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ส่วนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 

 

1. ข้อมูลทั่วไป 

 

ช่ือบริษัท : บริษัท อาร์เอส จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจในปัจจบุนัของกลุ่มอาร์เอสประกอบด้วย 2 ธุรกิจหลกั คือการเป็นผู้

ให้บริการทางด้านคอนเทนต์บนัเทิงและกีฬา (Entertainment and Sport 

Content Provider) และการเป็นผู้ ให้บริการส่ือครบวงจร (Media Service) 

โดยรายได้ในส่วนแรกมาจากธุรกิจเพลงและดิจิตอล ธุรกิจโชว์บิซ ธุรกิจ

ภาพยนตร์ และธุรกิจกีฬา และรายได้ในส่วนท่ีสองมาจากส่ือโทรทัศน์ ส่ือ

วิทย ุส่ือสิง่พิมพ์ และ ส่ือในโมเดร์ินเทรด  

 ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ : 419/1 ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตจุกัร 

กรุงเทพมหานคร 10900 

ทะเบยีนเลขท่ี : 0107546000016 

โฮมเพจบริษัท : www.rs.co.th 

โทรศพัท์ : 02-511-0555 

โทรสาร : 02-511-2324 

ทนุจดทะเบยีน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 : 1,026,000,280 บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญั 

1,026,000,280 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท     

ทนุชําระแล้ว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555  :   882,692,428 บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญั

882,692,428 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

นายทะเบียนหลกัทรัพย์ :  บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั  

62 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  

ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

โทรศพัท์ : 02-229-2800  โทรสาร : 02-654-5427  

Website: www.tsd.co.th  
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ผู้สอบบญัชี    :       บริษัท กรินทร์ ออดทิ จํากดั 

เลขท่ี 138 อาคารบุญมิตร ชัน้ 6 ห้อง บี 1 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขต

บางรัก กรุงเทพฯ 10500  

       โทรศพัท์ 0-2634-2484-6 โทรสาร 0-2634-2668 

Website :  http://www.karinaudit.co.th 

ท่ีปรึกษากฎหมาย :  สํานกักฎหมาย  บริษัท อาร์เอส จํากดั (มหาชน)  

419/1 ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตจุกัร 

กรุงเทพมหานคร 10900 

  โทรศพัท์ 02-511-0555   โทรสาร 02-938-5622 
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หน้า 4 

นิตบุิคคลที่บริษัทฯถือหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

 

 บริษัทย่อย ประเภทกจิการ โทรศัพท์ โทรสาร หุ้นทอีอกจาํหน่ายได้แล้ว 

     ชนิด  จาํนวน 

1  บริษัท เค.มาสเตอร์ จํากดั 

จดัจําหน่ายเทป ซีดี วีซีดี ดีวีดี  

(โอนธรุกิจให้บริษัทฯ ในปี 2551 และ เร่ิมรับจ้างจดักิจกรรมใน

ปี 2552) 

02-511-0555  02-511-2324  หุ้นสามญั 2,000,000  

2 บริษัท ย๊าค จํากดั (เดิมช่ือบริษัท ฟิล์มเซิร์ฟ จํากดั) ผลิตรายการโทรทศัน์ 02-938-5630-2 02-938-5669  หุ้นสามญั 25,000  

3 บริษัท จดัเก็บลิขสิทธ์ิไทย จํากดั จดัเก็บคา่ลิขสิทธ์ิ 02-938-8000  02-938-8855  หุ้นสามญั 50,000 

4  บริษัท สกาย-ไฮ เน็ตเวิร์ค จํากดั ผลิตรายการวิทย ุและ รับจ้างจดักิจกรรม 02-938-5691-3  02-938-5694  หุ้นสามญั 250,000  

5  บริษัท โพเอมา่ จํากดั รับจ้างจดักิจกรรม 02-511-0555  02-511-2324  หุ้นสามญั 1,200,000 

6  บริษัท อาร์เอส อินสโตร์ มีเดีย จํากดั  บริหารสื่อรูปแบบตา่งๆในโมเดิร์นเทรด 02-511-0555  
02-511-0555 

ตอ่ 2751  
หุ้นสามญั 300,000 

 (เดิมช่ือ บริษัท พี.โอ.วี. (พอยท์ ออฟ วิว) จํากดั)      

7 
บริษัท อาร์เอส อินเตอร์เนชัน่แนล บรอดคาสติง้ แอนด์ สปอร์ต 

แมเนจเม้นท์ จํากดั 
ให้บริการและรับจ้างจดักิจกรรมด้านการกีฬา 02-511-0555  02-511-2324  หุ้นสามญั 1,500,000  

8 
บริษัท เอส – วนั สปอร์ต จํากดั  

(เดิมช่ือ บริษัท อาร์เอส เฟรชแอร์ จํากดั ) 
ให้เช่าพืน้ท่ีสนามฟตุบอล 02-746-7432 02-746-7434 หุ้นสามญั 1,500,000  

9 บริษัท ไอเดีย เพาเวอร์ จํากดั ผลิตและจําหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ 02-938-5420-1  02-938-7751  หุ้นสามญั 200,000  

 (เดิมช่ือบริษัท นิวส์ เจนเนอเรชัน่ จํากดั) ถือหุ้นทางอ้อมโดย บริษัท โพเอมา่ จํากดั      

10 บริษัท อะลาดิน เฮ้าส์ จํากดั รับจ้างจดักิจกรรม 02-511-0555  02-511-2324  หุ้นสามญั 50,000  

11 บริษัท บลแูฟร์ร่ี จํากดั  รับจ้างจดักิจกรรม 02-511-0555  02-511-2324  หุ้นสามญั 50,000 
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 บริษัทย่อย ประเภทกจิการ โทรศัพท์ โทรสาร หุ้นทอีอกจาํหน่ายได้แล้ว 

     ชนิด  จาํนวน 

12 บริษัท นาคาเซีย จํากดั รับจ้างจดักิจกรรม 02-511-0555  02-511-2324  หุ้นสามญั 40,000  

13 บริษัท อาวอง จํากดั*  รับจ้างจดักิจกรรม 02-511-0555  02-511-2324  หุ้นสามญั 40,000  

14 บริษัท อาร์ สยาม จํากดั* ผลิตและโปรโมทงานเพลงลกูทุง่ 02-938-8596-7  02-938-8598 หุ้นสามญั 10,000  

15 บริษัท อาร์.เอส. สปอร์ตมาสเตอร์ จํากดั*  ผลิตรายการโทรทศัน์และรับจ้างผลิตงานกิจกรรม 02-511-0555  02-511-2324  หุ้นสามญั 45,000  

16 บริษัท อาร์.เอส.เทเลวิชัน่ จํากดั* รับจ้างผลิตภาพยนตร์ และ รายการโทรทศัน์ 02-511-0555  02-511-2324  หุ้นสามญั 40,000  

17 บริษัท อาร์ เอส ฟิล์ม แอนด์ ดิสทริบิวชัน่ จํากดั*  จดัจําหน่ายภาพยนตร์และรับจ้างผลิตภาพยนตร์ 02-511-0555  02-511-2324  หุ้นสามญั 50,000  

18 บริษัท บางกอก ออร์กาไนเซอร์ จํากดั*  รับจ้างจดัคอนเสร์ิตและกิจกรรมตา่งๆ 02-511-0555  02-511-2324  หุ้นสามญั 30,000  

19 บริษัท ดี มีเดีย แอนด์ โปรดกัชัน่ จํากดั รับจ้างจดัคอนเสร์ิตและกิจกรรมตา่งๆ 02-511-0555  02-511-2324  หุ้นสามญั 3,700,000 

20 บริษัท เลเซอร์เฟส เรคคอร์ดส จํากดั รับจ้างจดัคอนเสร์ิตและกิจกรรมตา่งๆ 02-951-9688 02-951-9011 หุ้นสามญั 20,000 

 

* หมายถงึ บริษัทท่ีหยดุทําการชัว่คราว 
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2. ปัจจัยความเส่ียง 

 การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในนามของกลุม่อาร์เอส บริษัทฯ ประเมินว่ามี

ความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้และอาจมีผลตอ่การดําเนินธุรกิจดงันี ้ 

ความเส่ียงทางอุตสาหกรรม 

• การละเมิดลขิสทิธ์ิในสนิค้า 

ท่ีผา่นมาจนถึงปัจจบุนัอตุสาหกรรมเพลงได้รับผลกระทบหลกัจากการละเมิดลิขสิทธ์ิใน

ผลงานเพลง ทัง้รูปแบบของ Physical Products (CD,VCD,DVD) และ รูปแบบไฟล์ดิจิตอล ซึง่มี

สาเหตมุาจากหลายปัจจยั ไมว่า่จะเป็นการแพร่กระจายของสนิค้าละเมิดลิขสิทธ์ิตา่งๆท่ียงัคงพบเห็น

ได้ทัว่ไป   ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และการแพร่หลายของเว็บไซต์ท่ีเอือ้ให้มีการดาวน์โหลดไฟล์

เพลง หรือคอนเทนต์ฟรีต่างๆ   ประกอบกับ ทัศนคติของผู้บริโภคท่ียงัเพิกเฉยต่อการรณรงค์ให้ใช้

สนิค้าถกูลขิสทิธ์ิ และเห็นวา่การดาวน์โหลดเพลงผ่านช่องทางท่ีละเมิดลิขสิทธ์ินัน้เป็นเร่ืองปกติทัว่ไป  

ทําให้รายได้จากการจัดหน่ายสินค้าและรายได้จากการดาวน์โหลดเพลงไม่สะท้อนปริมาณการ

บริโภคท่ีแท้จริง  

อย่างไรก็ดี ท่ีผ่านมาทุกฝ่ายท่ีเ ก่ียวข้องทัง้ภาครัฐ และ ภาคเอกชน ซึ่งได้แก่ 

ผู้ประกอบการ เจ้าของผลงาน และศิลปิน ได้ร่วมมือกนัผลกัดนั กระตุ้นเชิญชวนให้ผู้บริโภคหนัมา

นิยมเลือกซือ้สนิค้าท่ีมีลขิสทิธ์ิถกูต้อง  และ ลดเลกิสนบัสนนุสนิค้าละเมิดลขิสทิธ์ิทกุประเภท 

 ในส่วนของบริษัทฯได้ตระหนักถึงความสําคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้มีการ

ปรับเปล่ียนกลยทุธ์และวิธีการตา่งๆเพ่ือกระตุ้นยอดขายให้กลบัคืนมา ไม่ว่าจะเป็นการปรับราคาของ

สินค้าให้เหมาะสมมากขึน้  การพัฒนาระบบดิจิตอล และช่องทางการดาวน์โหลดเพลงแบบถูก

ลิขสิทธ์ิ ให้สามารถใช้บริการได้โดยง่าย รวมถึงการปรับเปล่ียนรูปแบบผลิตภณัฑ์และบริการใหม่ๆ

เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการและรูปแบบการดําเนินชีวิตของผู้บริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป ทําให้

พฤติกรรมของผู้บริโภคบางส่วนหันกลบัมาใช้ บริการดาวน์โหลดเพลงท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องมากขึน้ 

เพราะวา่มีความคุ้มคา่ และราคาไมแ่พง  

สําหรับสว่นของภาครัฐได้มีแนวทางสนบัสนนุให้บริษัทฯท่ีประกอบธุรกิจจดัเก็บลิขสิทธ์ิ

พฒันาระบบการจัดเก็บลิขสิทธ์ิให้เป็นรูปธรรมชัดเจน  รวมถึงได้ออกมาตรการในการดําเนินการ

ตา่งๆเพ่ือรณรงค์ป้องกนั กดดนั และปราบปรามผู้กระทําความผิดอย่างจริงจงั และเป็นรูปธรรมมาก

ยิ่งขึน้    ซึง่จากความร่วมมือกนัของหน่วยงานดงักลา่ว บริษัทฯคาดว่าจะส่งผลในการลดการละเมิด

ลขิสทิธ์ิท่ีมีผลกระทบตอ่การดําเนินธุรกิจอยา่งเป็นนยัสําคญั 
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ความเส่ียงในการประกอบธุรกิจ 

• ความเส่ียงจากการตอ่อายสุญัญาสมัปทาน 

ปัจจุบนับริษัทฯมีสญัญาสมัปทานอยู่ 3 ประเภท ได้แก่ สญัญาเช่าเวลาออกอากาศ

กระจายเสียงสถานีวิทยุ สัญญาเช่าเวลาจากสถานีโทรทัศน์ และ สัญญาเช่าเวลาออกอากาศ

กระจายเสียงวิทยเุพ่ือประกอบรายการวิทยใุนห้างโมเดิร์นเทรด  โดยสมัปทานแต่ละประเภทมีอายุ

สญัญาเฉล่ียอยูร่ะหว่าง 1 ปี ถึง 3 ปี  ซึง่หากบริษัทฯไม่ได้รับการตอ่อายสุญัญาเช่าเวลาออกอากาศ

จะส่งผลกระทบต่อความต่อเน่ืองของการออกอากาศรายการและรายได้ของบริษัทฯ ทัง้นี ้หมาย

รวมถึงความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในสญัญาซึง่อาจทําให้บริษัทฯได้รับเง่ือนไขท่ีด้อยลง

ไปจากเดิม  นอกจากนี ้การแสวงหาเวลาออกอากาศใหม่เพ่ือทดแทนอาจทําให้บริษัทฯสูญเสีย

ประโยชน์จากความต่อเน่ืองทางธุรกิจ และการสร้างความนิยมให้เทียบเคียงกบัรายการเดิมได้ หรือ

อาจทําให้ต้นทุนเพ่ือการได้มาสงูขึน้  อย่างไรก็ดี บริษัทฯ เช่ือว่า จากการท่ีบริษัทฯ ผลิตผลงานท่ีมี

คณุภาพออกมาอย่างต่อเน่ือง จนได้รับความนิยม มีฐานผู้ชมและผู้ ฟังรายการประจํา รวมถึงการท่ี

บริษัทฯเป็นผู้ประกอบการรายสําคญัในธุรกิจ ได้รักษามาตรฐานในการชําระเงินและปฏิบตัิตาม

เง่ือนไขของการจ่ายค่าเช่าเวลาอย่างเคร่งครัด ตลอดจนมีการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ ให้

สมัปทานจะทําให้บริษัทฯได้รับความไว้วางใจและสามารถลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการตอ่อายุ

สญัญาเช่าได้  แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯจะมีการพิจารณาถึงมลูค่าในการต่ออายุสญัญาสมัปทาน 

โดยเปรียบเทียบกบัความคุ้มคา่ในการลงทนุ ซึง่หากบริษัทฯพิจารณาแล้วเห็นวา่การตอ่อายสุมัปทาน

ดงักลา่วไมก่่อให้เกิดประโยชน์กบับริษัทฯ ทางบริษัทฯอาจพิจารณาไมต่อ่อายสุมัปทานดงักลา่ว  

• ความเส่ียงจากงานกิจกรรมการตลาดขนาดใหญ่ท่ีได้มาเป็นครัง้คราว  

กลุ่มอาร์เอสมีแผนงานการขยายธุรกิจอย่างต่อเน่ือง ซึ่งบางโครงการท่ีบริษัทฯได้มา 

จําเป็นต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างสงู จึงอาจมีความเส่ียงหากไม่สามารถบริหารรายได้ให้เป็นไปตาม

เป้าหมายท่ีวางไว้ อาจมีการบอกเลิกสญัญา หรือ เกิดเหตกุารณ์ใดๆ ท่ีทําให้ไม่สามารถดําเนินการ

ตอ่ได้ อย่างไรก็ดี  บริษัทฯได้กําหนดกระบวนการในการพิจารณากลัน่กรอง  ประเมินประโยชน์และ

ความคุ้มค่าก่อนการตดัสินใจลงทนุ โดยจดัให้มีการศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ เม่ือมีการทํา

สญัญาหรือข้อผูกพนัใดๆจะมีผู้ เช่ียวชาญจากหลายฝ่ายท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมกันพิจารณาเพ่ือความ

รอบคอบรัดกมุ ตลอดจนกําหนดให้มีการวางแผนและเตรียมงานล่วงหน้า  มีการขายล่วงหน้า (Pre-

Sale) โดยหาสปอนเซอร์เข้ามาสนับสนุนขณะท่ียงัอยู่ในระหว่างกระบวนการผลิตงาน นอกจากนี ้

หากเป็นโครงการขนาดใหญ่จะต้องได้รับการอนุมตัิเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทด้วย  เพ่ือลด

ความเส่ียงอยา่งมีนยัสําคญัท่ีอาจเกิดขึน้จากการลงทนุดงักลา่ว 
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• การพึง่พิงผู้บริหาร 

ในอดีตท่ีผ่านมาการบริหารงานของกลุ่มอาร์เอสจะอยู่ในรูปแบบของครอบครัวเชษฐ

โชติศกัดิ์ ซึง่เป็นกลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นกลุม่ผู้ ก่อตัง้กิจการอาร์เอสขึน้   แตใ่นระยะหลงัๆมานี ้

ผู้บริหารท่ีมีบทบาทสําคญัในการวางแผนและบริหารงานในภาพรวม ได้แก่ นายสรุชยั เชษฐโชติศกัดิ ์ 

ซึง่เป็นหนึง่ในกลุม่บคุคลผู้ ก่อตัง้กิจการมาตัง้แตต้่น และในปัจจบุนัยงัเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

ฯด้วย   

สําหรับการบริหารงานในปัจจบุนันัน้ บริษัทฯใช้การบริหารงานแบบมืออาชีพ มีผู้บริหาร

ท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านดแูลในแต่ละหน่วยธุรกิจ (Business Unit)  โดยผู้บริหารในแต่ละ

หน่วยธุรกิจจะมีความรู้ความสามารถ ความชํานาญ และประสบการณ์เฉพาะด้าน  ซึ่งในการ

บริหารงาน ผู้บริหารในแต่ละหน่วยธุรกิจจะกําหนดทิศทางและเป้าหมายของการดําเนินงานอย่าง

ชดัเจน พร้อมทัง้วางแผนงาน และกําหนดกลยทุธ์การบริหารงาน เพ่ือให้บรรลตุามเป้าหมายท่ีวางไว้  

ด้วยวิธีการดงักลา่วทําให้ลดความเส่ียงจากการพึง่พิงผู้บริหารได้  

• ความเส่ียงในการบริหารศลิปิน 

ตลอดการดําเนินธุรกิจด้วยระยะเวลานานของกลุ่มอาร์เอส บริษัทฯและผู้ บริหาร

ระดบัสงูให้ความสําคญักบัเร่ืองการดแูลบุคลากรอย่างสม่ําเสมอ เน่ืองจากบริษัทฯและผู้บริหาร

ระดบัสงูตระหนกัดีว่าในการดําเนินธุรกิจบนัเทิงนัน้ บุคลากรเป็นกําลงัสําคญัท่ีจะผลกัดนัให้ธุรกิจ

เตบิโตและก้าวหน้าอยา่งมัน่คง การดแูลการเตบิโตและผลตอบแทนของศิลปินและทีมงานเป็นเร่ืองท่ี

ผู้บริหารได้มีการวางแผนและทบทวนอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือให้ทกุคนเกิดความพอใจ และป้องกนัไม่ให้

