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บริษัท อาร์เอส จากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558

ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องอาร์เอสฮอลล์ ชั้น 7 อาคารเลขที่ 419/4
ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานกรรมการ ปฏิบัตหิ น้าที่เป็นประธานที่ประชุม โดยนางพรพรรรณ
เตชรุ่งชัยกุล เลขานุการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการทีป่ ระชุม ซึ่งเลขานุการที่ประชุมได้แนะนาคณะกรรมการ
และผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งผู้เข้าร่วมประชุม ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม
1. นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริ ห าร และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายดนัยศิษฏ์ เปสลาพันธ์
กรรมการ และรองกรรมการผู้อานวยการอาวุโส
นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล
กรรมการ กรรมการบริห าร ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ประธานกรรมการบรรษัทภิ บาล ประธาน
กรรมการพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล เลขานุ ก ารบริ ษั ท
และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
นายดามพ์ นานา
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบรรษัท ภิ บ าล และประธานเจ้ าหน้ าที่ ฝ่ า ย
การเงิน
นายสุทธิศักดิ์ ประศาสน์ครุการ
กรรมการ
นายโสรัตน์ วณิชวรากิจ
กรรมการ
นายพิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์
กรรมการอิ ส ระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
พลเอกไพโรจน์ พานิชสมัย
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
รองศาสตราจารย์วิทยา ด่านธารงกูล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
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บริษัท อาร์เอส จากัด (มหาชน)

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาววิมลศรี
2. นางสาวณชนก

จงอุดมสมบัติ
สกุลเสาวคนธ์

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จากัด
ตัวแทนจาก ผู้ถือหุ้น
ผู้ตรวจนับผลการลงคะแนนเสียง ร่วมกับเจ้าหน้าที่
ของบริษัท

เริ่มการประชุม
ประธานที่ประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านและแถลงว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเอง
และด้วยการรับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 621 ราย นับจานวนหุ้นได้ 464,944,606 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.48 ของหุ้น
ที่จาหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท (ทั้งนี้ ภายหลังจากการเปิดประชุมไปแล้ว มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รวม
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 636 ราย นับจานวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 466,463,106 หุ้น ) ซึ่งเกิน
กว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายแล้วทั้ งหมดของบริษัท จ านวน 1,022,346,046 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุ มตาม
ข้ อบั งคั บ ของบริ ษั ท แล้ ว จึ งกล่ าวเปิ ดประชุ ม โดยก่ อนเข้ าสู่ วาระการประชุ ม ประธานที่ ประชุ ม ได้ มอบหมาย
ให้เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม ดังนี้
1) ในการออกเสียงลงคะแนน ให้นับหุ้นหนึ่งหุ้น เป็นหนึ่งเสียง
2) ในการลงมติแต่ละวาระนั้น หากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการงดออกเสียง หรือคัดค้านในวาระใด
ขอให้กรอกรายละเอียดในใบลงคะแนน และยกมือขึ้น ทางทีมงานจะไปรับใบลงคะแนนมา
เพื่อสรุปคะแนนเสียง สาหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่คัดค้าน หรือไม่งดออกเสียง ถือว่าอนุมัติ
3) ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษกับวาระใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในวาระนั้ น ยกเว้ น การออกเสี ย งลงคะแนนเลื อ กตั้ ง กรรมการ ทั้ ง นี้ เป็ น ไปตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด
4) การลงมติในแต่ละวาระของที่ประชุมสามั ญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
4.1 วาระที่ 1, 3, 4, 5 และวาระที่ 7 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
4.2 วาระที่ 8 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
นอกจากนี้ เลขานุ ก ารที่ ป ระชุ ม ชี้ แ จงเพิ่ ม เติมว่ า บริ ษัท ได้เปิ ด โอกาสให้ ผู้ ถื อ หุ้ น เสนอวาระ
การประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2558 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ใดเสนอวาระ
การประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2558
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เมื่อเลขานุการที่ประชุม ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ประธานที่ประชุม
จึงดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2557

ประธานที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี
2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 ตามรายละเอียดในเอกสารที่ได้ จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว ก่อนการประชุม
ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน แต่ ไม่มี
ผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว แต่ประการใด
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2557 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย
จานวน 466,370,706
เสียง
คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย จานวน
เสียง
คิดเป็นร้อยละ งดออกเสียง จานวน
เสียง
คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2557

