.73 ซึ่งค านวณไดด้ังนี้ 
มูลค่าของสิ่งตอบแทน x 100 3,067,656,000 x 100  = 102.73 % 
   สินทรัพย์รวมของบริษัท                   2,986,209,846.39                              
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
 (มูลค่าของสิ่งตอบแทนจ านวน 3,067,656,000 บาท มาจากจ านวนเงินค่าประมูลจ านวน 2,265,000 

บาท รวมกับค่าเช่าโครงข่ายจ านวน 802,656,000 บาท) 
       
 
 

บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการเข้าท ารายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้งที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นแก่ผู้ถือหุ้น ตลอดจนต้องด าเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอสัตยาบันการเข้าท า
รายการดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิ
ลงคะแนน 

 

อย่างไรก็ตาม การเข้าท ารายการดังกล่าว บริษัทฯ ไม่อาจจะขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ก่อน
เข้าท ารายการ เนื่องจากการเปิดเผยวงเงินที่ใช้ในการประมูลให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประมูล จะส่งผลเสียต่อบริษัทฯ 
ในการเข้าร่วมประมูลได้ ประกอบกับในขณะที่ท าการประมูลนั้นยังมีความไม่แน่นอนว่า บริษัท อาร์.เอส.เทเลวิชั่น 
จ ากัด จะชนะการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่หรือไม่ และในกรณีที่บริษัท อาร์.เอส.เทเลวิชั่น จ ากัด ชนะการ
ประมูล มูลค่าการประมูลอาจจะไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามประกาศเรื่องการได้มา  
หรือจ าหน่ายไปก็ได้  
 

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการต่างๆ ไปก่อนที่บริษัทฯ จะได้รับอนุมัติจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น ซึ่งการด าเนินการนี้เป็นแนวทางเดียวกันกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกหลายๆ บริษัทที่เข้าร่วม
ประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในครั้งนี้ 
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ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้
ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผล และความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการได้มา 
ซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้ และได้เชิญให้นายพัชร เนตรสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ จากบริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ 
จ ากัด ให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลและความเป็นธรรมของราคา และเงื่อนไขของรายการ
ได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้ 

นายพัชร เนตรสุวรรณ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ขอสรุปย่อประเด็นส าคัญให้ผู้ถือหุ้นทราบ 
เนื่องจากความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินฉบับเต็ม ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าก่อนวันประชุม 14 วัน 
โดยขอสรุปย่อดังนี้  
  ทรัพย์สินที่ได้มา  

1. ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจ
ระดับชาติ ในหมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ จ านวน 1 ช่อง โดยมีอายุของใบอนุญาต 
15 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต มูลค่า 2,265 ล้านบาท (ไม่รวม VAT) แบ่งช าระ 6 ปี (2557 – 
2562) 

2. การเช่าใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ใช้ความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (“MUX”) ของ Thai 
PBS เป็นระยะเวลา 15 ปี มูลค่ารวม 985.66 ล้านบาท 
รวมสินทรัพย์ที่ได้มา (1 + 2)เท่ากับ 3,250.66 ล้านบาท ทั้งนี้ อัตราค่าเช่าโครงข่ายจะ
แตกต่างจากที่บริษัทค านวณ เนื่องจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้น าอัตราเงินเฟ้อมารวม
ในการค านวณด้วย  
 

เหตุผลและความจ าเป็นในการเข้าร่วมประมูล 
เนื่องจากโครงสร้างรายได้ของบริษัทได้เปลี่ยนแปลงไป โดยมีธุรกิจโทรทัศน์ที่มีอัตราการ
เติบโตสูงและมีแนวโน้มที่ดีกลายเป็นธุรกิจหลักของบริษัท แทนธุรกิจเพลง แต่เนื่องจาก
ปัจจุบันใบอนุญาตส าหรับให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ (ใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม) มีอายุแค่ 2 ปีเท่านั้น ท าให้บริษัทมีความเสี่ยงอย่างมี
นัยส าคัญต่อความม่ันคงและความต่อเนื่องของธุรกิจหลักของบริษัทในอนาคต ซึ่งการประมูล
ใบอนุญาตฯ ในครั้งนี้จะท าให้สร้างความมั่นคงและต่อเนื่องในการประกอบธุรกิจโทรทัศน์
ของบริษัท เป็นระยะเวลา 15 ปี 