บริษัทฯต้องสญูเสียทรัพยากรท่ีมีคณุคา่ไป   

สําหรับศิลปินของบริษัทฯจะมีหน่วยงานบริหารศิลปินท่ีคอยกํากบัดแูลเร่ืองทุกอย่างท่ี

เก่ียวกบัศิลปินโดยเฉพาะ โดยศิลปินในสงักดัจะได้รับการวางแผนการบริหารคอนเทนต์ ในรูปแบบ

ครบวงจร ทัง้การออกอลับัม้ การนําเสนอศลิปินไปเป็นพรีเซ็นเตอร์สินค้า การป้อนงานแสดง หรือการ

โชว์ตวัตามงานต่างๆ และกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดรายได้ต่อศิลปินอย่างอ่ืนอีกมากมาย รวมถึงการให้

ศิลปินมีส่วนร่วมในการดําเนินงานและให้ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับให้มากท่ีสุด ทําให้ศิลปินเกิด

ความรู้สกึมัน่คงและพร้อมท่ีจะเตบิโตและพฒันาไปกบับริษัทฯ    

ด้วยเหตนีุ ้บริษัทฯ มีความเช่ือมัน่ว่าจะสามารถบริหารความเส่ียงดงักล่าวได้อย่างมี

ประสทิธิภาพและไมก่่อให้เกิดความเส่ียงอยา่งมีนยัสําคญัตอ่การดําเนินธุรกิจ  
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ปัจจัยความเส่ียงทางกฎหมาย 

ปัจจุบนับริษัทมีทิศทางเติบโตในธุรกิจการประกอบกิจการโทรทศัน์ท่ีไม่ใช้คล่ืนความถ่ี (ทีวี

ดาวเทียม)   ซึ่งเป็นกิจการท่ีอยู่ในความสนใจของผู้ประกอบการต่างๆ  และเป็นท่ีจับตามองของ

ภาครัฐท่ีเข้ามาควบคุมส่ือโทรทัศน์ทัง้หมดในประเทศไทย  ตามกฎหมายได้กําหนดให้มี

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ (กสทช.)  เป็น

คณะกรรมการท่ีมีอํานาจในการกํากบัดแูลการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์  และ

กิจการโทรคมนาคม  เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการอย่างมีคณุภาพ ประสิทธิภาพและเป็นธรรม  โดย

กําหนดหลกัเกณฑ์วิธีการเก่ียวกบัการอนญุาต เง่ือนไข หรือค่าธรรมเนียมการอนุญาต เป็นต้น   ซึ่ง

จากอํานาจหน้าท่ีดังกล่าว  กสทช.ได้ออกประกาศหลักเกณฑ์ วิ ธีการต่างๆมาบังคับใช้กับ

ผู้ประกอบการอยา่งตอ่เน่ือง  จนถึงปัจจบุนัยงัไมส่ามารถออกประกาศท่ีจะนํามาใช้บงัคบัได้ครบตาม

เจตนารมณ์ของการควบคุมกํากับดูแลได้ทัง้หมด      ทําให้ต้องใช้เวลาอีกสักระยะเพ่ือให้เห็น

รายละเอียดของกฎเกณฑ์ทัง้หมดว่าจะส่งผลกระทบกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทหรือไม่เพียงใด   

อนัจะสะท้อนเป็นปัจจยัความเส่ียงในการดําเนินธุรกิจได้        
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3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

3.1 ความเป็นมาและพัฒนาการที่สาํคัญ 

บริษัทฯ ได้ทําการจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยในเดือน พฤษภาคม 2546 

และได้เปล่ียนช่ือบริษัทฯจาก บริษัท อาร์.เอส. โปรโมชัน่ จํากดั (มหาชน) เป็น บริษัท อาร์เอส จํากดั 

(มหาชน) ในปี 2548 

ปี 2552 บริษัทฯได้เปิดตวัธุรกิจโทรทศัน์ดาวเทียมจํานวน 2 ช่อง คือ YOU Channel และ

สบายดีทีวี   โดยได้เร่ิมทดลองออกอากาศครัง้แรกเม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2552   ในระบบ C Band 

และ KU Band  

ปี 2553 บริษัท อาร์เอส อินเตอร์เนชัน่แนล บรอดคาสติง้ แอนด์ สปอร์ต แมเนจเม้นท์ จํากดั 

ในเครือบริษัท อาร์เอส จํากดั (มหาชน) เป็นผู้ ได้รับสิทธิในการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2010 FIFA 

World Cup ณ ประเทศ แอฟริกาใต้ ในประเทศไทยแตเ่พียงผู้ เดียว ระหว่างวนัท่ี 11 มิถนุายน 2553 

ถึงวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2553 ออกอากาศทางช่อง3 ช่อง7 ช่อง9 และช่อง11 พร้อมกบัการสร้างกระแส 

และสีสนัฟุตบอลโลกในประเทศไทย ด้วยการจดักิจกรรม 2010 FIFA On-ground Activity ทัว่

ประเทศ 

ปี 2554 บริษัทฯขยายตวัในธุรกิจทีวีดาวเทียม โดยเปิดตวัช่องทีวีดาวเทียมจํานวน 2 ช่อง คือ 

ช่อง 8 เร่ิมทดลองออกอากาศวนัท่ี 1 มีนาคม 2554 และ Yaak TV เร่ิมออกอากาศตัง้แตว่นัท่ี 1 

สิงหาคม 2554 ซึง่ทัง้ 2 ช่อง สามารถรับชมผ่านทางระบบ KU BAND (จานสี), รับชมผ่านทางระบบ 

C BAND (จานดํา) และรับชมผา่นระบบ Cable TV ทัว่ประเทศ  

ปี 2555 บริษัทฯยงัคงมีการขยายตวัในธุรกิจทีวีดาวเทียมอยา่งตอ่เน่ือง โดยมีการเปิดตวัช่อง

ใหม่เพิ่ม 1 ช่อง คือ RS Sport LaLiga เพ่ือรองรับสิทธ์ิในการถ่ายทอดสดฟุตบอลลาลีกาสเปน 3 

ฤดกูาลตัง้แต่ปี2012-2015 โดยสามารถรับชมช่อง RS Sport LaLiga ผ่านกล่องรับสญัญาณ

ดาวเทียม SunBox และยงัได้มีการเปล่ียนแปลงรูปแบบช่อง Yaak TV  โดยการปรับเนือ้หาและ

รูปแบบรายการเพ่ือให้ครอบคลมุกลุ่มเป้าหมายและเปล่ียนช่ือเป็นช่อง Star Max Channel ช่องวา

ไรตีบ้นัเทิงของเหล่าดารา เซเลป และศิลปินนกัร้อง ในสว่นของธุรกิจวิทยไุด้เพิ่มการออกอากาศผ่าน 

FM 88.5 MHZ ภายใต้แบรนด์ “สบายดี เรดิโอ” ท่ีตอ่ยอดมาจากความสําเร็จของช่องสบายดี ทีวี 

และคา่ยเพลงอาร์สยาม  
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3.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 

ธุรกิจในปัจจบุนัของกลุม่อาร์เอสประกอบด้วย 2 ธุรกิจหลกั คือการเป็นผู้ ให้บริการทางด้าน

คอนเทนต์บนัเทิงและกีฬา (Entertainment and Sport Content Provider) และการเป็นผู้ ให้บริการ

ส่ือครบวงจร (Media Service) โดยรายได้ในสว่นแรกมาจากธุรกิจเพลง ธุรกิจโชว์บิซ และธุรกิจกีฬา 

และรายได้ในสว่นท่ีสองมาจากส่ือวิทย ุส่ือโทรทศัน์ และส่ือในโมเดร์ินเทรด  

3.2.1 ธุรกิจเพลง 

การประกอบธุรกิจเพลง ของกลุม่อาร์เอส ประกอบไปด้วยการทํางานใน 5 สว่นหลกัๆ ได้แก่ 

การผลิตและโปรโมทผลงานเพลง การจดัจําหน่ายในรูปแบบของ Digital Sales การจดัจําหน่ายใน

รูปแบบของ Physical Sales และการจดัเก็บลิขสิทธ์ิ  ซึง่สามารถสรุปลกัษณะเดน่และความน่าสนใจ

ของธุรกิจได้ดงันี ้

1) การสร้างศิลปินนักร้องจนมีช่ือเสียงมีผลงานเพลงเป็นท่ีนิยมของผู้ บริโภค เป็น

ทรัพย์สนิท่ีมีคา่ของบริษัทฯ ท่ีสามารถเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัทฯ ได้ในหลายช่องทางนอกเหนือจากงาน

เพลง เช่น งาน Licensing ประเภทตา่งๆ ได้แก่ Presenter License, Promotion License งานละคร 

งานภาพยนตร์ งานโชว์ประเภทต่างๆ เป็นต้น ซึง่ล้วนก่อให้เกิดรายได้ต่อศิลปิน และบริษัทต้นสงักดั

อยา่งตอ่เน่ือง 

2) ผลงานเพลงเป็นกรรมสิทธ์ิและเป็นทรัพย์สินท่ีมีค่าของบริษัทฯ สามารถนํามาผลิต

เป็นสินค้าเพ่ือจําหน่ายได้หลากหลายรูปแบบและต่อเน่ือง ทัง้รูปแบบท่ีผ่านทางระบบดิจิตอล 

(Digital Content)   ไม่ว่าจะเป็นการดาวน์โหลดเพลง (Download), การดาวน์โหลดเสียงเรียกเข้า

ผ่านทางโทรศพัท์ (Ring tone), การเลือกซือ้เพลงรอสายผ่านเครือข่ายของระบบโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 

(Ring Back Tone), การดาวน์โหลดเพลง (Full Song) ผ่านช่องทางต่างๆทัง้ iTunes เว็บไซต์ 

www.rsonlinemusic.com หรือผา่นเครือขา่ยของระบบโทรศพัท์เคล่ือนท่ีหรือ ในรูปแบบของซีดีเพลง 

(CD), วีซีดี (VCD) และดีวีดี (DVD) รวมไปถึงการจดัวีซีดีและดีวีดีบนัทกึภาพการแสดงคอนเสิร์ตของ

ศิลปินต่างๆ  ทัง้นีข้ึน้อยู่กับความนิยมการส่งเสริมการขาย  และ ไลฟสไตล์ของผู้บริโภค และใน

ปัจจุบนัมีช่องทางในการเข้าถึงผู้บริโภคโดยตรงมากขึน้ โดยไม่ต้องพึ่งพิงเครือข่าย อาทิ การดาวน์

โหลดผ่าน iTunes การดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทโดยตรง และในอนาคตอนัใกล้นีก้ับการ

ให้บริการ Music Streaming Services ผ่านผู้ ให้บริการในระดบัโลกอย่าง Deezer หรือ Spotify  

นอกจากนีย้ังสามารถบริหารการจัดเก็บลิขสิทธ์ิจากผลงานเพลงเหล่านีไ้ด้อีกด้วย และด้วย

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในอนาคตอาจก่อให้เกิดรูปแบบสินค้าใหม่ ทําให้ช่องทางในการหา

รายได้จากลขิสทิธ์ิงานเพลงท่ีมีอยูเ่พิ่มมากขึน้ 
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3) การประกอบธุรกิจเพลง เป็นฐานธุรกิจท่ีสร้างโอกาสในการขยายสู่ธุรกิจบันเทิง

ประเภทอ่ืน เช่น ธุรกิจโทรทัศน์ ธุรกิจภาพยนตร์ ด้วยการใช้ทรัพยากรศิลปิน ผลงานเพลง และ

อปุกรณ์เคร่ืองมือท่ีมีอยูใ่นบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจสงูสดุ 

ในส่วนของขัน้ตอนการผลิตงานเพลง จะอยู่ภายใต้การดําเนินงานโดยทีมงานต่างๆซึ่งมีความ

หลากหลายในแง่ของแนวทางเพลงและการโปรโมท ซึ่งเป็นหน่วยงานภายในของบริษัทฯ โดยทีมงาน

เหลา่นีจ้ะทํางานผ่าน brand ตา่งๆ  4 brand ได้แก่ RS Music, Garden Music และKamikaze’ ดแูล

ผลงานเพลงสตริงและ R Siam ท่ีรับผิดชอบการผลติงานเพลงลกูทุ่งและเพลงเพ่ือชีวิต  

3.2.2  ธุรกิจโชว์บซิ 

ในการประกอบธุรกิจโชว์บิซ ประกอบด้วยรายได้จาก 2 ธุรกิจหลกั ได้แก่ การจดัคอนเสิร์ต

และอีเวนต์ให้กบัภาครัฐและเอกชน และการบริหารศลิปิน 

1. การจัดคอนเสิร์ตและอีเวนต์ อาร์เอสมีความชํานาญในการดําเนินธุรกิจการจัด

คอนเสิร์ตและอีเวนต์ อีกทัง้ยงัมีส่ือครบวงจร  และมีศิลปินนกัร้องท่ีได้รับความนิยมสงู 

ทําให้ได้รับความไว้วางใจจากภาครัฐและเอกชน ให้เข้ามาบริหารงานกิจกรรมโครงการ

ตา่งๆ  โดยบริษัทฯจะนําเอารูปแบบการจดังาน ความคิดสร้างสรรค์ และแผนการตลาด

แบบครบวงจร แบบสากลมาประยุกต์ใช้ เพ่ือให้ตอบสนองความต้องการของสินค้า 

บริการ และเอเจนซี่โฆษณา  

2. การบริหารศิลปิน คือ การบริหารจดัการเพ่ือให้เกิดมลูค่าเพิ่มแก่ตวัศิลปิน ซึ่งได้แก่ 

การไปโชว์ตวั การเป็นพรีเซน็เตอร์ งานรับจ้างรูปแบบตา่งๆ เป็นต้น 

3.2.3 ธุรกิจส่ือ 

การดําเนินธุรกิจส่ือเป็นความเก่ียวเน่ืองจากธุรกิจเพลง และเป็นการใช้ประโยชน์จากจดุแข็ง

ของทรัพยากรด้านตา่งๆ ของกลุม่อาร์เอส ได้แก่ การมีศลิปินนกัร้อง นกัแสดงในสงักดั การมีบคุลากร

ทีมงานผลิตท่ีมีความชํานาญในด้านการผลิตและสร้างสรรค์ผลงานคณุภาพ และความพร้อมของ

เงินทนุ โดยเร่ิมจากส่ือท่ีมีบทบาทมากท่ีสดุ คือ ส่ือโทรทศัน์ Free TV ขยายสูธุ่รกิจส่ือวิทย ุส่ือในห้าง

โมเดร์ินเทรด และลา่สดุกบัการเข้าสูธุ่รกิจส่ือทีวีดาวเทียม (Satellite TV)  

การผลิตผลงานออกอากาศทาง Free TV ช่องต่างๆนัน้ ประกอบด้วย รายการกีฬา 1 

รายการ รายการประเภทรายการวยัรุ่น 4 รายการ รายการเพลงลกูทุ่ง 1 รายการ และรายการประเภท

วาไรตี ้2 รายการ รวมทัง้สิน้ 8 รายการ สว่นการผลิตผลงานทาง Satellite TV นัน้ ประกอบด้วย 5 
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ช่อง ได้แก่ สบายดีทีวี YOU Channel ช่อง 8 Star Max และ RS Sport LaLiga (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2555) 

สําหรับธุรกิจส่ือวิทยนุัน้ บริษัทดําเนินธุรกิจผ่านระบบคล่ืนความถ่ีระบบ  F.M. 93.0 MHz 

ภายใต้แบรนด์ COOL93 FAHRENHEIT ซึง่เน้นกลุม่ผู้ ฟังวยัทํางานตอนต้นขึน้ไป โดยมีบริษัท สกาย

ไฮ เน็ตเวิร์ค จํากดั เป็นผู้ ดําเนินการ และระบบ F.M. 88.5 MHz ภายใต้แบรนด์ สบายดี เรดิโอ 

(ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555) 

 

3.3 โครงสร้างรายได้ 

(ล้านบาท) 

ประเภทรายได้ 
2553 

(ล้านบาท) 

สัดส่วน 2554 

(ล้านบาท) 

สัดส่วน 2555 

(ล้านบาท) 

สัดส่วน 

(%) (%) (%) 

กลุม่ธุรกิจเพลง 1,053.0 36% 934.5 34%   

กลุม่ธุรกิจโชว์บิซ 533.3 18% 814.1 29%   

กลุม่ธุรกิจส่ือ 663.3 23% 941.9 34%   

รายได้จากธุรกิจอ่ืน 667.7 23% 50.8 4%   

รวมรายได้ 2,917.6 100% 2,765.0 100%   

ท่ีมา : ฝ่ายจดัการของบริษัทฯ ได้นํางบการเงินสําหรับปี 2553 มาจดัประเภทรายการใหม่ตามโครงสร้างรายได้

ของกลุม่ธุรกิจ  

 

 

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มอาร์เอส  

ปัจจบุนักลุม่อาร์เอสมีบริษัทในกลุม่ท่ียงัทําธุรกรรมปกติรวมทัง้หมด 13 บริษัท มีบริษัท อาร์

เอส จํากัด (มหาชน) เป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่ม มีรายละเอียดโครงสร้างการถือหุ้ น ณ วันท่ี 31 

ธนัวาคม 2555 ดงันี ้
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บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)

     ธุรกิจเพลง สื่อโทรทัศน์ธุรกิจกีฬาธุรกิจโชว์บิซ สื่อสิ่งพิมพ์สื่อวิทยุ

บมจ.อาร์เอส

บจ.เค.มาสเตอร์บจ.จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย

บมจ.อาร์เอสบมจ.อาร์เอส บมจ.อาร์เอส บจ.สกาย-ไฮ เน็ตเวิร์ค
บจ.ไอเดีย เพาเวอร์

***

บจ.อาร์เอส

อินเตอร์เนชั่นแนล บรอดคาสติ้ง 

แอนด์ สปอร์ต แมเนจเม้นท์**

       * ถือหุ้นร้อยละ65 โดย บมจ. อาร์เอส

      ** ถือหุ้นร้อยละ83.33 โดย บมจ.อาร์เอส

     *** ถือหุ้นร้อยละ25 โดย บจ.โพเอม่า

    **** ถือหุ้นร้อยละ60 โดย บมจ. อาร์เอส

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

หยุดธุรกรรมชั่วคราว

  -  บจ. อาร์ เอส ฟ�ล์ม แอนด์ ดิสทริบิวชั่น

  -  บจ. อาวอง

  -  บจ. อาร์.เอส. สปอร์ตมาสเตอร์

  -  บจ.บางกอก ออร์กาไนเซอร์

  -  บจ. อาร์.เอส.เทเลวิชั่น

  -  บจ.อาร์สยาม

สื่อในห้าง

โมเดิร์นเทรด

บมจ.อาร์เอส

บจ.อาร์เอส

อินสโตร์ มีเดีย*บจ.เอส-วัน สปอร์ต บจ.ย๊าค

บจ.นาคาเซีย

บจ.อะลาดิน เฮ้าส์

บจ.โพเอม่า

บจ.บลูแฟร์รี่

 บจ. ดี มีเดีย แอนด์ 

โปรดักชั่น

บจ.เลเซอร์เฟส

เรคคอร์ด**** บจ.เค.มาสเตอร์
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4. ลักษณะการประกอบธุรกิจแต่ละสายผลิตภณัฑ์ 