นายดามพ์ นานา ได้รายงานผลการดาเนินงานของบริษัท ประจาปี 25557 ต่อที่ประชุม สรุปได้ดังนี้
งบการเงินรวมของบริษัทสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 แสดงรายได้จากการขายและบริการ
จานวน 4,306.5 ล้านบาท ต้นทุนขายและบริการรวม จานวน 2,924.7 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายขายและบริหารรวม
จานวน 866.1 ล้านบาท โดยแสดงผลกาไรสุ ทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่รวม จานวน 371.0 ล้านบาท ซึ่งลดลง
จากปีก่อนจานวน 23.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.0 สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงหลักได้ ดังนี้
รายได้
รายได้จากการขายและบริการปี 2557 มีจานวน 4,306.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจานวน
845.0 ล้านบาท โดยการเพิ่มขึ้นของรายได้มาจากกลุ่มธุรกิจสื่อเป็นหลัก แบ่งตามประเภทได้ ดังนี้
-

ธุรกิจสื่อโทรทัศน์ เป็นการดาเนินงานภายใต้ช่อง 8 ทีวีดิจิตอล, ช่อง 2, ช่องสบายดีทีวี, ช่อง
You Channel รวมถึงช่อง Sun Channel โดยรายได้รวมของธุรกิจสื่อโทรทัศน์เพิ่มขึ้นจาก
ปีก่อนสาเหตุหลักของการเพิ่มขึ้นมาจากรายได้ช่อง 8 ที่มีรายได้เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีก่อน
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จากการปรับราคาในช่วงกลางปีที่ผ่านมา รวมถึงปีนี้บริษัทมีรายได้จากการบริหารลิขสิทธิ์
โครงการถ่ ายทอดสดฟุตบอลโลก 2014 ซึ่งมีสัดส่วนรายได้สูงถึงร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับ
รายได้ธุรกิจสื่อโทรทัศน์ เป็นผลให้รายได้กลุ่มสื่อโทรทัศน์ต่อรายได้รวมมีสัดส่วนร้อยละ 65.0
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
-

ธุรกิจสื่อวิทยุ : เป็นการดาเนินงานภายใต้ 3 คลื่น ได้แก่ “COOL Fahrenheit 93” “สบายดี
เรดิโอ 88.5” และ “COOL Celsius 91.5” ซึ่งภาพรวมรายได้ปีนี้ไม่แตกต่างจากปีก่ อน
อย่างไรก็ดี สาหรับคลื่น COOL Celsius 91.5 บริษัทได้หยุดดาเนินการในปี 2558 แล้ว
เนื่องจากสภาพตลาดปัจจุบัน มีการแข่งขันสู ง ประกอบกับ ผลการดาเนิน งานไม่เป็นตาม
เป้าหมายที่วางไว้
อย่างไรก็ดี ธุรกิจจัดจาหน่ายเพลงมีรายได้ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 41.1 ซึ่งลดลงทั้งรายได้
ที่มาจากการจาหน่ายแผ่น เพลง และจากการดาวน์โหลดเพลง เนื่ องจากพฤติก รรมของ
ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีใหม่ๆ เป็นผลให้แนวโน้มของตลาดเพลงหดตัวลง
เรื่อยๆ
ทั้งนี้ บริษัทมีรายได้ส่วนแบ่งค่าโฆษณาเพิ่มขึ้นจากการเปิดให้รับชมคอนเทนต์ของบริษัท
ผ่านทาง Youtube
ส าหรั บ รายได้ ธุ ร กิ จ รั บ จ้ า งและผลิ ต กิ จ กรรมในปี 2557 ลดลงจากปี ก่ อ นร้ อ ยละ 33.8
เนื่องจากจานวนงานรับจ้างผลิต และปริมาณงานที่จัดกิจกรรมการตลาดลดลง ซึ่งบางส่วน
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมือง

ต้นทุนขายและบริการ
ต้นทุนขายและบริการจานวน 2,924.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จานวน 815.4 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 38.7 มีสาเหตุหลักมาจากการรับรู้ต้นทุนจากโครงการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกในปี 2014
รวมถึงการเพิ่มขึ้นของต้นทุนจาก “ช่อง 8” ดิจิตอลทีวี ได้แก่ ต้นทุนค่าใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรทัศน์ระบบดิจิตอล ต้นทุนบริการโครงข่ายโทรทัศ น์ระบบดิจิตอล ต้นทุนการรับส่งสัญญาณ
รวมถึ ง การลงทุ น ในอุ ป กรณ์ บุ คลากร การผลิ ตรายการ และการซื้ อลิ ขสิ ทธิ์ ของรายการต่ างๆ
เพื่อพัฒนาคุณภาพของคอนเทนต์ ทั้งละคร รายการข่าว และรายการวาไรตี้ ให้มีความแข็งแรงและ
น่าสนใจ โดยมีเป้าหมายเพื่อดึงภาพรวมผู้ชมรายการเฉลี่ยของช่องให้สูงขึ้น อีกทั้งเพื่อช่วยเพิ่ม
ศักยภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมโทรทัศน์
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ค่าใช้ จ่ ายในการขายและบริ ห าร และค่าใช้ จ่ ายอื่น จ านวน 866.1 ล้ านบาท ลดลงจากปี ก่ อน
จานวน 15.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.7 มีสาเหตุหลักมาจากการที่บริษัทฯ ปรับแผนการตลาด
เกี่ยวกับการขายสินค้าเป็นผลให้ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายลดลง
ต้นทุนทางการเงินรวม จานวน 26.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จานวน 9.4 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 54.3 สาเหตุหลักมาจากค่าธรรมเนียมหนังสือค้าประกันธนาคารที่วางประกันต่อผู้ออก
ใบอนุญาตฯ และผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
ในปี 2557 บริ ษั ท มี อั ตราก าไรขั้ น ต้น ร้ อยละ 32.1 อัตราก าไรสุ ท ธิ ร้ อยละ 8.6 และอัต รา
ผลตอบแทนผู้ ถื อหุ้ น (ROE) ร้ อยละ 22.5 สาเหตุห ลั ก มาจากการลดลงของรายได้จ ากธุ ร กิ จ
จั ด จ าหน่ า ยเพลง รวมถึ ง การเพิ่ ม ขึ้ น ของต้ น ทุ น การท าธุ ร กิ จ สื่ อ โทรทั ศ น์ ทั้ ง ดิ จิ ต อลที วี แ ละ
ทีวีดาวเทียม

ประธานที่ประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้ เป็นเรื่องรายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้อง
มีการลงมติแต่อย่างใด โดยประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม เกี่ยวกับผลการดาเนินงาน
ของบริษัทในปีที่ผ่านมา โดยมีคาถามและคาชี้แจง สรุปประเด็นสาคัญได้ ดังนี้
คาถาม 1)
คาชี้แจง

คาถาม 2)

คาชี้แจง

บริษัทวางเป้าหมายไว้อย่างไรบ้างในระยะเวลา 3 – 5 ปี ข้างหน้า
การวางเป้าหมายธุรกิจของบริษัท ขึ้นอยู่กับธุรกิจสื่ อโทรทัศน์ โดยบริษัทตั้งเป้าหมายไว้ว่าธุรกิจสื่อ
โทรทัศน์ใน 1 ปีจะต้องมีรายได้เติบโตไม่น้อยกว่า 50% และในส่วนของกาไรบริษัทตั้งเป้าหมายว่า
ควรจะเติบโตไม่น้อยกว่า 20 – 25%
การที่บริษัทได้ประกาศว่า จะทาให้ช่อง 8 ของบริษัทขึ้นมามี Rating เป็นอันดับ 3 (อันดับ 1 ช่อง 7
และอันดับ 2 ช่อง 3) ให้ได้นั้น บริษัทมีจุดแข็งหรือกลยุทธ์ในการดาเนินการอย่างไรบ้าง เนื่องจาก
content ของบริษัทไม่มีจุดเด่น จะเป็นลักษณะกลางๆ เช่น content ละครคนทั่วไปจะนิยมดูช่อง 3
หรือช่อง 7 แต่ถ้าเป็นเกมส์โชว์ก็จะนิยมดูช่อง workpoint
Rating ไม่สามารถวัดได้ด้วยตัวบุคคล แต่จะเป็นแค่เพียงมุมมองหนึ่ง โดยจะมีองค์กรที่ทาหน้าที่
ชี้วัด Rating ที่ชื่อว่า AGB Nielsen Media Research (Thailand) Ltd. ซึ่งจะเป็นองค์กรที่ทาหน้าที่
ชี้วัด Rating ที่ชัดเจนและเชื่อถือได้ เช่น ละครของช่อง 7 ถ้าถามความเห็นของคนทั่วไป จะไม่นิยม
เท่ากับละครของช่อง 3 แต่ความเป็นจริงแล้ว ละครของช่อง 7 จะมี Rating สูงกว่าช่อง 3 เท่าตัว
ในส่วนกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจนั้น บริษัทได้ดาเนินไปตามกลยุทธ์ที่วางไว้ทุกประการ เช่น บริษัท
วางเป้ าหมายไว้ ว่าจะท าก าไรในธุ รกิ จฟรี ที วี ตั้ งแต่ปี แรกที่ ประกอบธุ รกิ จ บริ ษั ทก็ สามารถท าได้
ตามเป้าหมายที่วางไว้ เนื่องจากบริษัทมีจุดแข็งในการประกอบธุรกิจ รวมถึงผู้บริหาร และบุคคลากร
ของบริษัท บริษัทให้ความสาคัญกับทุกธุรกิจ แต่จะมุ้งเน้นไปที่ช่อง 8 รวมถึงช่อง 8 ถือว่าเป็นอนาคต
ของ RS
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คาถาม 3)
คาชี้แจง