ข้อดีและประโยชน์  
- สร้างความม่ันคงและต่อเนื่องในการประกอบธุรกิจโทรทัศน์ของบริษัท 
- เพิ่มอัตราการเข้าถึงผู้ชมโทรทัศน์ของบริษัท 
- โอกาสในการเพิ่มรายได้จากการประกอบธุรกิจโทรทัศน์ของบริษัทในอนาคต  

- มูลค่าตลาดค่าโฆษณาเติบโตขึ้นต่อเนื่อง  
- ส่วนแบ่งค่าโฆษณาของฟรีทีวีสูงกว่าของโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมมาก 
- บริษัทมีศักยภาพในการแข่งขันเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งเม็ดเงินค่าโฆษณาของฟรีทีวี  
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- อัตราค่าโฆษณาในช่วงไพร์มไทม์ และอัตราค่าโฆษณาเฉลี่ยของที วีดิจิตอล  
ถูกคาดการณ์ว่าจะสูงกว่าอัตราค่าโฆษณาของโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมในปัจจุบันมาก  

- บริษัทมีความพร้อมในการด าเนินธุรกิจโทรทัศน์ระบบดิจิตอล เนื่องจากมีบุคลากร 
เครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่  Contents ศิลปิน หน่วยงานสนับสนุน และมี
ประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจโทรทัศน์   

- ต้นทุนค่าสัมปทานของบริษัทไม่สูงมากเม่ือเทียบกับคู่แข่ง  
- ไม่เกิดผลกระทบในช่วงการย้ายจากระบบโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมมาเป็นระบบทีวี
ดิจิตอล และไม่มีต้นทุน Must Carry เพิ่มขึ้น 

- อัตราค่าเช่าใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้ความถี่ภาคพื้นดินในระบบ
ดิจิตอล (MUX) ของ Thai PBS ต่ าที่สุด และมีระบบที่พร้อมที่สุด 

 
 

ความเหมาะสมของราคา 
—  ราคาประมูลโครงการทีวีดิจิตอล SD Variety และค่าเช่าใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่

ใช้ความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (MUX) ของ Thai PBS เป็นราคาที่เหมาะสม  
 
โดยนายพัชร เนตรสุวรรณ มีความเห็นเพิ่มเติมว่า เหตุผล ข้อดี ประโยชน์ ข้อด้อย ความเสี่ยง  

มีความสมเหตุสมผล รวมทั้งราคาของการได้มาซึ่งสินทรัพย์มีความเหมาะสม ผู้ถือหุ้นของบริษัทควรให้สัตยาบัน
รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้ 

 
ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน โดยมี

ค าถามและค าชี้แจง สรุปประเด็นส าคัญได้ดังนี้ 
   

ค าถาม 1) ช่อง 8 ของดาวเทียมและช่อง 8 ของฟรีทีวี จะออกควบคู่กันไปหรือไม่ ช่อง 8 ดาวเทียมจะท าไปอีก
กี่ปี เม่ือบริษัทให้บริการทีวีดิจิตอลแล้ว บริษัทคาดว่าจะได้ส่วนแบ่งก าไรจากช่องโทรทัศน์ช่องอื่นๆ 
ประมาณเท่าไร และบริษัทคิดว่าจะขายกล่องบอลโลกได้จ านวนกี่กล่อง และจะมีก าไรจากการขาย
กล่องบอลโลกจ านวนเท่าไหร่ 

ค าชี้แจง ในวันที่ 25 เมษายน 2557 ช่อง 8 จะน าไปใช้เป็นช่องออกอากาศภายใต้ใบอนุญาตทีวีดิจิตอล 
ส่วนอีก 4 (ช่องสบายดีวี, ช่อง You Channel, ช่อง 2 และ ช่อง Sun Channel La Liga) จะ
ออกอากาศในช่องดาวเทียม 

 บริษัทคาดว่าการให้บริการทีวีดิจิตอลของบริษัทจะท าก าไรให้กับบริษัทตั้งแต่ปีแรกที่ให้บริการ แต่
ไม่สามารถคาดการณ์เป็นตัวเลขได้ เนื่องจากถือว่าครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม 
สื่อโทรทัศน์ครั้งใหญ่ของประเทศไทย 