4.1  ธุรกิจเพลง 

 ธุรกิจเพลงประกอบไปด้วยการทํางานใน 4 สว่นหลกัๆ ได้แก่ การผลติ และ โปรโมท

ผลงานเพลง การจดัจําหนา่ยในรูปแบบของ Digital การจดัจําหนา่ยในรูปแบบของ Physical 

Sales และการจดัเก็บลขิสทิธ์ิ 

4.1.1 การผลิตและโปรโมทผลงานเพลง 

4.1.1.1 ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

 ธุรกิจเพลงของอาร์เอส มีการดําเนินงานในลกัษณะครบวงจร ครบทุกขัน้ตอนของการ

ดําเนินงาน ตัง้แตก่ารคดัเลือกศลิปิน, การทํางานเพลง, การทําการโปรโมท, การวางกลยทุธ์ส่ือและ

การตลาด, การบริหารศิลปินและ การบริหารคอนเทนต์เพลง ทัง้ในแง่ตวัศิลปิน ตวังานเพลง ใน

รูปแบบทัง้ Digital Content และ Physical Content  

 ขัน้ตอนการดาํเนินงานที่สาํคัญ  

 1)  การวางโครงสร้างการประกอบธุรกิจเพลง (Business Model) เน่ืองจากอาร์เอส มี

ศิลปินจํานวนมากทําให้สามารถผลิตผลงานเพลงได้หลากหลายเพ่ือตอบสนองกลุ่มเป้าหมายได้

ครบทกุกลุ่มและสามารถผลิตผลงานออกสู่ตลาดได้อย่างต่อเน่ือง การทํางานเพลงจะเร่ิมต้นจาก

การนําเสนอแนวความคิด คอนเซปต์ของงาน และกําหนดกลุ่มผู้ ฟังเป้าหมายต่อคณะกรรมการ

บริหารธุรกิจเพลง (Music Business Management Board) เพ่ือพิจารณาอนมุตัิในหลกัการ โดย

แผนการผลิตแตล่ะเพลงจะแตกตา่งกนัไปตามประเภท และประมาณการยอดขายของแตล่ะเพลง

เป็นสําคญั  หลงัจากนัน้การทํางานเพลงจะดําเนินการอย่างอิสระโดยทีมงานในแต่ละค่ายเพลง 

โดยทีมงานจะดําเนินการทัง้แผนการประชาสัมพันธ์ การวางกลยุทธ์การโปรโมท และนํามา

ประสานงานร่วมกับหน่วยงานบริหารการใช้ส่ือและหน่วยงานจัดจําหน่าย  เพ่ือทําให้ผลงานท่ี

ออกมาผ่านการวางแผนและการกลัน่กรองทกุขัน้ตอน ดงันัน้คณุภาพของผลงานจะตรงกบัความ

ต้องการและกระแสความนิยมของตลาด ณ ปัจจบุนั  

 2)  การวางนโยบายการผลิตผลงานในจํานวนท่ีเหมาะสม เน้นการให้ความสําคญักบั

คณุภาพของผลงาน และการดแูลสินค้าเม่ือออกสู่ตลาดอย่างใกล้ชิดตัง้แต่ต้นจนจบกระบวนการ 

ทําให้การผลิตผลงานแต่ละชุดเป็นไปตามการวางแผนในขัน้ต้น และมียอดขายเป็นไปตามการ

คาดการณ์ 
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 3)  การใช้ประโยชน์จากส่ือตา่งๆ ไม่ว่าจะเป็นส่ือโทรทศัน์ ทัง้ Free TV และ Satellite TV 

ส่ือวิทย ุส่ือสิ่งพิมพ์ ส่ือออนไลน์ทัง้ทาง Website และ Social Media ตา่งๆ ของบริษัทฯและบริษัท

ในเครือเพ่ือให้การประชาสมัพนัธ์ผลงานมีประสิทธิภาพ และเป็นการใช้ส่ือท่ีมีอยู่ทัง้หมดให้เกิด

ประสทิธิภาพสงูสดุ 

 4)  การมีระบบการจัดจําหน่ายท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถกระจายสินค้าถึงผู้บริโภคได้

อย่างทัว่ถึง ทัง้ในรูปแบบของ Digital Content และ Physical Content มีการติดตาม การทํางาน 

และบริหารระบบการจดัจําหน่ายอยา่งใกล้ชิด 

 5)  การบริหารจดัการลขิสทิธ์ิงานเพลงท่ีมีอยูอ่ยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพ่ือสร้าง

รายได้เพิ่มเตมิให้กบับริษัท  

 6)  การวางนโยบายในการเปิดโอกาสให้กบักลุ่มศิลปินใหม่ นกัแต่งเพลง และช่องทาง

สร้างสรรค์งานเพลงรูปแบบใหม ่เพ่ือพฒันาและยกระดบังานเพลงของกลุม่อาร์เอสให้ทนัสมยัและ

ครอบคลมุกลุม่เป้าหมายตลอดเวลา 

การประกอบธุรกิจเพลง มีรายได้หลกัจาก 4 แหลง่ดงันี ้

 1)  รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์เพลงในรูปแบบต่างๆ ผ่านทางระบบดิจิตอล (Digital 

Content)   ไม่ว่าจะเป็นการดาวน์โหลดเพลง (Download), การดาวน์โหลดเสียงเรียกเข้าผ่านทาง

โทรศพัท์ (Ring tone), การเลือกซือ้เพลงรอสายผ่านเครือข่ายของระบบโทรศพัท์เคล่ือนท่ี (Ring 

Back Tone), การดาวน์โหลดเพลง (Full Song) ผ่านช่องทางต่างๆทัง้ iTunes 

เว็บไซต์ www.rsonlinemusic.com หรือผ่านเครือข่ายของระบบโทรศพัท์เคล่ือนท่ี (WAP), การฟัง

เพลงในรูปแบบ Online Streaming ผา่นระบบ Deezer  

 2)  รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์เพลงในรูปแบบของซีดีเพลง (CD), MP3 ทัง้การรวมฮิต

ซิงเกิล้ใหม่และการรวมฮิตเพลงเก่าในรูปแบบต่างๆ รวมไปถึงวีซีดี (VCD) และ ดีวีดี (DVD) 

บนัทกึภาพการแสดงคอนเสร์ิตของศลิปินตา่งๆ ทัง้เพลงไทยสากลและลกูทุ่ง  

 3)  รายได้จากการบริหารคอนเทนต์เพลง (Music Content Management) เป็นการ

บริหาร Content ตา่งๆของธุรกิจเพลง โดยการนําช่องทางการส่ือสาร และ แผนทางการตลาดของ

ศิลปินมารวมกนั เช่น การทําคอนเสิร์ตร่วมกบัการออกทวัร์สมัภาษณ์วิทยตุ่างจงัหวดั, นําเสนอพรี

เซนเตอร์พร้อมกบัการทําเพลงโปรโมท, ทํากิจกรรมพิเศษให้กบัลกูค้าเพิ่มเติม และประชาสมัพนัธ์

ไปกบัส่ือตา่งๆในเครือไม่ว่าจะเป็น TV, Radio, Publishing เพ่ือเพิ่มการมองเห็นสินค้าในจดุตา่งๆ

ให้กบัสนิค้าของลกูค้า (Media Exposure) 

http://www.rsonlinemusic.com/
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 4)  รายได้จากการจดัเก็บลิขสิทธ์ิเพลง บริษัท จดัเก็บลิขสิทธ์ิไทย จํากดั หรือในช่ือย่อว่า 

TCC (THAI CORYRIGHT COLLECTION CO., LTD.) เป็นบริษัทในเครือท่ีทําหน้าท่ีจดัเก็บ

ลขิสทิธ์ิผลงานตา่งๆท่ีถกูนําไปใช้ในเชิงพาณิชย์ให้กบับริษัท อาร์เอส จํากดั (มหาชน) 

ศลิปินนกัร้องในสงักดั (Artist /Singer) 

ปัจจุบนับริษัทฯ มีศิลปินนกัร้องเพลงไทยสากล และเพลงไทยลกูทุ่ง ประกอบด้วยศิลปิน

เด่ียวและศิลปินกลุ่ม ซึง่สามารถนําเสนองานเพลงในแนวท่ีหลากหลายต่างกนั ตวัอย่างศิลปินใน

อาร์เอส ได้แก่  

1.) ศลิปินเพลงไทยสากล 

ศิลปินเดี่ยว ศิลปินกลุ่ม 

ฟิล์ม รัฐภมูิ, แจ๊ค, เชน, หวิว, AKERA, 

ปาน ธนพร, เนย SENORITA, P.O.I, 

ZEE, PREEN, NINUT, ขนมจีน, หวาย, 

MILA, มิณฑร์, ฝ้าย แอมไฟน์, ธามไธ 

 

ROOKIE BB, BLACK VANILLA, C QUINT, เล้าโลม,  

ไอนํา้, พริกไทย, DR.FUU, INFAMOUS,  FLAME, 

FLAVOUR, เคลิม้, ART FLOOR, JEASMINE, GIRLY 

BERRY, K-OTIC, FOUR-MOD, FAYE FANG KAEW, 

NEKO JUMP, 3.2.1, KAT PAT, KISS ME FIVE, X-I-S, 

Demo Project 

 

2.) ศลิปินเพลงไทยลกูทุ่ง 

ศิลปินชาย ศิลปินหญิง ศิลปินกลุ่ม 

หน ูมิเตอร์, หลวงไก่, บา่ววี, 

สนุ๊ก สงิห์มาตร, อู ๋พนัทาง,  

ทชั ณ ตะกัว่ทุง่, กุ้ง สทุธิราช,  

ธนัวา ราศีธน,ู ณฎัฐ์ กิตตสิาร, 

อ๊อฟ ดอกฟ้า, วิด ไฮเปอร์, 

เอ็กซ์,ววิ ชชัวาล, หนวด สะตอ, 

ตอ่ภ,ู เดน่, เอ-ม็อบ, น่านฟ้า,  

หญิง ธิตกิานต์, บวิ กลัยาณี,  

แคท รัตกาล, กระแต, กระตา่ย

, ใบเตย, ลกูตาล, อลซิ, 

การะเกด, ฟิล์ม ณรินทริพย์, 

ปอ ปาริชาต,ิ วิรดา วงศ์เทวญั, 

นุ้ย สวีุณา, เอเซียร์, เจ๊ียบ 

เบญจพร, ลกูนํา้, แมงปอ, ติก๊ 

ชนญั, อุ้ม กศญิา, ทราย, เมอร์

ซี อาร์ สยาม จเูนียร์, อ้อย กะ

ท้อน, ไอซ์, ยิม้ 

บลเูบอร์ร่ี, โปงลางสะออน, โอ-เอ, 

วงสะล้อ, ประถมบนัเทิงศลิป์, 

สโมสร ชิม ิ
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4.1.1.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

 ปัจจบุนัการบริโภคเพลงของกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่มีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมจากการ

บริโภค ซีดี, วีซีดี กลายเป็นการซือ้ผลิตภณัฑ์ทางช่องทาง Digital Channel เป็นหลกั ทําให้ธุรกิจ

เพลงจําเป็นต้องปรับเปล่ียน Content ได้หลากหลายมากขึน้ เพ่ือให้สามารถนําไปขายได้ใน

หลากหลายช่องทางโดยไมจํ่าเป็นจะต้องทําเป็น Physical Product เสมอไป  

นอกจากนีปั้ญหาเร่ืองการละเมิดลิขสิทธ์ิเพลง เกิดขึน้อย่างกว้างขวางผ่านทางระบบ

ออนไลน์หรือระบบดิจิตอล การตรวจสอบและการปราบปรามทําได้ยาก ทําให้บริษัทผู้ประกอบ

ธุรกิจเพลงรายยอ่ยหรือคา่ยเพลงขนาดเลก็ดําเนินธุรกิจได้ยาก บางครัง้ถึงขัน้ต้องปิดกิจการไป 

 4.1.1.3  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

-ไมมี่- 

 

4.1.2 การจัดจาํหน่ายในรูปแบบของ DIGITAL 

4.1.2.1 ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

บริการทางด้าน Digital Mobile นัน้แบง่เป็น 2 กลุม่ใหญ่  คือ บริการ Mobile Download 

และบริการเสียงรอสาย ซึง่การให้บริการ Mobile Download นัน้มีรูปแบบบริการคือ เสียงเรียกเข้า 

(Ringtone) เต็มเพลง (Full song) มิวสิควีดิโอ (Full MV) รวมไปถึงการฟังเพลงในรูปแบบ Music 

Streaming Service ผา่นระบบ Deezer 

บริการเสียงรอสายเป็นบริการท่ีไม่สามารถละเมิดลิขสิทธ์ได้ เพราะบริการนีจํ้าเป็นต้องใช้

ระบบของบริษัทผู้ ให้บริการเสียงรอสาย ทัง้การซือ้เป็นรายเพลงและการซือ้เหมาผ่านการสมคัร

สมาชิกเป็นรายเดือนจากบริการซุปเปอร์เหมา *339 สําหรับเพลงไทยสากล และ *223 อาร์สยาม

จดัให้ สําหรับเพลงลกูทุ่ง 

4.1.2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

4.1.2.2.1 การตลาด 

เน่ืองจากการทําตลาดบริการ Digital Content นัน้เป็นสิ่งท่ีท้าทาย เพราะพฤติกรรม

ผู้บริโภคเปล่ียนแปลงรวดเร็วมาก รวมไปถึงการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีท่ีทําให้การเข้าถึง

บริการทําได้อยา่งสะดวกขึน้ โดยกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีจะทําให้บริการในรูปแบบ Digital ประสบ
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ความสําเร็จนัน้ ต้องทําให้บริการนัน้ๆเหมาะสมในแต่ละกลุ่ม พร้อมทัง้ใช้งานง่ายและเข้าถึงได้

อย่างรวดเร็ว เน่ืองจากกลุม่ลกูค้าของทางบริษัทนัน้กว้างมาก ตัง้แตเ่ด็ก วยัรุ่น นกัเรียน นกัศกึษา 

คนทํางาน จนกระทัง่ถึงผู้ ใหญ่ ดงันัน้การท่ีจะมีบริการท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของกลุม่

เหลา่นีจ้งึเป็นกลยทุธ์ท่ีสําคญั รวมไปถึงช่องทางการจดัจําหน่ายท่ีสามารถเข้าตรงไปยงักลุม่ลกูค้า

เหลา่นีไ้ด้ โดยในช่วงท่ีผา่นมานัน้การให้บริการจําเป็นต้องพึ่งพาช่องทางการจดัจําหน่ายจากทางผู้

ให้บริการเครือข่ายโทรศพัท์มือถือ ซึง่แต่ละโครงข่ายก็มีช่องทางให้ลกูค้าโทรเข้าไปขอรับบริการท่ี

แตกตา่งกนั และปัจจบุนัมีช่องทางในการเข้าถึงผู้บริโภคโดยตรงมากขึน้ โดยไมต้่องพึง่พิงเครือข่าย 

อาทิ การดาวน์โหลดผ่าน iTunes การดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทโดยตรง และการฟังเพลง

ในรูปแบบ Music Streaming ผา่นผู้ให้บริการระดบัโลกอยา่ง Deezer 

โดยในปี 2555 สําหรับช่องทางการจัดจําหน่ายผ่านทางผู้ ให้บริการเครือข่าย

โทรศพัท์มือถือ บริษัทฯมุ่งเน้นการเจาะการตลาดในบริการ *223 อาร์สยามจดัให้ ซึง่เป็นบริการ

แบบเหมาจ่ายรายเดือน โหลดได้ไม่อัน้ เจาะกลุม่ลกูค้าท่ีช่ือชอบเพลงของค่ายอาร์สยาม ซึง่ได้รับ

กระแสตอบรับเป็นอย่างดี นอกจากนีย้งัได้เร่ิมให้บริการดาวน์โหลดเพลงผ่าน iTunes และบริการ

ฟังเพลง Music Streaming ผ่าน Deezer ท่ีเจาะกลุม่ลกูค้าท่ีทนัสมยั ตามเทคโนโลยี และมีใจรัก

ในเสียงเพลง ซึ่งบริการเหล่านีจ้ะเข้ามาตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกค้าท่ีเปล่ียนแปลงไปได้เป็น

อย่างดี นอกจากนี ้ยงัมีบริการ ซุปเปอร์เหมา *339 ซึง่เป็นบริการแบบเหมาจ่ายรายเดือนๆ ละ 29 

บาท โหลดได้ไม่อัน้ โดยเปิดให้บริการทัง้ เป็นแพ็กเกจ Truetone Fullsong มิวสิควีดิโอ และ

แพ็กเกจเสียงรอสายแล้ว บริษัทฯยงัออกบริการเทศกาลเสียงรอสาย ดาวน์โหลดเสียงเพลงรอสาย

ได้ในราคา 29 บาท ทําให้สามารถขยายฐานลกูค้าได้มากขึน้  

 4.1.2.2.2 ภาวะการแข่งขัน 

 การให้บริการในรูปแบบ Digital Content นัน้เป็นบริการท่ีมีแนวโน้มการเติบโตท่ีสงูทกุปี 

เน่ืองจากเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะบริการท่ีมาพร้อมกับอุปกรณ์ Smart 

Phone ดงันัน้การให้บริการของ Digital Mobile Content นัน้จะต้องสามารถรองรับความต้องการ

ของผู้ ใช้งานในกลุม่ Smart Phone ด้วย แตเ่น่ืองจากโครงข่าย 3G มีความลา่ช้า ทําให้การแข่งขนั

ในปีนีเ้น้นไปท่ีบริการ และ Content สําหรับเคร่ือง Smart Phone ทําให้High Quality Fullsong 

และ High Quality MV เป็นท่ีนิยม เน่ืองจากจอภาพท่ีมีขนาดใหญ่ขึน้ พร้อมกบัทัง้พฒันาลําโพง

เสียงท่ีดีขึน้  
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 4.1.2.3 การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

 การจดัหาและพฒันาผลิตภณัฑ์นัน้ถือเป็นปัจจยัสําคญัสําหรับธุรกิจ Digital Content ซึง่

ต้องอาศยัการทํางานทัง้ 3 ด้านไปพร้อมๆ กนั ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของระบบโครงข่ายท่ีจะสามารถ

รองรับการให้บริการ จนถึงเคร่ืองลกูข่ายท่ีต้องมีความพร้อม และContent ท่ีต้องมีการพฒันาให้

สามารถใช้งานได้  

 รวมไปถึงการเน้นพฒันาบริการใหม่ ๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะ

เป็นทางด้านภาพและเสียง รวมไปถึงช่องการการจดัจําหน่ายใหม่ๆ  ในอนาคต 

  4.1.2.4  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

-ไมมี่- 

 

4.1.3 การจัดจาํหน่ายในรูปแบบของ PHYSICAL SALES 

 4.1.3.1 ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

RS Music Distribution ทําหน้าท่ีจดัจําหน่ายซอฟต์แวร์บนัเทิงตา่งๆ ของอาร์เอส (สินค้า

ในรูปแบบของ CD VCD และ DVD) ผ่านช่องทางการจดัจําหน่ายตา่งๆ ได้แก่ Traditional trade 

(ร้านค้าสง่ และ ร้านค้าปลีก), Modern trade (Hypermarket, convenience store, music and 

movie shop) และช่องทางใหมอ่ื่นๆ  โดยมีแนวทางการบริหารงาน ดงันี ้

1) การวางโครงสร้างระบบการจดัจําหน่าย  

เป็นการบริหารงานเพ่ือให้สินค้าของอาร์เอส กระจายไปสู่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างถกูต้อง