คาถามที่ 4)

คาชี้แจ้ง

วาระที่ 3

การที่บริษัทจะปรับอัตราค่าโฆษณาเพิ่มขึ้น บริษัทจะปรับขึ้นในอัตราเท่าใด และจะเริ่มปรับเมื่อไร
บริษัทได้ตั้งเป้าการปรับเพิ่มอัตราค่าโฆษณาไว้มากกว่าเท่าตัว โดยมีที่มาที่ไปในการกาหนดอัตราค่า
โฆษณา ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ Rating โดยบริษัทจะสามารถปรับอัตราค่าโฆษณาขึ้นได้หลังจากที่ Rating
เพิ่มขึ้น ประมาณ 3 – 6 เดือน สาหรับต้นปี 2558 ถึงกลางปี 2558 บริษัทได้ปรับค่าโฆษณาขึ้นมาเฉลี่ย
ประมาณ 2.5 เท่ า เมื่ อเที ยบกั บค่ าเฉลี่ ยของปี 2557 โดยบริ ษั ทได้ วางเป้ าหมายไว้ ในปี 2558
บริษัทจะปรับขึ้นค่าโฆษณาได้เฉลี่ยประมาณ 3 เท่า
ในส่วนของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น ที่ระบุว่า ค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการ
โทรทัศน์ค้างจ่ายที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี จานวน 302,500,000 บาท หมายถึงการชาระค่า
ใบอนุญาตฯ ครั้งที่ 2 ใช่หรือไม่ ต้องชาระทั้งหมดกี่งวด ทุกบริษัทต้องชาระเงินค่าใบอนุญาตฯ เท่ากัน
หรือไม่
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ค้างจ่าย ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
จานวน 302,500,000 บาท ซึ่งปรากฏอยู่ในหน้างบดุลของบริษัท เป็นการชาระค่างวดใบอนุญาตฯ
ครั้งที่ 2 โดยบริษัทต้องชาระค่าใบอนุญาตที่ประมูลมาได้ทั้งหมดจานวน 6 งวด
ทุกบริษัทจะชาระค่าใบอนุญาตฯ ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับจานวนเงินที่ประมูลได้มา
พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาหรับรอบระยะเวลา
บัญชี ประจาปี 2557

ประธานที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจาปี 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น
ทุกท่านแล้ว ก่อนการประชุม
ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน โดยมี
คาถามและคาชี้แจง สรุปประเด็นสาคัญได้ ดังนี้
คาถาม 1)

คาชี้แจง

บริษัทประมูลค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์มาจานวนเท่าใด
เนื่องจากบริษัทได้บันทึกบัญชีค่าใบอนุญาตฯ ที่ปรากฏในงบดุลในสวนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
จานวน 2,161,816,666.69 บาท แต่ในหนี้สินไม่หมุนเวียนบันทึกไว้จานวน 1,584,000,000 บาท
บริษัทชนะการประมูลใบอนุญาตฯ มาเป็นเงินจานวน 2,265,000,000 บาท สาเหตุที่บริษัทบันทึก
บัญชีไม่เท่ากัน เนื่องจากบริษัท ได้มีก ารชาระค่าใบอนุญาตไปบางส่วนแล้ว ในส่วนของหนี้สิ น
หมุนเวียนจึงเหลือค่าใบอนุญาตฯ ค้างจ่ายเพียงจานวน 1,584,000,000 บาท
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คาถาม 2)
คาชี้แจง