 บริษัทได้วางเป้าหมายในการจ าหน่ายกล่องบอลโลก จ านวน 1 ล้านกล่อง 
 บริษัทจะมีรายได้จากการขายกล่องบอลโลกประมาณ 1 พันกว่าล้าน 
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ค าถาม 2) รายการข่าว ที่ทางบริษัทจะจัดท า บริษัทเคยท าหรือไม่ และเมื่อเป็นฟรีทีวีดิจิตอลแล้ว ทีมข่าว
บริษัทจะท าเองหรือไม่ หรือจะสร้างใหม่และหรือจะพัฒนาอย่างไรบ้าง 

ค าชี้แจง เม่ือบริษัทตัดสินใจน าช่อง 8 เข้าสู่สนามฟรีทีวีดิจิตอล บริษัทต้องมีความพร้อมทุกจุด โดยบริษัทได้
มีจุดแข็งและข้อได้เปรียบตามที่  ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้วนั้น  
ซึ่งบริษัทได้เตรียมความพร้อม โดย ช่อง 8 ของบริษัทจะต้องมีความแข็งแกร่งเรื่องข่าว และ
รายการละคร ส าหรับวาไรตี้ต่างๆ ที่จะมาเสริมเพิ่มเติมนั้น จะต้องสร้าง Character ที่แตกต่างจาก
ช่องอ่ืน ๆ 

ค าถาม 3) ถ้าเป็นทีวีดิจิตอล ช่อง 8 จ าเป็นต้องใช้หรือไม่ ตามที่บริษัทได้เข้าประมูลทีวีดิจิตอลที่มีมูลค่า
ค่อนข้างสูง บริษัทมั่นใจหรือไม่ว่ารายได้ที่จะได้รับและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น จะท าให้ผลประกอบการ
ดีขึ้นเรื่อยๆ ทีวีดามเทียมกับทีวีดิจิตอล ต้นทุนต่อปีแตกต่างกันหรือไม่ 

ค าชี้แจง ถ้าเป็นทีวีดิจิตอล ช่อง 8 ยังคงต้องใช้ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้กับบริษัทอีกหนึ่งช่องทาง 
ช่อง 8 จะท าก าไรให้กับบริษัทได้ตั้งแต่ปีแรก และคาดว่าจะมีผลประกอบการที่ดีขึ้นเรื่อยๆ และ
คาดว่า 2 ปีข้างหน้ารายได้จากธุรกิจสื่อจะเพิ่มขึ้นเป็น 90% 
ค่าใช้จ่ายส าหรับการประกอบธุรกิจทีวีดิจิตอลจะมีค่าใช้จ่ายมากกว่าทีวีดาวเทียม อันเนื่องมาจาก
ค่าใบอนุญาตทีวีดิจิตอลและค่าเช่าโครงข่าย แต่ทั้งนี้การประกอบธุรกิจทีวีดิจิตอล จะสร้างโอกาส
ในการเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทมากกว่าการประกอบธุรกิจทีวีดาวเทียม 

ค าถาม 4) ขอทราบเหตุผลในการยกเลิกช่องชอปปิ้ง  จากการแข่งขันเรื่อง Production จะมีปัญหาเรื่องการ
ดึงตัวบุคลากร และอาจท าให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น อยากทราบต้นทุนค่า Production และต้นทุน 
ค่าบุคลากร จะเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ ปี 2557 บริษัทจะลงทุนท าละครทั้งหมดกี่เรื่อง และบริษัทได้ตั้ง
ต้นทุนไว้ส าหรับปี 2557 จ านวนเท่าไหร่ ขอทราบต้นทุนของปี 2558 จะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ของบริษัทได้มากน้อยแค่ไหน 

ค าชี้แจง เนื่องจากปัจจุบันบริษัทให้ความส าคัญกับการท าช่องฟรีทีวี ไม่ว่าจะเป็นระบบดิจิตอลทีวี หรือ 
ทีวีดาวเทียม บริษัทจึงมุ้งเน้นเรื่องโครงสร้างการท าช่องที่หารายได้จากโฆษณาก่อน และหาก 
ถึงเวลาที่เหมาะสมบริษัทคาดว่าจะกลับมาท าช่องชอปปิ้ง ซึ่งบริษัทได้วางแผนและกุลยุทธ์ไว้ 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 ค่าบุคลากร ค่า Incentive ในการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานของบริษัทเฉลี่ย 15 % โดยบริษัท 
ได้ตั้งงบประมาณไว้ 20 % 