และแม่นยํา เน่ืองจากสินค้าท่ีจดัจําหน่ายนัน้มีหลากหลายประเภท  ทําให้กลุ่มลกูค้าเป้าหมาย

แตกต่างกันออกไปด้วย ดังนัน้ระบบการจัดจําหน่ายถือเป็นปัจจัยสําคัญในการสนับสนุนและ

ส่งเสริมให้สินค้าต่างๆ เหล่านีส้ามารถเข้าถึงกลุ่มลกูค้าเป้าหมายท่ีวางไว้ รวมถึงการเพิ่มจํานวน

สาขาของร้านค้าท่ีดแูลอยู่ให้ครอบคลมุทัว่ประเทศ ซึ่งจะเป็นปัจจยัเสริมในการผลกัดนัให้สินค้า

ของอาร์เอส เป็นท่ีรู้จกัและกระจายตวัได้อยา่งแพร่หลายยิ่งขึน้ 

2) การเลือกใช้แหลง่ผลติสนิค้าท่ีมีการควบคมุคณุภาพและมาตรฐาน  

RS Music Distribution ได้วางนโยบายในการควบคมุคณุภาพและมาตรฐานของสินค้า 

โดยเร่ิมต้นจากกระบวนการตรวจสอบมาสเตอร์ให้สมบรูณ์แบบ ก่อนจะนําไปผลิตเป็นซอฟต์แวร์
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บันเทิง และจัดหาแหล่งผลิตท่ีมีเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ทันสมัย ผ่านการรับรองจากองค์กร

มาตรฐานสากล มีกระบวนการในการตรวจสอบคณุภาพของการผลติ อาทิ ความสมบรูณ์ของภาพ

และเสียง, คณุภาพการพิมพ์ปก เป็นต้น มีการควบคมุคณุภาพของวตัถดุิบและการผลิตชิน้ส่วน

ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น แผน่และกลอ่งซีดี เพ่ือให้ได้รับสนิค้าท่ีมีคณุภาพสงูออกมาสูก่ลุม่ลกูค้า 

3) การวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาดให้มีประสทิธิภาพ  

RS Music Distribution ในฐานะท่ีเป็นตวัแทนจําหน่ายผลงานเพลงของอาร์เอส ซึง่เป็น

หน่วยงานท่ีพบปะลกูค้าในตลาดอยู่ตลอดเวลา ทําให้สามารถสํารวจความต้องการของลกูค้าได้

สม่ําเสมอทุกเดือน โดยจะทําการประเมินผลการสํารวจเพ่ือสรุปและประมวลผล จากนัน้ RS 

Music Distribution จะนําเสนอผลการสํารวจให้แตล่ะคา่ยเพลงทราบ ทําให้แตล่ะคา่ยเพลงได้รับ

ภาพสะท้อนจากลกูค้าอยา่งชดัเจน และสามารถนําไปปรับปรุงการผลิตผลงานเพลงออกมาให้ตรง

กบัความต้องการของตลาดและกลุ่มลกูค้ามากท่ีสดุ นอกจากผลงานเพลงท่ีตรงกบัความต้องการ

ของตลาดแล้ว RS Music Distribution ยงัมีมาตรการในการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่เพ่ือสง่เสริมการจดั

จําหน่ายสนิค้าตา่งๆด้วย ได้แก่ ส่ือโทรทศัน์ เป็นต้น    

4) การควบคมุต้นทนุการผลติและจดัจําหนา่ย  

เน่ืองด้วย RS Music Distribution เป็นหน่วยงานดแูลและบริหารงานด้านการผลิตและจดั

จําหน่ายสินค้าของอาร์เอส ทัง้หมด จึงต้องวางแผนการทํางานด้านการผลิตให้สอดคล้องกบัค่าย

เพลงต่างๆ ทัง้นีไ้ด้มีการประสานงานและวางแผนการจดัจําหน่ายร่วมกบัค่ายเพลงต่างๆ เพ่ือให้

สามารถผลติสนิค้าในจํานวนท่ีเหมาะสมกบัจํานวนขายจริงท่ีประมาณการไว้  

หน้าท่ีสําคญัอีกประการหนึง่ของ RS Music Distribution คือ การบริหารสนิค้าคงคลงัของ

อาร์เอสให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม เน่ืองจากสินค้าของธุรกิจเพลงมีอัตราการหมุนเวียนสินค้า

ค่อนข้างสงู ทําให้ RS Music Distribution ต้องวางนโยบายการบริหารและการทํางานให้

สอดคล้องกบัสถานการณ์ตลาดท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งแม้ว่าจะมีการวางแผนการ

จดัจําหน่ายตัง้แต่ต้นทางร่วมกับธุรกิจเพลงแล้วก็ตาม แต่ก็ยงัต้องมีการปรับแผนการทํางานให้

ทนัสมยัอยู่เสมอ เพ่ือป้องกนัปัญหาเร่ืองสินค้าล้าสมยั อนัเป็นปัจจยัหลกัท่ีจะส่งผลกระทบตอ่การ

บริหารสนิค้าคงคลงัของอาร์เอส 
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4.1.3.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

4.1.3.2.1  การตลาด 

 ก. กลยทุธ์ทางการตลาด 

1) กลยทุธ์การจดัจําหน่ายให้มีประสทิธิภาพ  

เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัจําหน่ายสินค้าของอาร์เอส  RS Music Distribution ได้มี

การกําหนดแผนงานก่อนท่ีจะจดัจําหน่ายสินค้าแต่ละรายการ ในจํานวนสินค้าท่ีเพียงพอ และ

เหมาะสมกบักลุม่เป้าหมาย ภายในช่องทางการจดัจําหน่าย ทัง้ Traditional trade และ Modern 

trade คดิเป็นสดัสว่นประมาณ 30% และ 70% ตามลําดบั โดยมีโครงสร้างดงันี ้ 

 

 

2) กลยทุธ์การวางแผนกิจกรรมทางตลาด   

ฝ่ายการตลาดได้วางแผนกิจกรรมส่งเสริมการขาย ณ จดุขาย (Below-the-line activity) 

ในรูปแบบต่างๆ ตลอดปี ทัง้เพลงไทยสากลและเพลงลกูทุ่ง เพ่ือผลดัเปล่ียนและหมนุเวียนไปยงั

บริเวณจุดขายต่างๆท่ีเป็นกลุ่มลกูค้าเป้าหมาย โดยมีการใช้ส่ือ ณ จุดขาย (Point of sale) ท่ี

สามารถดงึดดูความสนใจของกลุม่ลกูค้าเป้าหมายได้ และได้รับการตอบรับจากลกูค้าเป็นอย่างดี 

ทัง้ยงัสามารถสร้างความพงึพอใจให้กบัร้านค้าท่ีเป็นตวัแทนจําหน่ายสนิค้าของบริษัทฯ 
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3) ระบบการวิเคราะห์ข้อมลูการขายท่ีถกูต้องและแมน่ยํา 

จากการท่ีบริษัทฯนําเอาระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือการบริหารฐานข้อมลู เข้ามาใช้กบัธุรกิจ

การจดัจําหน่าย ทําให้บริษัทฯสามารถตรวจสอบยอดขายและวางแผนการจดัจําหน่ายของร้านค้า

ได้อย่างแม่นยํา ซึง่ส่งผลให้ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดสามารถปรับเปล่ียนกลยทุธ์ทางการขาย

และการตลาดได้รวดเร็วและทันกับสถานการณ์ในช่วงเวลานัน้ๆ ตามข้อมูลท่ีได้รับมาจากการ

วิเคราะห์ฐานข้อมลูผา่นระบบดงักลา่ว 

     4.1.3.2.2  ภาวะการแข่งขัน  

      เน่ืองจากปัจจุบนัมีบริษัทเพลงต่างๆมากมายทัง้ขนาดใหญ่และเล็กท่ีผลิตผลงานเพลง

ออกสู่ตลาดในหลากหลายแนวเพลง ทําให้การแข่งขนัรุนแรงมากยิ่งขึน้ ทัง้ในแง่ของปริมาณ และ

แนวเพลงท่ีนําเสนอต่อผู้บริโภค และผู้บริโภคเองก็มีโอกาสในการเลือกซือ้สินค้าให้ตรงตามความ

ต้องการมากยิ่งขึน้ ประกอบกับปัจจุบนัมีเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ทําให้การละเมิดลิขสิทธ์ิทําได้ง่าย

และกระจายเป็นวงกว้างในกลุ่มผู้บริโภค อาทิ  MP3, download เพลง หรือ CDท่ีละเมิดลิขสิทธ์ิ 

ซึ่งจะส่งผลให้ความนิยมของผู้บริโภคเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงทําให้ปัจจุบนัธุรกิจการจดั

จําหน่ายสินค้าลิขสิทธ์ินัน้ต้องพิจารณาให้ถกูช่องทาง เวลา และสามารถเข้าถึงความต้องการของ

ผู้บริโภคได้มากขึน้ ดงันัน้การประกอบธุรกิจการจดัจําหน่ายนี ้จึงต้องสามารถปรับเปล่ียนกลยทุธ์

ทางการตลาดในการนําเสนอสนิค้าได้ตลอดเวลา 

 4.1.3.3  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

-ไมมี่- 

 

4.1.4 การจัดเก็บลิขสิทธ์ิ 

บริษัท จัดเก็บลิขสิทธ์ิไทย จํากัด หรือในช่ือย่อว่า TCC (THAI CORYRIGHT 

COLLECTION CO., LTD.) เป็นบริษัทในเครือท่ีทําหน้าท่ีจดัเก็บลิขสิทธ์ิผลงานตา่งๆท่ีถกูนําไปใช้

ในเชิงพาณิชย์ให้กบับริษัท อาร์เอส จํากดั (มหาชน)  

 4.1.4.1 ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

TCC ได้จําแนกประเภทของผลิตภณัฑ์ตามประเภทของลิขสิทธ์ิงานเพลงออกเป็น 2 กลุม่

คือ  
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1) ประเภทสทิธิเผยแพร่ตอ่สาธารณชน   

     เพ่ือใช้ในธุรกิจท่ีมีการแสดงสดหรือใช้งานดนตรีกรรมในรูปแบบต่างๆ รวมถึงงานดนตรี

กรรม ผ่านสิ่งบนัทึกเสียงและคาราโอเกะ อาทิเช่น ตู้ เพลง (Juke Box), ร้านคาราโอเกะ, 

ร้านอาหาร, โรงแรม, ห้างสรรพสนิค้า, สายการบนิ, วิทยกุระจายเสียง เป็นต้น  

 2)   ประเภทสทิธิทําซํา้ และดดัแปลง ได้แก่  

 -    กลุม่ผู้ประกอบธุรกิจการลงโปรแกรมเพลงให้แก่ผู้ประกอบการคาราโอเกะ   

 -    กลุม่เอเยนซี่โฆษณาท่ีรับผลติโฆษณาท่ีใช้เพลงเป็นสว่นหลกัในการดําเนินเร่ือง หรือ 

           สว่นประกอบของภาพยนตร์โฆษณา  

 -    ผู้ ท่ีนําผลงานเพลงไปทําซํา้หรือดดัแปลงในเชิงพาณิชย์ เช่น ผลติอลับัม้เพลงเก่านํามา 

           ร้องใหม ่ผลติเพลงแปลง หรือการนําเพลงไปบนัทกึรวมใหมเ่พ่ือกิจการอยา่งใดอยา่งหนึง่ 

 -   กลุม่ผู้ให้บริการร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ เกมส์ออนไลน์ ท่ีจดัให้มีบริการฟังเพลงภายในสถาน

     ประกอบกิจการ 

 -    กลุ่มผู้ ให้บริการโหลดเพลงผ่านโทรศพัท์มือถือ (เสียงเรียกเข้า) จากสถานประกอบกิจการ

     โดยไมผ่า่นระบบโอเปอเรเตอร์ 

4.1.4.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

4.1.4.2.1 การตลาด 

 ก.  กลยทุธ์ทางการตลาด 

 1) กลยทุธ์เพิ่มประสทิธิภาพการจดัเก็บ  

บริษัทฯ เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ โดยการบริหารแบบตรึงพืน้ท่ีตาม

ศักยภาพให้มากท่ีสุด ผสมผสานกับการนําระบบการจัดทําแผนท่ีเข้ามาใช้ประโยชน์ในการ

วางแผนติดตามลูกค้าสมาชิก เพิ่มทีมงานตรวจสอบความถูกต้อง เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีชัดเจน 

ครบถ้วน ของแต่ละประเภทการใช้งานในแตล่ะพืน้ท่ี ซึง่จะสง่ผลให้สามารถจดัเก็บคา่ลิขสิทธ์ิจาก

ผู้ใช้งานได้ถกูต้องและมากท่ีสดุ 

 2) กลยทุธ์การจดักิจกรรมสง่เสริมการขายและการบริการหลงัการขาย 

TCC ได้เตรียมการรับมือกับสภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวั โดยการจดักิจกรรมส่งเสริมการ

ขาย เพ่ือสนบัสนนุให้ผู้ประกอบการและตวัแทนสามารถทําธุรกิจได้อยา่งราบร่ืน เพ่ือเป็นการรักษา

ตลาดและเสริมสร้างมลูคา่เพิ่มในธุรกิจในระยะยาว   
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ทางบริษัทฯ ได้ทําการรณรงค์เพ่ือสร้างทศันคติของผู้ประกอบการให้เห็นถึงประโยชน์จาก

การใช้งานลิขสิทธ์ิอย่างถูกต้อง ตลอดจนการคุ้มครองสิทธิ พร้อมทัง้นํากิจกรรมการส่งเสริมการ

ขายและการบริการหลงัการขายมาผสมผสาน เพ่ือเป็นการสร้างความมัน่ใจและผูกพนักับตรา

สินค้าของบริษัทฯ (TCC) ในระยะยาว ขยายฐานลูกค้าสมาชิกเพิ่มมากขึน้ การตัง้เป้าเพ่ือรับ

ส่วนลดสําหรับสมาชิกผู้ซือ้ลิขสิทธ์ิ ประเภทต่างๆ การบริการให้คําแนะนําด้านกฎหมายลิขสิทธ์ิ 

การให้สว่นลดพิเศษในกรณีตา่งๆ และกิจกรรมอ่ืนๆท่ีตอบสนองตอ่กลุม่ลกูค้าสมาชิก 

 3)    กลยทุธ์การปราบปรามผู้ ทําละเมิดลขิสทิธ์ิในช่องทางคาราโอเกะ 

บริษัทฯ ได้มีการวางแผนปราบปรามผู้ละเมิดลิขสิทธ์ิให้ครอบคลมุทกุพืน้ท่ี โดยมุ่งเน้นไป

ในเขตพืน้ท่ีสําคัญๆ เพ่ือส่งผลให้เกิดการชําระค่าลิขสิทธ์ิ โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจสถาน

ประกอบการคาราโอเกะ และผู้ ใช้ผลงานเพลงในการประกอบธุรกิจท่ีจงใจละเมิดลิขสิทธ์ิอยู่เป็น

จํานวนมาก ซึง่วางแผนกลยทุธ์ในการเข้าปราบปรามผู้จงใจละเมิดลขิสทิธ์ิจงึยงัเป็นสิง่จําเป็น ท่ีจะ

สง่ผลให้ผู้ประกอบการชําระคา่ลขิสทิธ์ิเข้ามาอยา่งถกูต้อง  

4)    กลยทุธ์การขยายช่องทางการจดัเก็บคา่ลขิสทิธ์ิช่องทางใหม ่

 บริษัทฯ ได้ดําเนินการขยายกลุ่มเป้าหมายในการจดัเก็บลิขสิทธ์ิให้ครอบคลมุทกุพืน้ท่ีใน

การจัดเก็บค่าลิขสิทธ์ิของบริษัทฯ เพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง เช่น ในส่วนของสถานท่ีจําหน่าย

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า, สถานท่ีจําหน่ายเคร่ืองคอมพิวเตอร์, สถานประกอบการสายการบิน, สถาน

ประกอบการโรงแรม, วิทยกุระจายเสียง, ห้างสรรพสินค้า มินิมาร์ท ร้านสะดวกซือ้, เคเบิล้ทีวี กลุม่

เอเจนซี่โฆษณา กลุม่ผู้ผลติรายการโทรทศัน์ 

 กลุม่สถานประกอบกิจการอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ เกมส์ ท่ีนิยมให้บริการแก่ลกูค้าเลือกฟังเพลง 

ซึง่มีปริมาณการเติบโตอย่างรวดเร็ว, กลุ่มสถานประกอบกิจการโหลดเพลงผ่านโทรศพัท์มือถือ ท่ี

ให้บริการโหลดเพลงผ่านโทรศพัท์มือถือ ในลกัษณะเป็นเสียงเรียกเข้า ซึ่งมีปริมาณผู้ ใช้โทรศพัท์

ประมาณ 62 ล้านเคร่ือง มีสถานประกอบกิจการจําหน่าย-รับโหลดเพลงผ่านโทรศพัท์มือถือกว่า 

50,000 ราย และยงัมีทิศทางของการเกิดอปุกรณ์เคร่ืองเล่นคาราโอเกะ ท่ีมีผู้ผลิตหลายรายให้

ความสนใจในการทําตลาดเคร่ืองเล่นคาราโอเกะ ทัง้ตลาดบ้าน (HOME USED) และตลาดเชิง

พาณิชย์ (COMMERCIAL USED) ซึง่จําต้องมีการขออนญุาตนํางานอนัมีลขิสทิธ์ิไปใช้ ซึง่สามารถ

สร้างมลูคา่ทางการตลาดให้กบับริษัทฯ ได้ในอนาคต 
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     4.1.4.2.2  ภาวะการแข่งขัน  

ในธุรกิจการจดัเก็บคา่ลขิสทิธ์ินัน้ จะมีภาวะการการแขง่ขนัแบง่เป็น 2 สว่น คือ 

1.) กลุ่มผู้ นําตลาด  จะมีการแข่งขนักนัน้อยเพราะผู้ประกอบการมีความจําเป็นต้องใช้

ลิขสิทธ์ิของทัง้สองกลุ่มอยู่แล้ว แต่ปัจจัยท่ีจะส่งผลให้สามารถจัดเก็บค่าลิขสิทธ์ิได้เพิ่มขึน้ จะ

ขึน้อยูก่บัประสทิธิภาพในการจดัเก็บ และการปราบปรามผู้ละเมิดของแตล่ะองค์กรมากกวา่  

2.)  องค์กรขนาดเล็กในตลาด การแข่งขนัจะมีมากขึน้แตก็่จะไม่รุนแรง เน่ืองจากกําลงัซือ้

ของผู้ประกอบการแต่ละรายมีจํากัด จึงต้องเลือกผลงานของบางองค์กรเพราะไม่สามารถซือ้ได้

ครบ สง่ผลให้องค์กรเล็กๆ ต้องใช้กลยทุธ์การขายในราคาต่ํา และการแถมให้กบัผู้ประกอบการ ซึง่

บางองค์กรต้องกระทําการจบัผู้ละเมิดลิขสิทธ์ิบนผลงานเพลงขององค์กรอ่ืน ซึง่สร้างปัญหาให้กบั

ธุรกิจนีค้อ่นข้างมาก 

4.1.4.3 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

- ไมมี่ – 

 