คาถาม 3)
คาชี้แจง
คาถาม 4)
คาชี้แจ้ง

บริษัทจะบริหารจัดการอย่างไรกับหุ้นซื้อคืนของบริษัท
บริ ษั ท ได้ ซื้ อ หุ้ น คื น ของบริ ษั ท มาจ านวน 17,700,000 หุ้ น และได้ ท าการขายไปแล้ ว จ านวน
441,600 หุ้น คงเหลือหุ้นซื้อคืนอีกจานวน 17,258,400 หุ้น โดยบริษัทมีทางเลือกที่จะดาเนินการ
กับหุ้นซื้อคืนดังกล่าว ได้ 2 กรณี คือ 1. ขายหุ้นที่ซื้อคืน 2. ลดทุนจดทะเบียน เมื่อครบกาหนดอายุ
หุ้ น ซื้ อ คื น คื อ วั น ที่ 5 กั น ยายน 2558 ทั้ ง นี้ ในกรณี ที่ บ ริ ษั ท เลื อ กที่ จ ะท าการขายหุ้ น ซื้ อ คื น
บริษัทจะต้องพิจารณาแล้วเห็นว่าราคาขายหุ้นขณะนั้นจะก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทมากกว่าการลด
ทุน จดทะเบียน ซึ่งการเลือกดาเนินการจะขึ้นอยู่กับราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ
กาไรจากการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย ที่ ระบุอยู่ในงบการเงินของบริษัท
คืออะไร
ผลต่างจากการคานวณผลประโยชน์พนักงาน ของข้อมูลที่ได้รับในอดีตที่นามาปรับปรุงในปัจจุบัน
บริษัทมีรายได้ และกาไรจาก Content บอลโลก 2014 จานวนเท่าใด
บริษัทมีรายได้จากการบริหารลิขสิทธิ์บอลโลกทั้งหมดจานวน 884,000,000 บาท โดยมีกาไร
ประมาณร้อยละ 20 ของรายได้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุ มและออกเสียง
ลงคะแนน อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ประจาปี 2557 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย
จานวน 466,462,006
เสียง
คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย จานวน
เสียง
คิดเป็นร้อยละ งดออกเสียง จานวน
เสียง
คิดเป็นร้อยละ -

หมายเหตุ

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น นับจานวนหุน้ ได้ 91,294 หุ้น

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรสุทธิ เพื่อเป็นทุนสารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงิน
ปันผล สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2557

นายดามพ์ นานา ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า
เนื่องจากผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2557 มีผลกาไรจากการประกอบการ จึงเห็นควรให้เสนอที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ การจัดสรรกาไรสุทธิเป็นทุนสารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
1. จัดสรรกาไรสุทธิเป็นทุนสารองตามกฎหมาย สาหรับผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี
2557 จานวน 16,915,495.65 บาท
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2.

จ่ายเงินปันผลจาก

:

3.
4.

อัตราการจ่ายเงินปันผล
วันที่จ่ายเงินปันผล

:
:

ผลการดาเนินงาน งวดดาเนินงานวันที่ 1 มกราคม
2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557
0.18 บาท ต่อหุ้น
วันที่ 8 พฤษภาคม 2558

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น
ที่ มีสิ ท ธิ รั บ เงิ น ปั น ผล ในวั น ที่ 10 มีน าคม 2558 และให้ ร วบรวมรายชื่ อ ตามมาตรา 225 ของพระราชบั ญ ญั ติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 11 มีนาคม 2558
ทั้งนี้ บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สาหรับผลการดาเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม
2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ไปแล้วในอัตรา 0.12 บาท ต่อหุ้น เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ดังนั้น สาหรับ
ผลการดาเนินงานรวม ประจาปี 2557 บริษัทจะมีการจ่ายเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 0.30 บาท ต่อหุ้น
ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่มี
ผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามแต่ประการใด
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรกาไรสุทธิเป็นทุนสารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ตามที่
เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย
จานวน 466,463,106
เสียง
คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย จานวน
เสียง
คิดเป็นร้อยละ งดออกเสียง จานวน
เสียง
คิดเป็นร้อยละ -