 ส าหรับละครปี 2557 บริษัทได้ตั้งเป้าหมายในการผลิตไว้ประมาณ 9 เรื่อง ซึ่งบริษัทจะค่อยๆ  
เพิ่มจ านวนละครให้มากขึ้น ทั้งนี้บริษัทอาจจะออกอากาศไม่ครบทั้งหมด เนื่องจากต้องรอดูเรตติ้ง 
ซึ่งการผลิตละครแต่ไม่ได้น ามาออกอากาศจะไม่ท าให้เกิดต้นทุนทางบัญชีที่จะมีผลกระทบต่อ  
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท 
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ค าถาม 5) ตามที่ศาลปกครองกลางพิพากษาให้กฎ Must have มีผลใช้บังคับต่อไป และขณะนี้ยังอยู่ระหว่าง
การอุทธรณ์ ไม่ทราบว่าค าพิพากษาของศาลปกครองกลางจะมีผลกระทบต่อการถ่ายทอดสด 
ฟุตบอลโลกคู่สุดท้ายของบริษัทหรือไม่ และระหว่างอุทธรณ์บริษัทยังไม่สามารถขายกล่องฟุตบอลโลก
ได ้ใช่หรือไม่ 

ค าชี้แจง ตามที่ กสทช. แจ้งว่า Must have ให้บริษัทถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกผ่านช่องฟรีทีวีทั้งหมดจ านวน 
64 แมตช์ แต่บริษัทได้ยื่นค าร้องต่อศาลปกครองกลางเพื่อขอศาลเพิกถอนกฎ Must have หรือ 
ไม่ใช้กฎ Must have กับการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกปี 2014 ซึ่งศาลปกครองกลางได้พิพากษา 
ให้บริษัทเป็นผู้ชนะ 
ส าหรับการขายกล่องฟุตบอลโลก ตามที่ศาลปกครองกลางได้พิพากษาให้บริษัทเป็นผู้ชนะ บริษัท
จึงยึดถือค าพิพากษาศาลปกครองกลาง ที่จะด าเนินการตามแผนการที่ได้วางไว้ คือบริษัทจะท า
การขายกล่องฟุตบอลโลก ซึ่งขณะนี้ได้ท าการวางจ าหน่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ค าถาม 6) การเพิ่มขึ้นของต้นทุนค่าใบอนุญาตทีวีดิจิตอล ซึ่งจะเพิ่มขึ้นทุกปี เป็นการค านวณต้นทุนตามการ 
Coverage area ใช่หรือไม่ การตัดต้นทุนใบอนุญาตทีวีดิจิตอลตัดตามระยะเวลาใช่หรือไม่  
ถ้าบริษัทยังไม่ได้รับเงินจากธนาคาร บริษัทจะต้องช าระดอกเบี้ยเงินกู้ หรือไม่ และการจัดเรียงช่อง
ทีวีดิจิตอลใน platform หลัก เช่น กล่อง PSI , กล่อง TRUE จะมีหลักการจัดเรียงช่องอย่างไร และ
ช่องของบริษัทจะไปอยู่ในล าดับใด 

ค าชี้แจง ต้นทุนค่าเช่าโครงข่าย (MUX) เป็นไปตาม Coverage area และหลังจากนั้นทุกๆ 3 ปีจะมีการปรับ
ขึ้นค่าเช่าโครงข่ายตามอัตราเงินเฟ้อ ส าหรับใบอนุญาตทีวีดิจิตอลจ านวน 2,265 พันล้านบาท มี
ก าหนดระยะเวลาในการช าระ 6 ปี ซึ่งบริษัทได้ท าการช าระไปแล้วประมาณ 300 กว่าล้าน คงเหลือ
ประมาณ 1,900 ล้าน โดยบริษัทจะช าระให้กับ กสทช. ในปีที่ 2 – ปีที่ 6 (ปี 2558-2562) โดย 
ตามหลักการทางบัญชีไม่ต้องท าการบันทึกบัญชีทั้งหมดจ านวน 1,900 ล้าน แต่บันทึกโดยการ 
น าดอกเบี้ยมาทอนให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน  และจะต้องจ่ายในอนาคตอีกจ านวนเท่าไร  และ 
ทอนกลับมาด้วยอัตราดอกเบี้ย ฉะนั้นในอนาคตบริษัทจะมีดอกเบี้ย 2 ส่วน คือ ดอกเบี้ยที่บริษัท
ต้องช าระให้กับธนาคาร และดอกเบี้ยค่าใบอนุญาตทีวีดิจิตอล 