4.2 ธุรกิจโชว์บซิ 

รายได้จากธุรกิจโชว์บิซ มาจาก 2 สว่น ได้แก่ การจดัคอนเสิร์ตและอีเวนต์ และการบริหาร

ศลิปิน 

4.2.1 การจัดคอนเสิร์ตและอีเวนต์  

4.2.1.1 ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

ประเภทของธุรกิจการแสดง และ อีเวนต์ เป็นอีกรูปแบบหนึ่งประเทศไทยท่ีมีการขยายตวั

อย่างรวดเร็ว เน่ืองจากสินค้า บริการ และ เอเจนซี่โฆษณา หนัมาจดัสรรงบประมาณในแง่ของ

กิจกรรมสง่เสริมการขาย ณ จดุขาย หรือ Below the line activity มากขึน้ ในรอบหลายปีท่ีผ่านมา 

สืบเน่ืองมาจากเวลาคา่โฆษณาส่ือทางโทรทศัน์ จะมีราคาสงูมากขึน้ ประกอบกบัสินค้าในประเภท

เดียวกนัมีคูแ่ขง่ทางการค้ามากขึน้ 

อาร์เอสมีความเช่ียวชาญในการจดัคอนเสิร์ต และ อีเวนต์ ผลิตผลงานได้สอดคล้องกบั

แผนการตลาดของสินค้า บริการ และ เอเจนซี่ ท่ีลงทนุในส่ือกิจกรรมสง่เสริมการขาย ณ จดุขาย 

หรือ Below the line ประเภทการแสดง และ อีเวนต์ โดยมีการเสนอแผนงาน รูปแบบส่ือกิจกรรม

บนัเทิงตา่งๆ ให้มีความตอ่เน่ืองและสง่ผลตอ่ธุรกิจในระยะยาวได้ 
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4.2.1.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

4.2.1.2.1 การตลาด 

ก. กลยทุธ์การตลาด 

1. นําเสนอรูปแบบงานท่ีมีคณุภาพ 

2. นํารูปแบบการจดั อีเวนต์ แบบสากล และเทคโนโลยีมาประยกุต์ใช้ 

3. นําเสนอการบรูณาการ (Integrate) เชิงลกึระหวา่งสนิค้า กบั งาน อีเวนต์ เพ่ือเป็นการ

สร้างกระแสตลาด 
 

ข. ลกัษณะลกูค้า และกลุม่เป้าหมาย 

1. กลุม่ผู้สนบัสนนุด้านการเงิน 

2. กลุม่ผู้สนบัสนนุด้านส่ือ และอ่ืนๆ 

3. กลุม่ผู้ชมงาน อีเวนต์ และกลุม่ผู้บริโภคทัว่ไป 

4.2.1.2.2 ภาวะการแข่งขัน 

สําหรับธุรกิจการจดัคอนเสร์ิต และ อีเวนต์ ในประเทศไทยจะจดัแบง่เป็น 3 กลุม่ใหญ่ ดงันี ้

1. กลุม่บริษัทประเภท จดัทํา Presentation และ Event Organizer ท่ีให้บริการรับจดั อี

เวนต์ ทัว่ไปให้กบัสนิค้า และบริการ 

2. กลุม่บริษัทประเภท Local Event Promoter ท่ีให้บริการจดัการแสดง โชว์ คอนเสิร์ต 

โดยเป็นผู้ลงทนุในการทําตลาด จดังานเอง และ / หรือ ร่วมกบับริษัทอ่ืนๆ ในประเทศ 

3. กลุ่มบริษัทประเภท International Event Promoter ท่ีให้บริการจดัการแสดง โชว์ 

คอนเสิร์ต โดยผู้ลงทนุ และให้บริการในการทําแผนตลาด จดังานเอง และ / หรือ ร่วมกบับริษัทอ่ืน 

โดยเป็นผู้คดัสรรงานเพ่ือมาทําตลาดในประเทศ 

การจดัคอนเสิร์ต และ อีเวนต์ ในประเทศไทย มีการแข่งขนัค่อนข้างสงู เน่ืองจากมี

ผู้ประกอบการ ทัง้บริษัทท่ีมีขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ เป็นจํานวนมาก แตใ่นขณะเดียวกนัธุรกิจนี ้

ก็มีโอกาสทางด้านธุรกิจสูง เน่ืองจากแผนการตลาดส่วนใหญ่ของสินค้าต่างๆ จะจัดสรร

งบประมาณของ Below the line เพิ่มขึน้ทกุๆปีเช่นกนั  
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อาร์เอสเป็นบริษัทบนัเทิงขนาดใหญ่ ซึง่มีข้อได้เปรียบในการดําเนินธุรกิจการจดัคอนเสิร์ต

และอีเวนต์ เน่ืองจากมีศิลปิน นกัร้อง ท่ีได้รับความนิยมอยู่ในสงักดัเป็นจํานวนมาก อีกทัง้มีธุรกิจ

ส่ือครบวงจร ทัง้ส่ือโทรทศัน์และส่ือวิทย ุทําให้มัน่ใจได้ว่าการจดัคอนเสิร์ตและอีเวนต์ กบับริษัทฯ  

จะตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  

4.2.1.3 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

- ไมมี่ – 

4.2.2  การบริหารศิลปิน 

4.2.2.1ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

เน่ืองจากอาร์เอสดําเนินธุรกิจบนัเทิงแบบครบวงจรมาจนกระทัง่ถึงปัจจบุนั พบว่ามีศิลปิน 

นกัแสดงในสงักดัมากมาย ซึง่ศลิปินและนกัแสดงเหลา่นีถื้อเป็นสินทรัพย์ของอาร์เอส ท่ีสร้างมลูคา่

และเป็นตวัแทนของบริษัทฯในการเข้าร่วมกิจกรรมกบัองค์กรอ่ืนๆ รวมทัง้การรับงานหลงัจากออก

อลับัม้และโปรโมทผลงานเพลงจนเป็นท่ีนิยมแล้ว 

การบริหารศิลปิน คือ การจดัการงานต่างๆเพ่ือให้เกิดมลูค่าเพิ่มแก่ตวัศิลปิน  มุ่งเน้นใน

การสร้างงานเพ่ือเสริมสร้างรายได้ให้กบัศิลปินในสงักดั นอกเหนือจากการออกผลงานเพลงหรือ

ผลงานแสดงตามปกต ิโดยผลงานเหลา่นีจ้ะต้องสอดคล้องและเกือ้หนนุให้ภาพลกัษณ์ของศลิปินดี

ขึน้หรือชดัเจนขึน้ ซึ่งงานท่ีกล่าวมาข้างต้น ได้แก่ การจดัแสดงคอนเสิร์ตทัง้ในประเทศและ

ตา่งประเทศ งานโชว์ตวั ไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลง เดินแบบ สมัภาษณ์ เลน่กีฬา ฯลฯ งานจ้าง

แสดงเพ่ือเก็บบตัรเข้าชมในลกัษณะล้อมรัว้ การรับจ้างผลิตงานตามความต้องการของลกูค้า และ

งานพรีเซนเตอร์  

4.2.2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

บริษัทฯ ใช้ทัง้ Mass Customization Strategy และ Customization Strategy เป็นกล

ยทุธ์หลกัในการทํางาน (ขึน้อยู่กบัประเภทของการผลิตและการบริการ) โดยมุ่งเน้นไปท่ีกลุม่ลกูค้า

โดยตรง (Direct Customer) เป็นหลกั แตก็่ไม่ละเลยลกูค้าในกลุม่ตวัแทน (Advertising Agency) 

ทัง้นีใ้นการนําเสนองานให้กับลูกค้านัน้ทางบริษัทฯมุ่งเน้นท่ีจะให้ลูกค้าได้มองให้เห็นว่างานท่ี

บริษัทฯนําเสนอนัน้ เป็นเคร่ืองมือทางการตลาด (Marketing Tool) ท่ีจะทําให้ลกูค้าแต่ละราย

ประสบความสําเร็จในวตัถปุระสงค์ทางการตลาดท่ีตัง้ไว้ของลกูค้าทกุรายโดยอาศยัหลกัการของ 

Entertainment Marketing ในการเข้าถึงผู้บริโภค 
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 บริษัทฯมีการบริหารจดัการศิลปิน โดยให้ศิลปินสามารถรับงานเองได้ โดยราคาค่าจ้าง

ต้องอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของบริษัทฯ และศิลปินต้องหักส่วนแบ่งกลับมาให้บริษัทฯ ตามท่ี

กําหนดไว้ ซึง่รูปแบบการบริหารจดัการนี ้ทําให้ศิลปินมีงานและรายได้เพิ่มมากขึน้ และการบริหาร

จดัการ เกิดความคลอ่งตวัมากขึน้ 

4.2.2.3 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

- ไมมี่ - 

 

4.3  ธุรกิจส่ือ 

 ธุรกิจส่ือของอาร์เอส ประกอบด้วย 2 ส่ือหลกั ได้แก่ ส่ือโทรทศัน์ และส่ือวิทย ุ

4.3.1  ธุรกิจส่ือโทรทศัน์ 

ธุรกิจส่ือโทรทศัน์ แบง่เป็น 2 สว่น ได้แก่ ธรุกิจ Free TV และ ธุรกิจ Satellite TV 

4.3.1.1 ธุรกจิ Free TV 

4.3.1.1.1 ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

 อาร์เอสดําเนินการผลิตรายการโทรทัศน์ และละครโทรทัศน์ ซึ่งออกอากาศทาง

สถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ ได้แก่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 และ สถานีโทรทัศน์สี

กองทพับกช่อง 7 โดยในปี 2555 ทางบริษัทฯ ดําเนินการผลติรายการ จํานวน 8 รายการ  

 โดยมีรายละเอียด (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555) ดงัแสดงในตารางข้างลา่งนี ้

No. TV Programs  Type Day Time Channel 

1 Inside LaLiga กีฬา ศกุร์ 23.40-00.20 5 

2 Boy Series วยัรุ่น เสาร์ 12.25-12.50 5 

3 Kamikaze Club วยัรุ่น เสาร์ 16.05-16.55 5 

4 More Gang วยัรุ่น อาทิตย์ 10.30-10.55 5 

5 Papayaakzi Plus วยัรุ่น อาทิตย์ 22.55-23.45 5 

6 สบายดีวาไรตี ้ เพลงลกูทุง่ อาทิตย์-จนัทร์ 00.40-01.55 5 

7 You Club วาไรตี ้ วนัหยดุ 11.30-12.00 5 

8 เมนวูนัหยดุ วาไรตี ้ วนัหยดุ 12.00-13.00 7 
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นอกจากจะผลิตรายการโทรทศัน์ เพ่ือขายเวลาโฆษณาในรายการโทรทศัน์แล้ว  บริษัทฯ

ยงัได้รับความไว้วางใจจากกลุม่ลกูค้า ให้ดําเนินการผลติส่ือวีดทิศัน์ในรูปแบบของรายการโทรทศัน์ 

สกู๊ป สปอตโฆษณา รวมไปถึงการจดักิจกรรมทางการตลาดมากมายอีกด้วย 

 4.3.1.1.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

 4.3.1.1.2.1 การตลาด 

ก. กลยทุธ์การตลาด  

 1) กลยทุธ์การกําหนดตราสนิค้าของบริษัท และ positioning ของรายการอยา่งชดัเจน 

 บริษัทฯ ได้กําหนดตําแหน่งทางการตลาดของธุรกิจไว้อย่างชัดเจน ในรายการแต่ละ

ประเภท การส่ือสารภาพลักษณ์ของบริษัทฯ และการออกแบบรายการมุ่งเน้นตอบสนอง

กลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะ  โดยพิจารณาพฤติกรรมของผู้ชมแต่ละกลุ่ม และกระแสท่ี

กําลงัเป็นท่ีนิยม  ทัง้นีส้อดรับกบักลยทุธ์ของกลุม่อาร์เอส ซึง่มีความเข้มแข็งและมีความสามารถใน

การแขง่ขนัในตลาดสงู    

 2) กลยทุธ์การสร้างสรรค์รูปแบบรายการโทรทศัน์ให้สอดคล้องกบักระแสความนิยมและ

รสนิยมของผู้บริโภค 

 บริษัทฯ ได้มีการวิเคราะห์พฤติกรรม ความต้องการ และรสนิยมของกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย

อย่างตอ่เน่ือง รวมไปถึงการนํากระแสความนิยมของประเทศและกระแสโลก อาทิ Asian Trend, 

Korean Trend, New Media and New Technology มาเป็นปัจจยัในการสร้างสรรค์พฒันา

รูปแบบรายการเพ่ือสนองความต้องการและสร้างการตอบรับจากผู้ ชมเป้าหมายได้อย่างมี

ประสทิธิภาพ 

 3) กลยุทธ์เชิงรุกในการเข้าถึงผู้ ชมกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นลูกค้าหลักของเอเจนซี่ผู้ ใช้

โฆษณา 

 บริษัทฯ ใช้กลยุทธ์เชิงรุกในการเข้าถึงกลุ่มผู้ ชมเป้าหมายหลัก ได้แก่ กลุ่มนักเรียน

นกัศกึษาวยัรุ่นทัง้ชายและหญิง ซึง่เป็นลกูค้าผู้บริโภคหลกัท่ีเอเจนซี่ผู้ ใช้โฆษณาต้องการนําเสนอ

ข้อมลูและผลติภณัฑ์ โดยออกแบบรายการโทรทศัน์ท่ีเข้าไปบนัทึกการถ่ายทําในสถาบนัการศกึษา

ของกลุ่มเป้าหมาย นําศิลปินพิธีกรท่ีมีช่ือเสียงในสังกัด และกิจกรรมท่ีอยู่ในความสนใจของ

กลุม่เป้าหมายเข้าไปดงึดดูกลุม่ผู้ชม เพ่ือสร้างการตอบรับอยา่งใกล้ชิดและมีประสทิธิภาพ 
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 4) กลยทุธ์การใช้จดุแข็งทางการแขง่ขนัของกลุม่อาร์เอสมาเป็นองค์ประกอบหลกัในการ

ผลติเพ่ือให้ได้รายการท่ีมีคณุภาพ 

  บริษัทฯ ได้นําจุดแข็งทางการแข่งขันขององค์กรในกลุ่มตลาดวัยรุ่น ซึ่งเป็นตลาด

ขนาดใหญ่และมีความสามารถในการซือ้สูง ทัง้ในด้านศิลปิน นักร้องนักแสดง  พิธีกรวัยรุ่นใน

สงักดั เพลง และ content อ่ืนๆ โดยนํามาใช้เป็นองค์ประกอบหลกัในการผลิตรายการ เม่ือผนวก

เข้ากับจุดแข็งของทีมงานท่ีมีความเช่ียวชาญและมีประสบการณ์การในการผลิตส่ือรายการ

โทรทศัน์และส่ือวีดทิศัน์แล้ว  ทําให้ผลงานการผลติมีคณุภาพและมีผลตอบรับท่ีดี  

 5) กลยทุธ์การออกแบบการขายเพ่ือสร้างคณุคา่สงูสดุให้กบัลกูค้า 

  ออกแบบการขายส่ือโฆษณาเพ่ือตอบสนองความต้องการและสร้างคุณค่าสูงสุด

ให้กบัลกูค้า ในลกัษณะของการขายแบบแพ็กเกจ คือ การขายเวลา loose spot ร่วมกบั การนํา

ผลิตภณัฑ์เข้ามาแทรกในรายการ (การ tie-in) เพ่ือสร้างการรับรู้ Brand  ซึง่เป็นรูปแบบท่ีได้รับ

ความนิยมเป็นอย่างสงู  โดยทีมงานมุ่งเน้นการสร้างสรรค์การ tie-in ท่ีดกูลมกลืนแนบเนียนไปกบั

ตัวรายการ และสามารถส่ือสารคุณสมบัติของสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการ

ออกแบบแพก็เกจของ loose spot ลงในหลายๆ รายการร่วมกนั เพ่ือให้การใช้งบประมาณโฆษณา

ของลกูค้าคุ้มคา่สงูสดุ  

 6) กลยทุธ์การสร้างคณุภาพรวมเพ่ือเป็นท่ียอมรับของลกูค้า 

  มุ่งเน้นการสร้างคุณภาพรวมในทุกส่วนงานของบริษัทฯ เพ่ือให้เป็นท่ียอมรับและ

ไว้วางใจจากลกูค้า ไม่เฉพาะแตใ่นสว่นของคณุภาพการผลิตท่ีสร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้า แต่

ยงัรวมถึงด้านการบริการทัง้ก่อนและหลงัการขาย เช่น การตอบสนองความต้องการของลูกค้า

อยา่งรวดเร็วและถกูต้อง  การรับฟังและแก้ปัญหาให้กบัลกูค้า เป็นต้น 

7)   กลยทุธ์การบริหารการจดัการและการบริหารต้นทนุ 

 วางโครงสร้างให้เกิดความคล่องตวัในการบริหารจดัการ และการบริหารต้นทุน โดย

ใช้พนักงานของบริษัทฯ ในการผลิตงานส่วนหนึ่ง และใช้การจ้างงานบุคลากรภายนอก 

(Outsourcing) อีกสว่นหนึง่ 
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ข. ลกัษณะลกูค้าและช่องทางการจําหน่าย 

 1)    กลุม่ลกูค้าโฆษณา ได้แก่ บริษัทโฆษณา (Agency) และบริษัทเจ้าของสินค้า 

(Direct Customer) 

2) กลุม่ผู้ชมเป้าหมาย จะแยกออกตามประเภทรายการและช่วงเวลาออกอากาศ จึง

ทําให้มีกลุม่ผู้ชมแตกตา่งกนัไปในแตล่ะรายการ 

 4.3.1.1.2.2 ภาวะการแข่งขัน 

ก. ผู้ประกอบการ 

ผู้ประกอบการในธุรกิจส่ือโทรทศัน์มีการพฒันาธุรกิจแบบครบวงจรและขยายธุรกิจไปยงั 

segment ใหม่ อย่างต่อเน่ือง เพ่ือเพิ่มความสามารถในการแข่งขนั โดยผู้ประกอบการรายใหญ่จะ

มีความได้เปรียบทางการแข่งขนั กล่าวคือมีบุคลากรท่ีมีศกัยภาพอยู่ภายใต้สงักัด ได้แก่ ดารา 

นักแสดง ศิลปิน และพิธีกรท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับ มีบุคลากรผู้ ผลิตท่ีมีความเช่ียวชาญด้าน

บนัเทิงท่ีพัฒนารูปแบบรายการและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือตอบรับรสนิยมของผู้บริโภคได้อย่าง

ครบถ้วน มีอปุกรณ์การผลิตและสตดูิโอเป็นของตนเอง ในขณะท่ีผู้ประกอบการรายย่อยจะเพิ่มขีด

ความสามารถในการผลติรายการท่ีมีคณุภาพและตอบสนองลกูค้าเฉพาะกลุม่ให้มากขึน้    

ข. แนวโน้มภาวะการแขง่ขนั 

ในปัจจุบนัจํานวนผู้ประกอบการในส่ือโทรทศัน์ปกติยงัไม่มีการขยายตวัมากนกั แต่จะไป

เน้นหนกัในการพฒันารูปแบบรายการและเทคโนโลยีการผลิตเพ่ือให้ตรงกบัรสนิยมของกลุ่มผู้ชม