หมายเหตุ

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น นับจานวนหุน้ ได้ 1,100 หุน้

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ

เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญั ติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
ประกอบกับข้อบังคับของบริษัท กาหนดให้ในการประชุมสามัญประจาปีทุกครั้ง กรรมการที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุด
เป็นผู้พ้นจากตาแหน่งเป็นจานวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และกรรมการที่ออกจากตาแหน่งนั้น สามารถได้รับ
เลือกตั้งกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทอีกได้ โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งตามวาระในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ มีจานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย นายดนัยศิษฏ์ เปสลาพันธ์ นายสุทธิศักดิ์ ประศาสน์ครุการ
และนายโสรัตน์ วณิชวรากิจ
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็นผู้คัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความเข้าใจใน
ธุรกิจของบริษัท มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของหน่วยงาน
กากับดูแลบริษัทมหาชน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งต่อไป
คณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ไม่ได้ร่วมพิจารณา) ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้เสนอชื่อ นายดนัยศิษฏ์ เปสลาพันธ์ นายสุทธิศักดิ์ ประศาสน์ครุการ
และนายโสรัตน์ วณิชวรากิจ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทตามเดิม
อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้ เป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้าน ที่เป็น
ประโยชน์กับบริษัท สามารถนามุมมองใหม่ๆ มานาเสนอให้คณะกรรมการ รวมทั้งสามารถอุทิศเวลา และมีความ
ตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทมี คณะกรรมการที่เข้มแข็ง และเจริญก้าวหน้าได้ ตลอดจนเป็นผู้ที่
ประกอบด้วยคุณธรรม และจริยธรรมในการทางาน
ทั้งนี้ ข้อมูลของกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดารงตาแหน่ง
กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งนั้น ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนั งสือเชิญประชุม ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว ก่อนการประชุม
โดยขอให้ที่ประชุมออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง
กรรมการเป็นรายบุคคล แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามแต่ประการใด
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้
1) นายดนัยศิษฏ์ เปสลาพันธ์ ที่ประชุมได้เลือกให้กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง
ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นด้วย จานวน 466,463,106
เสียง
คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย จานวน
เสียง
คิดเป็นร้อยละ งดออกเสียง จานวน
เสียง
คิดเป็นร้อยละ 2) นายสุทธิศักดิ์ ประศาสน์ครุการ ที่ประชุมได้เลือกให้กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท
อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นด้วย จานวน 466,463,106
เสียง
คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย จานวน
เสียง
คิดเป็นร้อยละ งดออกเสียง จานวน
เสียง
คิดเป็นร้อยละ 9
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บริษัท อาร์เอส จากัด (มหาชน)

3) นายโสรัตน์ วณิชวรากิจ ที่ประชุมได้เลือกให้กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นด้วย จานวน 466,463,106
เสียง
คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย จานวน
เสียง
คิดเป็นร้อยละ งดออกเสียง จานวน
เสียง
คิดเป็นร้อยละ วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ

เลขานุก ารที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนมีความเห็นว่า ค่าตอบแทนกรรมการตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2556 ประชุมเมื่อ
วันที่ 19 เมษายน 2556 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 ประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556
พิจารณาอนุมัติการปรับปรุงค่าตอบแทนกรรมการของ บริษัท ฯ ไว้มีความเหมาะสมแล้ว จึงมิได้เสนอให้ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณาเปลี่ยนแปลงแต่ประการใด
อย่างไรก็ดี เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีเห็นควรให้แจ้งมติที่ประชุม ซึ่งได้อนุมัติ
การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2556 ประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 ได้อนุมัติการกาหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ เป็นดังนี้
ค่าตอบแทนคณะกรรมการปีละไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) โดยมอบอานาจให้
คณะกรรมการ มีอานาจกาหนดจานวนเงิ นค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละรายจะได้รับ และ
กาหนดค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นดังนี้
ประธานกรรมการได้รับค่าเบี้ยประชุม เป็นจานวนเงิน 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาท)
ต่อครั้งที่เข้าประชุม และกรรมการได้รับค่าเบี้ยประชุม เป็นจานวนเงิน 20,000 บาท (สองหมื่น
บาท) ต่อครั้ง ที่เข้าประชุมต่อท่าน
นอกเหนื อจากค่ าตอบแทนกรรมการ และค่า เบี้ ย ประชุ มของกรรมการดังกล่ าวข้ า งต้น แล้ ว
ก าหนดให้ ค ณะกรรมการตรวจสอบได้ รั บ ค่ า ตอบแทน และค่ า เบี้ ย ประชุ ม คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เป็นดังนี้
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ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าเบี้ยประชุมเป็นจานวนเงิน 23,000 บาท (สองหมื่นสามพัน
บาท) ต่อครั้งที่เข้าประชุม และค่าตอบแทนรายเดือนเป็นจานวนเงิน 46,000 บาท (สี่หมื่นหกพัน
บาท) และกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าเบี้ยประชุมเป็นจานวนเงิน 17,250 บาท (หนึ่งหมื่น
เจ็ด พัน สองร้ อยห้าสิ บ บาท) ต่อครั้งที่ เข้ าประชุมต่อท่าน และค่าตอบแทนรายเดือนเป็ น
จานวนเงิน 40,250 บาท (สี่หมื่นสองร้อยห้าสิบบาท) ต่อท่าน
การกาหนดค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมดังกล่าว ให้มีผลใช้บังคับตลอดไป จนกว่าที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นจะลงมติเปลี่ยนแปลงในภายหลัง
ประธานที่ประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นเรื่องรายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมี
การลงมติแต่อย่างใด โดยประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด
ซักถามแต่ประการใด
วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจาปี 2558

เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ มีมติ
เสนอให้แต่งตั้งนายสุดวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3534 หรือนางอณุทัย ภูมิสุรกุล ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3873 หรือนายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 จาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์
เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจาปี 2558 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอานาจ
ในการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็น สาหรับงบการเงินเฉพาะบริษัท และงบการเงินรวมรายไตรมาสและ
รายปี และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส
เอบีเอเอส จากัด เป็นผู้มีอานาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส
จากัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2558 เป็นจานวนเงินปีละ 3,500,000 บาท
(เฉพาะบริษัท อาร์เอส จากัด (มหาชน) ปีละ 935,000 บาท) เพิ่มขึ้นจากปี 2557 เป็นเงินจานวน 550,000 บาท หรือ
เพิ่มขึ้น 18.6 % (เฉพาะ บมจ. อาร์เอส เพิ่มขึ้น 14.0 %) เมื่อเทียบกับปี 2557
ทั้งนี้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจาปีตามปกติ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอานาจ
ให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากาหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป
โดยที่ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบ
บัญชี ของบริษัท ไม่มีความสั มพัน ธ์ หรือส่ วนได้เสียกั บบริษัท / บริษัท ย่อย/ ผู้บริ หาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ ผู้ ที่
เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระแต่ประการใด
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558
บริษัท อาร์เอส จากัด (มหาชน)

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่มี
ผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามแต่ประการใด
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2558 ตามที่เสนอ
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย
จานวน 460,839,106
เสียง
คิดเป็นร้อยละ 98.79
ไม่เห็นด้วย จานวน
5,624,000
เสียง
คิดเป็นร้อยละ 1.21
งดออกเสียง จานวน
เสียง
คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท

เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อาร์เอส จากัด
(มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณา
อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 2 ข้อ
ทั้งนี้ เนื่ องจากสายงานพั ฒนาธุ ร กิ จ ได้รั บ จ้ างจั ดงานให้ กั บ หน่ วยงานราชการ ซึ่ งหน่ วยงาน
ราชการจะกาหนดคุณสมบัติ วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ รับงาน และเพื่อให้บริษัทฯ รับงานได้มากขึ้น โดยมีข้อมูล
วัตถุประสงค์ที่จะขอเพิ่มเติม ดังนี้
ข้อที่ 57 ประกอบกิจการรับผลิต และให้เช่าคูหา บู๊ท และอุปกรณ์จัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ
ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
ข้อที่ 58 ประกอบกิ จการรับ จ้าง จัดทา และจั ดหาพัสดุที่ทาการประกวดราคาจ้างเหมาด้วย
วิธีการทางระบบอิเล็คทรอนิคส์
ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่มี
ผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามแต่ประการใด
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากเกินกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ หุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย
จานวน 466,463,106
เสียง
คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย จานวน
เสียง
คิดเป็นร้อยละ งดออกเสียง จานวน
เสียง
คิดเป็นร้อยละ 12

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558
บริษัท อาร์เอส จากัด (มหาชน)