 ส าหรับเรื่องต้นทุนใบอนุญาตฯ ตัดตามรายได้ 
 ดอกเบี้ยที่ได้อธิบายข้างต้นเป็นดอกเบี้ยที่ค านวณจากมูลค่าปัจจุบันของใบอนุญาตทีวีดิจิตอล 

มิใช่ดอกเบี้ยที่ต้องช าระให้กับธนาคารแต่อย่างใด 
 ส าหรับการจัดเรียงช่องของกล่อง PSI ช่องของบริษัทยังคงเดิม เช่น หมายเลข 2 เป็นช่อง 2 

หมายเลข 8 เป็นช่อง 8 และหมายเลข 8 -10 ก็ยังคงเป็นช่องของบริษัท ส าหรับการจัดเรียงช่อง 
ของกล่อง TRUE หมายเลข 1-10 จะเป็นช่องของ TRUE ทั้งหมด ส่วนช่อง  8 ของบริษัทจะอยู่ที่
หมายเลข 37  
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ค าถาม 7) ถ้าจะรับชมฟุตบอลโลกจะต้องท าอย่างไร จะต้องซื้อกล่องใหม่หรือรับชมผ่านทางช่อง 8 ของบริษัท  
ได้หรือไม่ 

ค าชี้แจง ถ้าจะรับชมฟุตบอลโลกโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสามารถรับชมได้ผ่าน 2 ช่อง คือ ช่อง 7 และช่อง 8  
ซึ่งจะรับชมได้เพียง 22 แมตช์ แต่หากจะชมครบ 64 แมตช์ ต้องซื้อกล่องฟุตบอกโลก โดยรับชมได้
จากช่อง World cup channel ซึ่งเป็นช่องใหม่ของบริษัท แต่หากท่านใดที่มีกล่อง PSI หรือกล่อง 
Sun Box ซึ่งมีช่อง World cup channel ของบริษัทอยู่แล้ว หากจะรับชมฟุตบอลโลก จะต้อง 
ช าระเงินค่ารับชมฟุตบอลโลก 

ค าถาม 8) บริษัทจะท าอย่างไรให้ช่องลาลีกา เป็นที่รู้จัก Transponder ที่บริษัทเช่าอยู่ใช้ไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ 
และคงเหลืออีกกี่เปอร์เซ็นต์ กลยุทธ์ของการบริหารลาลีกา บริษัทมีนโยบายบริหารอย่างไร และ 
ปี 2558 รายได้ของลาลีกาจะเป็นอย่างไร  ภายในสิ้นปี 2557 รายการรีรันจะคงเหลืออยู่ 
กี่เปอร์เซ็นต์ และหากบริษัทมีรายการที่มีลักษณะเดียวกันกับรายการของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ ถ้าน าไป
ถ่ายทอดในระบบทีวีดิจิตอล จะโดนเซนเซอร์หรือไม่ 

ค าชี้แจง  บริษัทจะท าการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ทราบหมายเลขช่องของบริษัท ที่บรรจุอยู่ในกล่อง PSI และ
กล่องฟุตบอลโลก 

 Transponder ที่บริษัทใช้ไปแล้วประมาณ 60% และให้เช่า 30 % ซึ่งช่วงฤดกูาลฟุตบอลโลกบริษัท
จะน า Transponder ที่ให้เช่ามาใช้ และหลังจากจบฤดูกาลฟุตบอลโลกบริษัทก็จะน าไปให้เช่า
ต่อไป 