เป้าหมาย อย่างไรก็ตามการเติบโตอย่างต่อเน่ืองและรวดเร็วของผู้ประกอบการในส่ือใหม่ๆ อาทิ 

ส่ือโทรทัศน์ในรูปแบบของโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม เคเบิล้ทีวี โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล หรือส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์อินเทอร์เน็ต ได้ส่งผลให้ภาวะการแข่งขันของธุรกิจรุนแรงขึน้ ประกอบกับภาวะ

เศรษฐกิจของประเทศและของโลกท่ียงัคงผนัผวน ความไม่เสถียรภาพทางการเมือง ยงัผลให้กลุ่ม

ลูกค้าผู้ ใช้โฆษณาต้องจัดสรรงบประมาณการโฆษณาอย่างมีประสิทธิภาพ กระจายไปยังส่ือ

โทรทศัน์ปกติท่ียงัคงเป็นส่ือหลกัเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย Mass Marketing จํานวนมากในเวลา

อนัรวดเร็ว  และมีแนวโน้มท่ีจะจดัสรรงบประมาณบางส่วนไปยงัส่ือโทรทศัน์รูปแบบใหม่ท่ีเข้าถึง

กลุม่เป้าหมายเฉพาะ ( Niche Market)  อย่างไรก็ตามการพิจารณาจดัสรรงบโฆษณาลงรายการ

โทรทศัน์สว่นใหญ่ยงัคงดท่ีูความนิยมของผู้ชมหรือเรทติง้เป็นประเดน็สําคญั  
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4.3.1.1.3 การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

บริษัทฯ มีนโยบายในการคดัสรรบคุลากรทัง้เบือ้งหน้าและเบือ้งหลงัท่ีมีศกัยภาพ มีความ

เช่ียวชาญเฉพาะด้านในสายงานท่ีรับผิดชอบ โดยในส่วนของบุคลากรเบือ้งหน้า มุ่งเน้นท่ีศิลปิน 

นกัแสดง ในสงักดัของกลุ่มอาร์เอส และศิลปินนกัแสดงอิสระอ่ืนๆ ท่ีมีช่ือเสียง เพ่ือเติมเต็มความ

บนัเทิงให้กบัผู้ชมกลุ่มเป้าหมาย รวมไปถึงการ casting นกัแสดง และศิลปินอิสระหน้าใหม่ท่ีมี

ความสามารถด้านงานบนัเทิง  สําหรับทีมงานผลิตนัน้ ในสว่นของการสร้างสรรค์รูปแบบงานและ

การควบคมุการผลติ อยูภ่ายใต้การดําเนินการของทีมงานของบริษัทฯ สว่นของการดําเนินการผลิต

อยูใ่นรูปแบบของพนกังานภายในสว่นหนึง่ และอีกสว่นหนึง่เป็นการจ้างผลติ (outsourcing) 

 4.3.1.1.4 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  

- ไมมี่ – 

 

4.3.1.2 ธุรกจิ Sattelite TV 

 4.3.1.2.1 ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

บริษัท อาร์เอส จํากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจโทรทศัน์ดาวเทียมจํานวน 5 ช่อง ได้แก่ ช่อง

สบายดีทีวี, YOU Channel, ช่อง8, Star Max Channel และช่อง RS Sport LaLiga ซึง่มีรูปแบบ 

คอนเซป็ต์ และกลุม่เป้าหมายท่ีแตกตา่งกนั ดงันี ้

ช่อง สบายดทีวีี 

ช่องสบายดีทีวี จบักลุม่เป้าหมายผู้ ช่ืนชอบเพลงไทย ในหลากหลายแนวเพลง ไม่เพียงแต่

จํากดัเฉพาะเพลงลกูทุ่งเท่านัน้ ยงัมีเพลงแนวเพ่ือชีวิต เพลงฮิตในอดีต เพลงเก่าหาฟังยาก เพลง

สตริง รวมทัง้เพลงใต้ดินท่ีเปิดโอกาสให้คนทําเพลงได้มีท่ีเผยแพร่ผลงาน ภายใต้สโลแกน “เพลง

ไทยหลากสไตล์  ดสูบายทัง้ครอบครัว” 

ด้วยจุดแข็งของช่องสบายดีทีวี ท่ีดแูลการผลิตและบริหารคอนเทนต์เองภายใต้ค่ายเพลง

อาร์สยาม จึงทําให้มีจุดแข็งในการนําเสนอรายการได้หลากหลายรูปแบบ ทัง้ในเชิงลึกและเชิง

กว้าง สามารถดงึศกัยภาพของศลิปินมาใช้ได้อยา่งเตม็ท่ี ควบคูไ่ปกบัการคดัสรรผู้ ดําเนินรายการท่ี

มีเอกลกัษณ์ เป็นท่ีจดจําและช่ืนชอบกับคนหลากหลายกลุ่ม จึงทําให้ช่องสบายดีทีวี เป็นช่องท่ี

สามารถรับชมได้อย่างเพลิดเพลิน สนุกสนานได้ตลอดทัง้วนั และสามารถส่ือสารถึงกนัผ่าน sms 

และภาพ display หน้าจอได้ตลอดเวลา  
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ช่อง YOU Channel 

ช่อง YOU Channel ช่องรายการท่ีมาพร้อมคอนเซ็ปต์ “โทรทศัน์ของคนรักดนตรี” 

ประกอบด้วยรายการตา่งๆ ทัง้รายการสดหลากหลายรสชาต ิและรายการวาไรตีท่ี้ชวนติดตาม เพ่ือ

ตอบโจทย์กลุม่ผู้ชมและผู้ ฟังท่ีมีหวัใจรักในเสียงดนตรีทกุรุ่น ทกุกลุม่อาย ุ นําเสนอในรูปแบบของ

มิวสิควีดีโอหรือภาพคอนเสิร์ตของศิลปินท่ีหลากหลาย การนําเสนอความบนัเทิงในรูปแบบต่างๆ 

การสร้างกระแสนิยม โดยมีการสอดแทรกเนือ้หา สาระ เชิงสร้างสรรค์ให้กบักลุ่มเป้าหมาย อีกทัง้

ยงัเป็นช่องทางในการสรรหาศลิปินหน้าใหมใ่ห้กบัวงการ 

 

ช่อง 8 

ช่อง8 ช่องรายการวาไรตี ้ภายใต้คอนเซปต์ ฟรีทีวี วาไรตี ้24 ชัว่โมง นําเสนอผลงานท่ีตอบ

โจทย์ความต้องการของกลุม่ผู้ชมทกุเพศทกุวยั ด้วยการผลติและสร้างสรรค์ความบนัเทิงแบบครบ

ทกุรูปแบบ โดยวางคอนเซป็ให้เป็นเหมือนฟรีทีวีทัว่ไป คือ มีรายการท่ีหลากหลาย โดยจดุแข็งของ

ช่องจะอยูท่ี่ชว่งซปุเปอร์ไพรม์ไทม์ (Super Prime Time) ท่ีนําเสนอละครใหมอ่อกอากาศเป็นครัง้

แรก (First Run)   โดยในปี 2555 ช่อง 8 มีละครใหมอ่อกอากาศเป็นครัง้แรก จํานวน 4 เร่ือง ได้แก่ 

ละครแก้วกลางดง ละครราชินีลกูทุ่ง ละครมนต์รักตลาดสด และละครน้องเมีย  

นอกจากนีย้งัมีการนําภาพยนตร์ทัง้ในและตา่งประเทศ เอเช่ียนซีร่ีย์ รายการขา่วบนัเทิง 

รายการตลก เกมส์โชว์ ทอล์กโชว์ เรียลลตีิโ้ชว์ และคอนเสร์ิตตา่งๆ ท่ีจะออกอากาศหมนุเวียนกนั

ไปตลอด 24 ชัว่โมง ซึง่ละครใหมแ่ละรายการตา่งๆเหลา่นี ้ ได้สร้างกระแสความสนใจให้ทัง้ผู้ชม 

และเอเจนซีโฆษณาให้รู้จกัช่อง8 ภายในระยะเวลาอนัรวดเร็ว ทัง้นีส้ะท้อนได้จากเรตติง้อยูใ่นกลุม่

ผู้ นําช่อง Entertainment Variety จากการสํารวจของนีลเสน็ มีเดีย รีเสร์ิช ตลอดมา 

 

Star Max Channel 

Star Max Channel ปรากฏการณ์ Star Variety เตม็รูปแบบครัง้แรกของเมืองไทย ภายใต้

คอนเซปต์ ตอบโจทย์ทกุความบนัเทิงของผู้ชมทัง้ประเทศ แบบ “เตม็ Max” ซึง่จะเป็นสถานีเดียว ท่ี

จะรวมสดุยอดรายการวาไรตีแ้บบจดัเตม็ ของเหลา่ดารา นกัแสดง เซเลป และศลิปินชัน้นําของ

เมืองไทยและตา่งประเทศเอาไว้อยา่งเตม็รูปแบบ นอกจากนีย้งัรวบรวมคอนเทนต์สดุ CLIMAX ท่ี
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ผู้ชมให้ความสนใจ ออกอากาศสูส่ายตาผู้ชมตลอด 24 ชัว่โมง เพ่ือให้ตอบรับกลุม่เป้าหมาย โดย

จดุแข็งท่ีทางช่องวางไว้นัน้แบง่เป็น 4 ด้าน ได้แก่  

1. MAX STAR สถานีสดุ Exclusive ท่ีรวมเหลา่ Celebrity ดารา นกัแสดง และศิลปินชัน้

นําระดบัประเทศทัง้ไทยและเทศเอาไว้มากมาย  

2. MAX VARIETIES รวบรวมสดุยอดรายการวาไรตีห้ลากหลายรสชาติ ท่ีถ่ายทอดผ่าน

ไลฟ์สไตล์ของเหลา่คนดงัทัง้ไทยและเทศตลอด 24 ชัว่โมง  

3. MAX ACTIVITIES สถานีเดียวท่ีพร้อมขบัเคล่ือนไปกบัการสร้างสรรค์กิจกรรม และตอบ

โจทย์กลุม่เป้าหมายทางการตลาดแบบ 360 องศา  

4. MAX INTERACTION ภายใต้แนวคิด Play Along with The Shows ท่ีเปิดโอกาสให้

ผู้ชมทัว่ประเทศได้เข้ามามีสว่นร่วมกบัความวาไรตีข้องทางสถานีในทกุช่องทาง เพ่ือตอบสนองทกุ

ไลฟ์สไตล์ของผู้ชมทัว่ประเทศ 

 

RS Sport LaLiga 

 RS Sport LaLiga ช่องรายการกีฬาเพ่ือตอบสนองทกุไลฟ์สไตล์ของคอกีฬาทัว่ประเทศ ซึง่

ประกอบไปด้วยเนือ้หารายการท่ีสามารถสร้างความเพลดิเพลนิสนกุสนานและแฝงไปด้วยเนือ้หา

สาระของศกึลกูหนงัสเปน โดยนอกจากจะมีการถ่ายทอดครบทัง้ 380 แมตซ์ตลอดฤดกูาลแล้ว ยงั

มีรายการเนือ้หาสาระดีๆอีกมากมาย ทัง้รายการระดบัโลกท่ีสง่ตรงจากตา่งประเทศและรายการ

คณุภาพ โดยกรููและพิธีกรกีฬาตวัจริง สําหรับการรับชมการถ่ายทอดสดศกึฟตุบอลลาลีกา สเปน 

ผู้ชมสามารถรับชมได้ผา่นชอ่งทาง 3 ช่องทาง ดงันี ้

1. ผา่นกลอ่งรับสญัญาณทีวีดาวเทียม SunBox ช่อง RS Sport LaLiga ครบทัง้ 380 

แมตช์ ตลอดฤดกูาล 

2. รับชมผา่นช่อง 8 ซึง่สามารถรับชมได้ฟรี โดยถ่ายทอดสด 38 แมตช์ ตอ่ 1 ฤดกูาล 

3. รับชมผา่นฟรีทีวี โดยบริษัทฯ ร่วมกบัช่อง 7 โดยถ่ายทอดสด 12 แมตช์ ตอ่ 1 ฤดกูาล 
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 4.3.1.2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

 จุดเด่นของโฆษณาในโทรทัศน์ดาวเทียม จะใช้เงินน้อยกว่าฟรีทีวี แต่สามารถเข้าถึง

กลุม่เป้าหมายในภมูิภาคตา่งๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นทางเลือกให้กบัผู้ประกอบการรายเล็กท่ีไม่

มีเงินลงโฆษณาในฟรีทีวี สามารถมาเลือกลงโฆษณาในโทรทัศน์ดาวเทียมได้  โดยบริษัทฯ 

สามารถบริหารจดัการรูปแบบการใช้พืน้ท่ีโฆษณาได้ตามความต้องการของลกูค้า อย่างไรก็ตาม 

งบโฆษณาผ่านเคเบิลทีวีและโทรทศัน์ดาวเทียม เม่ือเทียบกบังบก้อนใหญ่ในอตุสาหกรรมโฆษณา

บนจอทีวี ซึง่มีอยูก่วา่ 6 หม่ืนล้านบาท ยงัถือว่าน้อยมาก   ดงันัน้ จึงทําให้มีโอกาสท่ีจะขยายตวัได้

อีกมาก ซึง่ขณะนีมี้ลกูค้าหลายรายท่ีให้ความสนใจ   ซึง่จะมีทัง้การซือ้ตรงและการซือ้ผ่านเอเจนซี

โฆษณา 

บริษัทฯ เลง็เห็นวา่ความหลากหลายของรูปแบบรายการ เคเบิลทีวี และโทรทศัน์ดาวเทียม 

จะทําให้ส่ือเหลา่นีก้ลายเป็นสื่อทางเลือกใหมใ่ห้กบัสนิค้าและบริการท่ีต้องการส่ือถึงลกูค้าในแตล่ะ

กลุม่ได้ดียิ่งขึน้  

 4.3.1.2.2.1 การตลาด 

ก. กลยทุธ์การตลาด  

 1) กลยทุธ์การกําหนดตราสนิค้าของบริษัท และ positioning ของรายการ  

 บริษัทฯ ได้กําหนดตําแหน่งทางการตลาดของธุรกิจไว้อย่างชัดเจน ในรายการแต่ละ

ประเภท การส่ือสารภาพลักษณ์ของบริษัทฯ และการออกแบบรายการมุ่งเน้นตอบสนอง

กลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะ  โดยพิจารณาพฤติกรรมของผู้ชมแต่ละกลุ่ม และกระแสท่ีกําลงัเป็นท่ี

นิยม  ทัง้นีส้อดรับกบักลยทุธ์ของกลุม่อาร์เอส ซึง่มีความเข้มแข็งและมีความสามารถในการแข่งขนั

ในตลาดสงู    

 2) กลยทุธ์การใช้จดุแข็งทางการแขง่ขนัของกลุม่อาร์เอสมาเป็นองค์ประกอบหลกัในการ

ผลติเพ่ือให้ได้รายการท่ีมีคณุภาพ 

 นอกจากกําหนดกลุ่มผู้ชมเป้าหมายท่ีชดัเจน การออกแบบและผลิตรายการให้มีคณุภาพ

นัน้ บริษัทฯ ยงัได้นําจดุแข็งทางการแข่งขนัขององค์กรในกลุม่ตลาดวยัรุ่นและตลาดเพลงลกูทุ่ง ซึง่

เป็นตลาดขนาดใหญ่และมีความสามารถในการซือ้สงู ทัง้ในด้านศิลปิน นกัร้องนกัแสดง  พิธีกรใน

สงักดั เพลง และ content อ่ืนๆ  โดยนํามาใช้เป็นองค์ประกอบหลกัในการผลิตรายการ เม่ือผนวก

เข้ากับจุดแข็งของทีมงานท่ีมีความเช่ียวชาญและมีประสบการณ์การในการผลิตส่ือรายการ

โทรทศัน์และส่ือวีดีทศัน์แล้ว  ทําให้ผลงานการผลติมีคณุภาพและมีผลตอบรับท่ีดี  
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 3) กลยทุธ์การกําหนดรูปแบบการขายเพ่ือสร้างคณุคา่สงูสดุให้กบัลกูค้า 

 การออกแบบการขายส่ือโฆษณาเพ่ือตอบสนองความต้องการและสร้างคณุคา่สงูสดุให้กบั

ลกูค้า ในลกัษณะของการขายแบบแพ็กเกจ คือ การขายเวลา loose spot ร่วมกบัการทํากิจกรรม

ทางการตลาดควบคูก่นัไป   เพ่ือเป็นการช่วยตอกยํา้และสร้างการรับรู้ Brand ให้กบัลกูค้า  โดย

ทีมงานมุ่งเน้นการสร้างสรรค์กิจกรรมทางการตลาดในแนว CSR (Corporate Social 

Responsibility)  เพ่ือกระตุ้นจิตสํานึกและเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อสงัคมของ

ลกูค้าท่ีมีต่อผู้บริโภค โดยนํามาเสนอในรายการให้ดกูลมกลืนแนบเนียนไปกบัตวัรายการ และ

สามารถส่ือสารคณุสมบตัิของสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการออกแบบแพ็กเกจของ 

loose spot ลงในหลายๆ รายการร่วมกนั เพ่ือให้การใช้งบประมาณโฆษณาของลกูค้าคุ้มคา่สงูสดุ  

 4) กลยทุธ์การสร้างคณุภาพรวมเพ่ือเป็นท่ียอมรับของลกูค้า 

 มุ่งเน้นการสร้างคณุภาพรวมในทกุส่วนงานของบริษัทฯ เพ่ือให้เป็นท่ียอมรับและไว้วางใจ

จากลกูค้า ไมเ่ฉพาะแตใ่นสว่นของคณุภาพการผลติท่ีสร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้า แตย่งัรวมถึง

ด้านการบริการทัง้ก่อนและหลงัการขาย เช่น การตอบสนองความต้องการของลกูค้าอย่างรวดเร็ว

และถกูต้อง  การรับฟังและแก้ปัญหาให้กบัลกูค้า เป็นต้น 

5)   กลยทุธ์การพฒันารูปแบบรายการเพ่ือตอบสนองรสนิยมของกลุม่เป้าหมาย 

มีการวิเคราะห์ตามต้องการของผู้ชมเป้าหมายอย่างต่อเน่ือง เพ่ือนํามาใช้ในการพฒันา

รูปแบบการผลิต ให้สอดคล้องกบัความต้องการของกลุ่มผู้ชมและลกูค้า เพ่ือเพิ่มความนิยมในตวั

รายการ และเพิ่มยอดขายอยา่งตอ่เน่ือง 

6)   กลยทุธ์การบริหารการจดัการและการบริหารต้นทนุ 

วางโครงสร้างให้เกิดความคล่องตวัในการบริหารจัดการ และการบริหารต้นทุน โดยใช้

พนักงานของบริษัทฯ ในการผลิตงานส่วนหนึ่ ง  และใช้การจ้างงานบุคลากรภายนอก 

(Outsourcing) อีกสว่นหนึง่ 

 4.3.1.2.2.2 ภาวะการแข่งขัน 

ก. ผู้ประกอบการ 

เน่ืองจากพฤติกรรมของผู้บริโภคชาวไทยเปล่ียนแปลงไปจากเดิม หลายคนเร่ิมแสวงหา

ข้อมลูท่ีแตกตา่งท่ีมีลกัษณะตรงตามความชอบของแต่ละบคุคล  และส่ือฟรีทีวีท่ีมีอยู่ในปัจจบุนัก็