เมื่อที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระครบถ้วน ตามที่กาหนดไว้ ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว
ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เสนอแนะ หรือเสนอให้พิจารณาในเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้น
ได้สอบถาม และมีคาชี้แจง สรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
คาถาม 1)
คาชี้แจง

คาถาม 2)
คาชี้แจ้ง

คาถาม 3)
คาชี้แจ้ง
คาถาม 4)
คาชี้แจง

คาถาม 5)
คาชี้แจง

คาถาม 6)
คาชี้แจง

ตามที่ธุรกิจเพลงมีรายได้ลดลงจานวน 41.1% บริษัทมีแผนการจะปรับเพิ่มรายได้ธุรกิจเพลง
อย่างไรบ้าง
ธุร กิ จ เพลงยั งคงมีความส าคัญ กั บ บริ ษัท เพี ย งแต่บ ริ ษัท ได้ป รั บ เปลี่ ย นวิ ธี ห ารายได้ โดยทาง
ผู้บริหารและพนัก งานจะพิจารณาว่าบริษัทจะทาอย่ างไรให้ Content เพลงสร้างรายได้และ
เกิดประโยชน์กับบริษัทให้มากที่สุดไม่ว่าจะอยู่ในรายได้ประเภทใด
บริษัทยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการต่อต้านคอร์รัปชั่นของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย บริษัทมีนโยบาย
เรื่องคอร์รัปชั่นอย่างไรบ้าง
บริษัทได้รับแจ้งรายละเอียดและหลักเกณฑ์จากทางสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเรียบร้อยแล้ว
และทางบริษัทได้ทาการส่งตัวแทนและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเข้าไปอบรมและศึ กษารายละเอียด
เพิ่มเติม ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนดาเนินการศึกษารายละเอียดและกรอบของการดาเนินการทั้งหมด
ว่าจะไม่ขัดหรือแย้งกับการทางานอย่างไรบ้าง โดยบริษัทจะพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนที่เข้าร่วม
โครงการ
บริษัทมีรายได้จาก YouTube ด้วยใช่หรือไม่ เป็นรายได้ต่อเดือนหรือต่อปี
บริษัทมีรายได้จาก YouTube โดยเป็นรายได้ต่อเดือนประมาณ 4-5 ล้านบาท
อัตราค่าโฆษณาของบริษัทต่าสุดเท่าไร และสูงสุดเท่าไร
ช่อง 8 อัตราค่าโฆษณาอยู่ในช่วงประมาณ 30,000 – 50,000 บาท
ช่อง 2 อัตราค่าโฆษณาอยู่ในช่วงประมาณ 5,000 – 6,000 บาท
ช่องสบายดีทีวี อัตราค่าโฆษณาอยู่ในช่วงประมาณ 5,000 – 6,000 บาท
ช่อง 8 ของบริษัทจะยังคงมี Content เกี่ยวกับกีฬาดังๆ อีกหรือไม่ หลังจากที่จบ Laliga Spain
Laliga Spain จะหมดสัญญาลงในปี 2558 ในเดือน พ.ค. ทั้งนี้ ทางช่อง 8 ยังคงมีรายการกีฬา
เข้ามาเรื่อยๆ เช่น รายการ 8 แม็กซ์ มวยไทย ซึ่งเป็นรายการที่มี Rating สูง โดยบริษัทจะให้
ความสาคัญกับการเลือกรายการและ Content โดยต้องเป็นรายการและ Content ที่ต้องทา
Rating และกาไรให้กับบริษัท
ใน 3 ปีข้างหน้า Rating ของช่อง 8 จะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าไร หากบริษัทปรับผังรายการใหม่ โดยเพิ่ม
content ให้เยอะขึ้น แทนการรีรัน
บริษัทต้องพิจารณาว่าเมื่อไรที่บริษัทควรลงทุน การรีรันถือว่าเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการบริหารธุรกิจ
ที่เป็นการลดต้นทุนให้กับบริษัท โดยบริษัทต้องดูสถานการณ์ตลาดและอื่นๆ ประกอบด้วย
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558
บริษัท อาร์เอส จากัด (มหาชน)

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
และกล่าวปิดการประชุม ปิดประชุมเวลา 15.18 น.

(นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ)์
ประธานที่ประชุม

(นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล)
เลขานุการที่ประชุม/ผูบ้ ันทึกการประชุม
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