 นโยบายในการบริหารลาลีกา 1. การท า Bundling กับกล่องยี่ห้ออ่ืน โดยบริษัทจะได้รับส่วนแบ่ง
รายได้ 2. ท าการอนุญาตช่วง โดยการน าช่องของบริษัทไปบรรจุเป็นอีกช่องหนึ่งของกล่องอื่น ที่มี
การเรียกเก็บเงินค่ารับชมช่อง 

 บริษัทคาดว่าในปี 2557 บริษัทจะมีรายได้จากลาลีกาประมาณ 488 ล้านบาท 
 การรีรัน ถือเป็นการบริหารต้นทุนอย่างหนึ่งของบริษัท ซึ่งบริษัทจะหยุดรีรัน เมื่อบริษัทพิจารณา

แล้วเห็นว่ารายได้จากโฆษณาที่บริษัทได้รับจะคุ้มค่ากับการที่บริษัทจะลงทุนผลิตรายการใหม่ 
มาเพื่อออกอากาศหรือไม่ 

 ส าหรับนโยบายในการควบคุมเนื้อหารายการที่ออกอากาศมีหลักการเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็น
โทรทัศน์ที่ไม่ใช้ใบอนุญาตคลื่นความถี่ (ทีวีดามเทียม) หรือโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ (ทีวีดิจิตอล) 
คือจะต้องไม่กระทบต่อความม่ันคงของชาติ หรือไปท าร้ายเยาว์ชน 

ค าถาม 9) เนื่องจากในปี 2557 บริษัทมีรายได้จากบอลโลกและการขายกล่องบอลโลก และในปี 2558 รายได้
ในส่วนนี้จะหายไป บริษัทมีแผนจะรับมืออย่างไรบ้าง ปี 2557 จะมีการปรับขึ้นค่าโฆษณาหรือไม่ 
และในปี 2558 จะปรับขึ้นค่าโฆษณาด้วยหรือไม่ ถ้าปรับขึ้นสามารถจะน ามาทดแทนรายได้ 
ที่ขาดหายไปจากรายได้จากฟุตบอลโลก ได้หรือไม่ 

 ธุรกิจโชว์บิซไตรมาสที่ 1 ปี 2557 มีรายได้เท่าไหร่ และคาดว่าทั้งปี 2557 รายได้จะเป็นไปตามที่
บริษัทตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่ 
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ค าชี้แจง ประมาณเดือนพฤษภาคม 2557 บริษัทจะท าการปรับขึ้นค่าโฆษณา และส าหรับปี 2558 จะปรับ
ขึ้นค่าโฆษณาหรือไม่นั้นยังไม่สามารถรู้ได้ เนื่องจากต้องพิจารณาเรตติ้ง และความแข็งแรง 
ของช่อง 

 ปี 2558 รายได้ธุรกิจสื่อจะค่อยๆ เพิ่ม และจะเสริมขึ้นมาแทนรายได้ฟุตบอลโลกที่หายไป  
ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่า จะท าให้ผลประกอบการของบริษัทมีก าไรมากกว่าปี 2557 เนื่องจาก 
ธุรกิจสื่อเป็นธุรกิจที่ท าให้เกิดก าไรสูง 

 รายได้ธุรกิจโชว์บิซ ในไตรมาสที่ 1 ปี 2557 คาดว่ามีประมาณ 1 ใน 4 ส่วน ของเป้าหมายที่วางไว้
จ านวน 700 ล้านบาท และบริษัทคาดว่าจะสามารถท าได้ตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ 

 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากเกินกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน ให้สัตยาบันรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งได้แก่ คลื่นความถี่ เพื่อให้บริการ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทธุรกิจระดับชาติ หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ ตามที่เสนอ 
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

 เห็นด้วย  จ านวน 639,892,079 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9977  
 ไม่เห็นด้วย จ านวน                   - เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
 งดออกเสียง จ านวน           15,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0023 

 
 
 

หมายเหตุ วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึ้น จ านวน 26 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 12,462,300 หุน้ 
 
 เมื่อที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระครบถ้วน ตามที่ก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว 
ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เสนอแนะ หรือเสนอให้พิจารณาในเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้น
ท่านใดซักถามแต่ประการใด 
 
 ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม  

ปิดประชุมเวลา 16.09 น. 
 
 
       ............................................ 
                             (นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ)์ 
                                    ประธานที่ประชุม 

 
 

          