ไมส่ามารถสนองตอบความต้องการในการบริโภคข่าวสาร และเนือ้หาสาระท่ีมีลกัษณะเฉพาะของ
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แต่ละบคุคลได้   ดงัจะเห็นได้จากในช่วงเวลาท่ีผ่านมามีผู้ประกอบการหลายฝ่ายสนใจเข้ามาทํา

ธุรกิจโทรทัศน์ดาวเทียมกันมากขึน้ ในหลากหลายรูปแบบทัง้เพลง ข่าวสาร สาระ บันเทิง 

แม้กระทัง่เป็นช่องทางขายสนิค้า  จงึทําให้โทรทศัน์ดาวเทียมกลายเป็นธุรกิจท่ีมีแนวโน้มการเตบิโต

ได้อีกมาก เน่ืองจากเทคโนโลยีท่ีพฒันาขึน้ทําให้ต้นทนุในการให้บริการมีแนวโน้มต่ําลง สามารถถึง

จุดคุ้มทุนได้ภายในระยะเวลาไม่ก่ีปี   บริษัทฯ เองก็มีนโยบายท่ีจะขยายบริการหรือเพิ่ม

ช่องสญัญาณขึน้อีก   เพ่ือตอบสนองความรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้บริโภคในยคุปัจจบุนั  

ข. แนวโน้มภาวะการแขง่ขนั 

การให้บริการโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมเป็นแนวโน้มใหมท่ี่เกิดขึน้ทัว่โลก เพราะใช้งบลงทนุไม่

สงูนกั เม่ือเทียบกบัฟรีทีวีท่ีมีการใช้เงินลงทนุหลายพนัล้านบาท และโทรทศัน์ดาวเทียมจะมีผู้ชม

ชดัเจนกว่าฟรีทีวีท่ีมีผู้ชมหลากหลายกว่า และสามารถหารายได้จากการขายเวลาโฆษณา จาก

ปัจจบุนัมลูคา่โฆษณาผา่นฟรีทีวีตกปีละ 60,000 ล้านบาท  ทัง้นีห้ากสถานีโทรทศัน์ดาวเทียมทําได้

เตม็รูปแบบ จะมีโฆษณาสงูถึงแสนล้านบาททัง้ in bound และ out bound 

ท่ีผ่านมารูปแบบส่ือสารการตลาดในประเทศไทยมีอยู่ 2 แบบ คือ การส่ือสารผ่านส่ือ หรือ

ท่ีเรียกว่า Above the line กบัการส่ือสารไม่ผ่านส่ือ หรือ Below the line เช่น การจดักิจกรรม

การตลาด  เน่ืองจากราคาค่าโฆษณาท่ีสูงขึน้บวกกับข้อกําหนด กฎ กติกา ข้อห้ามต่างๆท่ีห้าม

โฆษณาผ่านส่ือ  ทําให้หลายค่ายหันมาทุ่มเม็ดเงินไปกับการทํากิจกรรมการตลาดไปยัง

กลุม่เป้าหมายแทน ทําให้สดัสว่นการใช้เงินในช่วงท่ีผา่นมาขยบัมาท่ี Below the line  เป็นตวัเลขท่ี

มากขึน้ เน่ืองจากสามารถเข้าถึงกลุม่เป้าหมายได้ดีกว่า อีกทัง้ยงัสามารถสร้างยอดขายได้ในเวลา

เดียวกนั  แตเ่ม่ือโทรทศัน์ดาวเทียมเข้ามามีบทบาทแล้ว  บริษัทฯ เช่ือว่าสดัสว่นการใช้ส่ือท่ีเป็น 

Above the line  จะหนักลบัมาได้รับความนิยมเพิ่มขึน้แทน เน่ืองจากมีราคาถกูกว่ากนัมาก อีกทัง้

เทคโนโลยีท่ีพฒันาขึน้ ทําให้เจ้าของสินค้าสามารถยิงโฆษณาไปยงัพืน้ท่ีท่ีต้องการได้ เพ่ือเพิ่ม

ยอดขายในพืน้ท่ีท่ีเป็นรองคูแ่ข่ง และจะทําให้แนวรบในเขตตา่งจงัหวดัร้อนแรงขึน้ เพราะสามารถ

ทําทัง้กิจกรรมการตลาดในพืน้ท่ีและการยิงโฆษณาแบบเจาะจงในพืน้ท่ีนัน้ๆ  ได้โดยตรง 

4.3.1.2.3 การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

บริษัทฯ ได้ร่วมเป็นพนัธมิตรกบัผู้ประกอบการจานดาวเทียมชัน้นํา เพ่ือขยายช่องทางการ

รับชมให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย  โดยพยายามลดข้อจํากัดในเร่ืองการเข้าถึงสัญญาณการรับชม  

ขณะเดียวกนับริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะเปิดช่องรายการเพิ่มเติมในอนาคต เพ่ือรองรับความต้องการ

ของผู้บริโภคในยคุโลกาภิวตัน์   ทัง้นี ้ มีการคดัสรรบคุลากรทัง้เบือ้งหน้าและเบือ้งหลงัท่ีมีศกัยภาพ 

มีความเช่ียวชาญ และเป็นท่ียอมรับของกลุม่เป้าหมาย โดยในสว่นของบคุลากรเบือ้งหน้า   มุ่งเน้น
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ท่ีศิลปิน นกัแสดง   ในสงักดัของกลุ่มอาร์เอส และอีกส่วนหนึ่งได้มาจากการ casting นกัแสดง 

และศิลปินอิสระ  สําหรับทีมงานผลิตนัน้ ในสว่นของการสร้างสรรค์รูปแบบงานและการควบคมุ

การผลิต เป็นการจัดการโดยทีมงานของบริษัทฯ ส่วนของการดําเนินการผลิตอยู่ในรูปแบบของ

พนกังานภายในสว่นหนึง่ และอีกสว่นหนึง่เป็นการจ้างผลติ 

 4.3.1.2.4 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  

- ไมมี่ – 

 

4.3.2 ธุรกิจส่ือวิทยุ 

 บริษัทดําเนินธรุกิจผา่นระบบคล่ืนความถ่ีระบบ F.M. 93.0 MHz ภายใต้แบรนด์ Cool 93 

Fahrenheit และ F.M. 88.5 สบายดี เรดโิอ 

 4.3.2.1 สถานีวิทยุ Cool 93 Fahrenheit F.M. 93.0 MHz. 

 4.3.2.1.1 ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

บริษัท สกาย-ไฮ เน็ตเวิร์ค จํากดั ดําเนินการผลติรายการวิทยเุพ่ือธุรกิจส่ือวทิย ุ ทัง้สิน้ 1 

รายการ โดยออกอากาศผา่นคล่ืนความถ่ีระบบ F.M. จํานวน 1 คล่ืน ได้แก่ คล่ืน F.M. 93.0 MHz 

โดยเน้นการหารายได้จากการขายเวลาโฆษณา และการผลติ Event โดยมีกลุม่เป้าหมาย และ

รูปแบบรายการ ดงันี ้

สถานีวิทยุ F.M. 93.0 MHz. 

        COOL 93 Fahrenheit  

ผู้ให้สัมปทานคล่ืนวทิยุ สถานีวทิยเุสียงจากทหารเรือ 

วันและเวลาออกอากาศ 24 ชัว่โมง 

สัญญาณส่งคล่ืนวิทยุครอบคลุมพืน้ที่ กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล 

คอนเซป็ท์รายการ Eco Evolution 

กลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย นกัศกึษา คนทํางานอาย ุ20-34 ปี 

             

 COOL93 Fahrenheit ดําเนินตามนโยบายของบริษัทฯในการประกอบกิจการวิทยเุชิง

พาณิชย์เตม็รูปแบบ โดยยงัคงเน้นรักษาความนิยมของสถานีไว้ และขยายฐานผู้ ฟังให้กว้างขึน้ จน

ทําให้ในปัจจบุนั COOL93 Fahrenheit ยงัคงรักษาฐานผู้ ฟังท่ีชดัเจน และความนิยมในการรับฟัง
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ไว้ได้ จนสามารถครองความนิยมในอันดับสูงของกลุ่มเป้าหมายจากการสํารวจ ของ Nielsen 

Media Research สง่ผลให้ลกูค้าบริษัทโฆษณา และบริษัทเจ้าของสินค้า ยงัคงความมัน่ใจในการ

ใช้ส่ือโฆษณาของบริษัทตอ่ไป 

รูปแบบของรายการวทิยุ 

F.M. 93.0 MHz. COOL93 Fahrenheit 

จันทร์ – ศุกร์ PJ 

06.00 - 09.00 น. ดน ูสงิหเสนี 

09.00 - 12.00 น. พิพฒัน์ วทิยาปัญญานนท์ 

12.30 - 15.00 น. วรงค์พร วิชยัดษิฐ์ 

15.00 - 18.00 น. ฉตัรชยั เจริญชษุณะ 

20.30 - 23.00 น. กญัดา ศรีธรรมนปูถมัภ์ 

23.00 - 02.00 น. รังรอง วณัณรถ 

เสาร์ - อาทิตย์  

02.00 - 06.00 น. SWEEP MUSIC 

COOL93 Fahrenheit คล่ืนท่ีนําเสนอเพลงไทยสากลในแนว EASY LISTENING ท่ีได้รับ

การยอมรับจากกลุม่ผู้ ฟังสงูสดุและเป็นรายการวิทยคุล่ืนแรกท่ีสร้างปรากฏการณ์การนําเสนอเพลง

เพราะตอ่เน่ืองมากท่ีสดุ 50 นาที “50 MINUTES MUSIC LONG PLAY“ โดยทกุๆบทเพลงเพราะ

ได้ผา่นการคดัสรรจากผลสํารวจความนิยมของผู้ ฟังอยา่งแท้จริง พร้อมด้วยทีมพีเจมืออาชีพท่ีได้รับ

การยอมรับจากกลุ่มคนฟัง และการจดักิจกรรมท่ีตอบสนองไลฟสไตล์และเปิดโลกทศัน์ของกลุ่ม

คนทํางานรุ่นใหม่อย่างตอ่เน่ือง สง่ผลให้ COOL93 Fahrenheit เป็นคล่ืนอนัดบั 1 บนหน้าปัดวิทยุ

ของคนทํางานอย่างเป็นเอกฉนัท์จากการสํารวจของ Nielsen Media Research  ด้วยกลยทุธ์

การตลาดท่ีไมห่ยดุน่ิง  

ด้วยเหตนีุ ้ COOL93 Fahrenheit จึงเป็นรายการวิทยยุอดนิยมจากการสํารวจความนิยม

บนหน้าปัด ของ Nielsen Media Research และได้รับความนิยมเป็นอนัดบั 1 ตอ่เน่ืองยาวนาน

กว่า 10 ปี ตัง้แตปี่ 2545 จนกระทัง่ปัจจบุนันี ้(ข้อมลูเดือนธนัวาคม 2555)  ในกลุม่รายการวิทยุ

ประเภท  Easy listening  ของกลุม่คนทํางาน (20 – 34 ปี)  
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4.3.2.1.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

4.3.2.1.2.1  การตลาด 

ก. กลยทุธ์การตลาดและการแขง่ขนั 

 1) กลยทุธ์นโยบายความคุ้มคา่ (Value for money)  

ในปี 2555 บริษัทฯยงัคงใช้กลยทุธ์ด้านความคุ้มคา่ เพ่ือสร้างประโยชน์สงูสดุให้กบั

งบประมาณท่ีลกูค้ามีอยูเ่พ่ือการโฆษณา ในลกัษณะของการขายแบบแพก็เกจ คือ การขายเวลา 

loose spot ร่วมกบัการจดั Activity In Program และ Event Marketing ซึง่มีผลตอ่การสง่เสริม

การขายอยา่งเป็นรูปธรรมและคุ้มคา่ตอ่การลงทนุ  

 2) กลยทุธ์การจดักิจกรรมสง่เสริมการขาย 

จากสภาวะการแข่งขันอย่างเข้มข้นของธุรกิจวิทยุ ท่ีต้องการสร้างความแตกต่างของ

รายการให้เกิดขึน้ เพ่ือเสริมสร้างมลูค่าเพิ่มทัง้ต่อคล่ืนวิทยแุละต่อลกูค้าและสินค้าท่ีร่วมกิจกรรม

ส่งเสริมการขายต่างๆ ดงันัน้การขายเวลาโฆษณาอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อความต้องการของ

ลกูค้า และต่อการสร้างแบรนด์ของบริษัทฯ และคล่ืน ด้วยเหตนีุท้างบริษัทฯ จึงมีการปรับปรุงกล

ยุทธ์การดําเนินการให้ความสําคัญกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยมีกลยุทธ์การเป็น

พนัธมิตรทางธุรกิจ (Synergy) กบัพนัธมิตรในด้านต่างๆ โดยการเข้าร่วมเป็น Media Partner 

ให้กบักิจกรรมหรือคอนเสิร์ตท่ีมีกลุ่มลกูค้าเป้าหมายเดียวกนั  รวมถึงการเพิ่มมลูค่าของสินค้าโดย

มีกิจกรรมสง่เสริมการขายท่ีทําร่วมกนัระหวา่งรายการและผู้ ฟัง  

กิจกรรมส่งเสริมการขายทัง้หมดนี ้ บริษัทฯจะเน้นกิจกรรมท่ีมีคณุภาพท่ีสามารถให้สาระ

และบนัเทิงกับผู้ ร่วมกิจกรรมและในขณะเดียวกันยงัสามารถตอบสนองนโยบายการตลาดของ

ลกูค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความชดัเจนและตรงกบักลุ่มเป้าหมาย ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถ

สร้างรายได้จากการจดักิจกรรมสง่เสริมการขายให้กบัลกูค้าได้อีกทางหนึง่ 

นอกจากนีแ้ล้วบริษัทฯ ยงัใช้ศกัยภาพของฝ่ายโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ของบริษัท อาร์

เอส จํากดั (มหาชน) เพ่ือเผยแพร่กิจกรรมของรายการวิทยใุนสงักดั และกิจกรรมของลกูค้าให้เป็น

ท่ียอมรับและรู้จกัอย่างแพร่หลาย ทัง้ในรูปแบบข่าวประชาสมัพนัธ์และการโฆษณาในส่ืออ่ืนๆ เช่น 

รายการโทรทศัน์, นิตยสาร, ส่ือกลางแจ้ง, ส่ือเคล่ือนท่ี ฯลฯ อีกด้วย 
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3)    กลยทุธ์การให้บริการวางแผนโฆษณา 

บคุลากรของบริษัทฯ เป็นผู้ ท่ีอยูใ่นสายงานวิทยมุาเป็นเวลานาน มีความรู้และความเข้าใจ

ในธุรกิจส่ือวิทยุเป็นอย่างดี สามารถให้คําปรึกษากับลูกค้าในการวางแผนการบริหารส่ือให้มี

คุณภาพมากท่ีสุด และการเลือกซือ้เวลาหรือแพ็คเกจโฆษณาท่ีเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของ

ลกูค้าและกลุม่ผู้ ฟังรายการ  บริษัทฯมีการวางแผนโฆษณาโดยสร้างสรรค์กิจกรรมพิเศษเฉพาะกิจ 

เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าและข้อจํากัดของสินค้าแต่ละประเภท ซึ่งบริษัทฯ ได้ใช้

นโยบายการเป็นคู่ค้าร่วมกบัผลิตภณัฑ์ในการวางแผนโฆษณาเช่นนีก้บัสินค้าทุกรายท่ีสนบัสนุน

รายการ เพ่ือสร้างแรงจงูใจและเกิดความคุ้มคา่สงูสดุในการเลือกใช้บริการส่ือของบริษัทฯ  

ข. ลกัษณะลกูค้าและกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย 

1)    กลุม่ลกูค้าเป้าหมาย 

• บริษัทโฆษณา (Agency)  

• บริษัทเจ้าของสนิค้า (Direct Customer) 

2) กลุม่ผู้ ฟังเป้าหมาย 

93.0 MHz COOL93 FAHRENHEIT: กลุม่นกัศกึษาและคนทํางานทัง้ชายและหญิง 

  อายรุะหวา่ง 18-35 ปี 

 4.3.2.1.2.2 ภาวะการแข่งขัน 

ก. ผู้ประกอบการ 

ผู้ประกอบการสถานีวทิยท่ีุดําเนินรายการเพลงไทยสากลเป็นหลกั และมีกลุม่ผู้ ฟัง

เป้าหมายใกล้เคียงกนัมีอยู ่3 รายการดงัแสดงในตารางด้านลา่ง  

สถานีวิทยุ 
วัยรุ่น 

10-18 ปี 
นักศกึษา 
15-25 ปี 

วัยทาํงาน 
18-35ปี 

ผู้ใหญ่ 
25-45 ปี 

F.M. 89.0 Chill  FM   คูแ่ขง่  
F.M. 93.0 Cool93  สกาย-ไฮเน็ตเวิร์ค สกาย-ไฮเน็ตเวิร์ค สกาย-ไฮเน็ตเวิร์ค 
F.M. 103.5 FM ONE   คูแ่ขง่ คูแ่ขง่ 
F.M. 106.5 Green Wave   คูแ่ขง่ คูแ่ขง่ 
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ข.  แนวโน้มภาวะการแขง่ขนั 

การแข่งขนัของธุรกิจส่ือวิทยุยงัคงมีอยู่สงูเน่ืองจากงบประมาณโฆษณาท่ีมีจํากัด ทําให้

ลูกค้าจะเลือกซือ้เวลาโฆษณาจากรายการวิทยุท่ีได้รับความนิยมสูงเป็นปัจจัยหลัก แต่ใน

ขณะเดียวกนั กลยทุธ์ด้านราคานัน้ก็มีความสําคญัต่อการตดัสินใจซือ้โฆษณาสงู เน่ืองด้วยจะทํา

ให้ลกูค้าสามารถได้เวลาโฆษณามากขึน้ หรือ ได้รูปแบบโฆษณาท่ีหลากหลายทัง้นีข้ึน้อยู่กับกล

ยทุธ์การขายของแตล่ะบริษัทท่ีจะจงูใจให้ลกูค้าเห็นวา่คุ้มคา่กบัเงินท่ีใช้ไปสงูท่ีสดุ  

 4.3.2.1.3   การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

ก. นกัจดัรายการวิทย ุ(พีเจ) และบคุลากรฝ่ายผลติและสร้างสรรค์ 

บริษัทฯ ได้สร้างนวตักรรมใหม่ของวงการวิทยโุดยการใช้กลยทุธ์การตลาดแบบใหม่ “ PJ 

MARKETING” จากการประสบความสําเร็จในการผลิตรายการวิทยุของคล่ืน COOL93 

Fahrenheit และคล่ืนอ่ืนๆ ในเครือบริษัทฯ ท่ีมีการเปล่ียนแปลงวิธีการจดัรายการจากเดิมจาก DJ 

เข้าสูย่คุของ PJ (Program Jockey) ท่ีนกัจดัรายการวิทยแุตล่ะคนจะต้องเพิ่มศกัยภาพของตนเอง

ให้มากยิ่งขึน้ โดยเฉพาะจะต้องมีเร่ืองของความรู้เบือ้งต้นทางการตลาด และรู้จกัการใช้เทคโนโลยี

ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ ซึง่นกัจดัรายการในยคุ PJ MARKETING จะเป็นผู้ มีสว่นสําคญัในการสร้าง

ความนิยมให้แก่สถานี ต้องเป็นบคุคลท่ีมีความสามารถในการโต้ตอบกบัผู้ ฟังและมีความรู้เก่ียวกบั

เพลงและหลกัการทางการตลาดในเบือ้งต้นเป็นอย่างดี อีกทัง้ยังต้องผ่านการฝึกอบรม พัฒนา

ความรู้ด้านเทคโนโลยี เพ่ือสามารถใช้เคร่ืองมือและ Software ทนัสมยัได้อย่างคลอ่งตวั สามารถ

ดําเนินรายการตามรูปแบบของรายการท่ีวางไว้ให้สอดคล้องกบัรสนิยมของกลุม่ฟังเป้าหมาย และ

ปัจจุบนันกัจดัรายการของบริษัทฯ ยงัต้องเป็นผู้ มีทกัษะในการเป็นผู้ ดําเนินรายการภาคสนามใน

การจดักิจกรรมสง่เสริมการขาย เพ่ือรองรับงานกิจกรรมพิเศษเพ่ือสง่เสริมการขายอีกทางหนึง่ด้วย 

ข. ระบบการออกอากาศ 

บริษัทได้เลือกใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการควบคมุการออกอากาศแบบอตัโนมตัซิึง่เป็น

เทคโนโลยีท่ีเป็นมาตรฐานสากล และมีการอพัเดทซอฟต์แวร์อยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือความทนัสมยั และ

คณุภาพในการออกอากาศมากท่ีสดุ 

4.3.2.1.4 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

- ไมมี่ – 
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4.3.2.2 สถานีวิทยุ สบายด ีRADIO F.M.88.5 MHz. 

 4.3.2.2.1 ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

คา่ยเพลง อาร์ สยาม ดําเนินการผลติรายการวทิยเุพ่ือเป็นธุรกิจหลกัในการโปรโมท 

Content ของคา่ย ควบคูไ่ปกบัธุรกิจสื่อวิทย ุ ทัง้สิน้ 1 รายการ โดยออกอากาศผา่นคล่ืนความถ่ี

ระบบ F.M. จํานวน 1 คล่ืน ได้แก่ คล่ืน F.M. 88.5 MHz โดยเน้นการหารายได้จากการขายเวลา

โฆษณา และการผลติ Event โดยมีกลุม่เป้าหมาย และรูปแบบรายการ ดงันี ้

สถานีวิทยุ F.M. 88.5 MHz. 

  สบายด ีRADIO  

ผู้ให้สัมปทานคล่ืนวทิยุ สถานีวทิยเุสียงจากทหารเรือ 

วันและเวลาออกอากาศ 24 ชัว่โมง 

สัญญาณส่งคล่ืนวิทยุครอบคลุมพืน้ที่ กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล 

คอนเซป็ท์รายการ เพลงไทยหลากสไตล์ ฟังสบายทัง้ครอบครัว 

กลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย นกัศกึษา คนทํางาน อาย ุ15-45 ปี 

 

 สบายดี RADIO F.M.88.5 ดําเนินตามนโยบายของบริษัทฯในการประกอบกิจการวิทยุ

เพ่ือธุรกิจหลกัในการโปรโมท Content ของค่าย ควบคู่ไปกบัธุรกิจส่ือวิทย ุ โดยเน้นรักษาความ

นิยมของสถานีไว้ และขยายฐานผู้ ฟังให้กว้างมากขึน้ ใช้ระยะเวลาในการฟังนานขึน้ จนทําให้ใน

ปัจจบุนั สบายดี RADIO  เป็นสถานีวิทยท่ีุครองใจ และสามารถครองความนิยมในอนัดบัสงูของ

กลุม่เป้าหมายจากการสํารวจ ของ AGB  

Nielsen Media Research สง่ผลให้ลกูค้าบริษัทโฆษณา และบริษัทเจ้าของสินค้า ยงัคงความ

มัน่ใจในการใช้ส่ือโฆษณาของบริษัทมาอยา่งตอ่เน่ือง 

รูปแบบของรายการวทิยุ 

F.M. 88.5 MHz.    สบายด ีRADIO 

จันทร์ – ศุกร์ PJ 

05.00 – 07.00 เนย์เน ่

08.00 – 11.00 บหุงา สา่หรี 

11.00 – 14.00 กอล์ฟฟ่ี ณฐัมา 

14.00 – 17.00 หนุ่ม ไชโย 
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จันทร์ – ศุกร์ PJ 

17.00 – 20.30 จ๊อบจี ้+ เก่งกี ้

20.30 – 23.00 ตัม้ + กวาง 

23.00 – 01.00 เจนน่ี 

01.00 – 03.00 ไพศาล แก้ววิเศษ 

03.00 – 05.00 ทชั 

 

เสาร์ – อาทติย์ PJ 

05.00 – 07.00 บหุงา สา่หรี 

09.00 – 11.00 แนท เอวิตรา 

11.00 – 14.00 โจ้ เฉลมิศกัดิ ์/ หนุ่ม ไชโย 

14.00 – 17.00 ต้อง / อุ๊ 

17.00 – 20.00 เอกพล ชยัวฒัน์ 

20.00 – 23.00 อ้อย กะท้อน / ปิง ฟรุ๊ตตี ้

23.00 – 02.00 น้องลกุซ์ / นชุซา่ 

02.00 – 05.00 โอลีฟ 

สบายดี RADIO F.M.88.5  คล่ืนท่ีนําเสนอเพลงไทยหลากสไตล์ ทัง้เพลงลกูทุ่ง ลกูทุ่งเพ่ือ

ชีวิต ลกูทุ่งสําเนียงใต้ สําเนียงเหนือ และสําเนียงใหม่ เพลงแนวอีสาน หมอลํา เพลงสตริงย้อนยคุ 

รวมไปถึงลกูทุ่งป๊อบ เพ่ือให้ฟังสบาย ถกูใจกนัทกุคนทกุครอบครัว เป็นสถานีท่ีได้รับการยอมรับ

จากกลุ่มผู้ ฟังอย่างต่อเน่ืองและล้นหลาม เป็นรายการวิทยท่ีุสร้างให้คนฟังทกุคนอารมณ์ดี ดงัคํา

กล่าวท่ีว่า “สบายดี RADIO  สถานีวิทยทุางเลือกใหม่ ท่ีจะทําให้ทุกครอบครัวสบายดี มีรอยยิม้” 

โดยทกุๆบทเพลงเพราะได้ผ่านการคดัสรร รวมทัง้ติดชาร์ต มียอด TOP ดาวน์โหลด ทัง้สิน้ และยงั

เสร์ิฟสาระดีๆ เพ่ือให้ทกุคนอารมณ์ดี มีความสขุกายสบายดีตลอดเวลา พร้อมด้วยทีมดีเจมืออาชีพ

ท่ีได้รับการยอมรับจากกลุ่มคนฟัง ซึง่ส่วนหนึ่งแฟนรายการจะคุ้นหน้าคุ้นตาจาก สบายดี TV อยู่

แล้ว นอกจากนีย้งัมีการจดักิจกรรมท่ีตอบสนอง   ไลฟสไตล์ สร้างความสมัพนัธ์กบักลุ่มแฟนคลบั

เก่า ขยายกลุม่แฟนคลบัใหม่อย่างตอ่เน่ืองใกล้ชิดตลอดเวลา สง่ผลให้ สบายดี RADIO F.M.88.5 

ได้รับความรักและการยอมรับ และผู้ ฟังมี Royalty มาโดยตลอด  
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ด้วยเหตนีุ ้ สบายดี RADIO F.M.88.5 จึงเป็นรายการวิทยยุอดนิยมจากการสํารวจความ

นิยมบนหน้าปัด ของ AGB Nielsen Media Research และได้รับความนิยมในอนัดบัต้นๆ ตัง้แต่

เปิดสถานีมาเม่ือ เดือนกรกฎาคม ปี 2554 จนกระทัง่ปัจจบุนั ในกลุม่รายการวิทยรุะดบั นกัศกึษา 

กลุม่คนทํางาน (15 – 45ปี)  

4.3.2.2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

4.3.2.2.2.1 การตลาด 

ก. กลยทุธ์การตลาดและการแขง่ขนั 

 1) กลยทุธ์นโยบายความคุ้มคา่ (Value for money)  

ในปี 2555 บริษัทฯยงัคงใช้กลยทุธ์ด้านความคุ้มคา่ เพ่ือสร้างประโยชน์สงูสดุให้กบั

งบประมาณท่ีลกูค้ามีอยูเ่พ่ือการโฆษณา ในลกัษณะของการขายแบบแพก็เกจ คือ การขายเวลา 

loose spot ร่วมกบัการจดั Activity In Program และ Event Marketing ซึง่มีผลตอ่การสง่เสริม

การขายอยา่งเป็นรูปธรรมและคุ้มคา่ตอ่การลงทนุ  

 2) กลยทุธ์การจดักิจกรรมสง่เสริมการขาย 

จากสภาวะการแข่งขันอย่างเข้มข้นของธุรกิจวิทยุ ท่ีต้องการสร้างความแตกต่างของ

รายการให้เกิดขึน้ เพ่ือเสริมสร้างมลูค่าเพิ่มทัง้ต่อคล่ืนวิทยแุละต่อลกูค้าและสินค้าท่ีร่วมกิจกรรม

ส่งเสริมการขายต่างๆ ดงันัน้การขายเวลาโฆษณาอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อความต้องการของ

ลกูค้า และต่อการสร้างแบรนด์ของบริษัทฯ และคล่ืน ด้วยเหตนีุท้างบริษัทฯ จึงมีการปรับปรุงกล

ยุทธ์การดําเนินการให้ความสําคัญกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยมีกลยุทธ์การเป็น

พนัธมิตรทางธุรกิจ (Synergy) กบัพนัธมิตรในด้านต่างๆ โดยการเข้าร่วมเป็น Media Partner 

ให้กบักิจกรรมหรือคอนเสิร์ตท่ีมีกลุม่ลกูค้าเป้าหมายเดียวกนั  รวมถึงการเพิ่มมลูค่าของสินค้าโดย

มีกิจกรรมสง่เสริมการขายท่ีทําร่วมกนัระหวา่งรายการและผู้ ฟัง  

กิจกรรมส่งเสริมการขายทัง้หมดนี ้ บริษัทฯจะเน้นกิจกรรมท่ีมีคณุภาพท่ีสามารถให้สาระ

และบนัเทิงกับผู้ ร่วมกิจกรรมและในขณะเดียวกันยงัสามารถตอบสนองนโยบายการตลาดของ

ลกูค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความชดัเจนและตรงกบักลุ่มเป้าหมาย ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถ

สร้างรายได้จากการจดักิจกรรมสง่เสริมการขายให้กบัลกูค้าได้อีกทางหนึง่ 

นอกจากนีแ้ล้วบริษัทฯ ยงัใช้ศกัยภาพของฝ่ายโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ของค่าย อาร์ 

สยาม รวมไปถึง บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน) เพ่ือเผยแพร่กิจกรรมของรายการวิทยุ และ
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กิจกรรมของลกูค้าให้เป็นท่ียอมรับและรู้จกัอย่างแพร่หลาย ทัง้ในรูปแบบข่าวประชาสมัพนัธ์และ

การโฆษณาในส่ืออ่ืนๆ เช่น รายการโทรทศัน์, นิตยสาร, ส่ือกลางแจ้ง, ส่ือเคล่ือนท่ี ฯลฯ อีกด้วย 

3)    กลยทุธ์การให้บริการวางแผนโฆษณา 

บคุลากรของบริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ มีความรู้และความเข้าใจในธุรกิจส่ือวิทยเุป็นอย่างดี 

สามารถให้คําปรึกษากบัลกูค้าในการวางแผนการบริหารส่ือให้มีคณุภาพมากท่ีสดุ และการเลือก

ซือ้เวลาหรือแพ็คเกจโฆษณาท่ีเหมาะสมกบัวตัถปุระสงค์ของลกูค้าและกลุม่ผู้ ฟังรายการ  บริษัทฯ

มีการวางแผนโฆษณาโดยสร้างสรรค์กิจกรรมพิเศษเฉพาะกิจ เพ่ือตอบสนองความต้องการของ

ลูกค้าและข้อจํากัดของสินค้าแต่ละประเภท ซึ่งบริษัทฯ ได้ใช้นโยบายการเป็นคู่ค้าร่วมกับ

ผลติภณัฑ์ในการวางแผนโฆษณาเช่นนีก้บัสนิค้าทกุรายท่ีสนบัสนนุรายการ เพ่ือสร้างแรงจงูใจและ

เกิดความคุ้มคา่สงูสดุในการเลือกใช้บริการส่ือของบริษัทฯ  

ข. ลกัษณะลกูค้าและกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย 

1)    กลุม่ลกูค้าเป้าหมาย 

• บริษัทโฆษณา (Agency)  

• บริษัทเจ้าของสนิค้า (Direct Customer) 

2) กลุม่ผู้ ฟังเป้าหมาย 

สบายดี RADIO F.M.883.5  : กลุม่นกัศกึษาและคนทํางานทัง้ชายและหญิง 

                                            อายรุะหวา่ง 15 – 45  ปี 

          4.3.2.2.2.2 ภาวะการแข่งขัน 

ก. ผู้ประกอบการ 

ผู้ประกอบการสถานีวทิยท่ีุดําเนินรายการเพลงไทยลกูทุ่งเป็นหลกั และมีกลุม่ผู้ ฟัง

เป้าหมายใกล้เคียงกนัมีอยู ่3 รายการดงัแสดงในตารางด้านลา่ง  

สถานีวิทยุ วัยรุ่น 
10-18 ปี 

นักศกึษา 
15-25 ปี 

วัยทาํงาน 
18-35ปี 

ผู้ใหญ่ 
25-45 ปี 

F.M. 88.5 สบายดี RADIO อาร์สยาม  อาร์สยาม อาร์สยาม อาร์สยาม 
F.M. 95 ลกูทุง่มหานคร  คูแ่ขง่ คูแ่ขง่ คูแ่ขง่ 
F.M. 90 แซบ่ลกูทุง่ คูแ่ขง่ คูแ่ขง่ คูแ่ขง่ คูแ่ขง่ 

F.M. 94.5 คล่ืนสนกุสขุนิยม คูแ่ขง่ คูแ่ขง่ คูแ่ขง่ คูแ่ขง่ 
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ข.  แนวโน้มภาวะการแขง่ขนั 

การแข่งขนัของธุรกิจส่ือวิทยุยงัคงมีอยู่สงูเน่ืองจากงบประมาณโฆษณาท่ีมีจํากัด ทําให้

ลูกค้าจะเลือกซือ้เวลาโฆษณาจากรายการวิทยุท่ีได้รับความนิยมสูงเป็นปัจจัยหลัก แต่ใน

ขณะเดียวกนั กลยทุธ์ด้านราคานัน้ก็มีความสําคญัต่อการตดัสินใจซือ้โฆษณาสงู เน่ืองด้วยจะทํา

ให้ลกูค้าสามารถได้เวลาโฆษณามากขึน้ หรือ ได้รูปแบบโฆษณาท่ีหลากหลายทัง้นีข้ึน้อยู่กับกล

ยทุธ์การขายของแตล่ะบริษัทท่ีจะจงูใจให้ลกูค้าเห็นวา่คุ้มคา่กบัเงินท่ีใช้ไปสงูท่ีสดุ  

 4.3.2.2.3 การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

ก. นกัจดัรายการวิทย ุ(ดีเจ) และบคุลากรฝ่ายผลติและสร้างสรรค์ 

บริษัทฯ ได้ใช้กลยทุธ์การตลาดแบบท่ีสอดคล้องกบั Target  โดยใช้“ DJ MARKETING” 

โดยนกัจดัรายการวิทยแุต่ละคนจะต้องเพิ่มศกัยภาพของตนเองให้มากยิ่งขึน้ โดยเฉพาะจะต้องมี

เร่ืองของความรู้เบือ้งต้นทางการตลาด และรู้จกัการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สงูสดุ รู้จกักระแส

เพลงในตลาด ซึง่นกัจดัรายการ จะเป็นผู้ มีสว่นสําคญัในการสร้างความนิยมให้แก่สถานี และต้อง

เป็นบคุคลท่ีมีความสามารถในการโต้ตอบกบัผู้ ฟังและมีความรู้เก่ียวกบัเพลงและหลกัการทางการ

ตลาดในเบือ้งต้นเป็นอย่างดี อีกทัง้ยงัต้องผ่านการฝึกอบรม พฒันาความรู้ด้านเทคโนโลยี เพ่ือ

สามารถใช้เคร่ืองมือและ Software ทนัสมยัได้อย่างคลอ่งตวั สามารถดําเนินรายการตามรูปแบบ

ของรายการท่ีวางไว้ให้สอดคล้องกบัรสนิยมของกลุ่มฟังเป้าหมาย และปัจจบุนันกัจดัรายการของ

บริษัทฯ ยงัต้องเป็นผู้ มีทกัษะในการเป็นผู้ ดําเนินรายการภาคสนามในการจดักิจกรรมสง่เสริมการ

ขาย เพ่ือรองรับงานกิจกรรมพิเศษเพ่ือสง่เสริมการขายอีกทางหนึง่ด้วย 

ข. ระบบการออกอากาศ 

บริษัทได้เลือกใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการควบคมุการออกอากาศแบบอตัโนมตัซิึง่เป็น

เทคโนโลยีท่ีเป็นมาตรฐานสากล และมีการอพัเดทซอฟต์แวร์อยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือความทนัสมยั และ

คณุภาพในการออกอากาศมากท่ีสดุ 

4.3.2.2.4 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

- ไมมี่ – 
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5.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ  

ทรัพย์สินหลกัท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (กลุ่มอาร์เอส) แสดง

รายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้

5.1 ที่ดนิ 

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ทําการเช่าท่ีดินเพ่ือใช้ในการประกอบธุรกิจจากบริษัท เชษฐโชติ

ศกัดิ ์จํากดั โดยมีรายละเอียดแสดงไว้ในหวัข้อเร่ือง รายการระหว่างกนั นอกจากนี ้ในปี 2555 บริษัท

ฯ และบริษัทยอ่ยได้ทําการเช่าท่ีดนิจากบคุคลอ่ืนนอกกลุม่ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

ที่ตัง้ ผู้เช่า อายุสัญญา 
ค่าเช่า /เดอืน 

(บาท) 

1. เลขท่ี 431/2-5 ซอย

ลาดพร้าว 15 แขวงจอมพล 

เขตจตจุกัร กทม. 

บมจ. อาร์เอส 3 ปี 

(สิน้สดุสญัญาเดือน

กรกฎาคม 2557) 

230,000 

2. เลขท่ี 48/18 ซอย

ลาดพร้าว 15 แขวงจอมพล 

เขตจตจุกัร กทม. 

บจ. โพเอมา่* 8 ปี 3 เดือน  

(สิน้สดุสญัญาเดือน 

สงิหาคม 2556) 

40,000 – 45,000 

5.2 อาคารสาํนักงาน 

สําหรับอาคารสํานักงานเพ่ือใช้ในการประกอบธุรกิจของกลุ่มอาร์เอส มีรายละเอียด

ดงัตอ่ไปนี ้ 

ที่ตัง้ ผู้ถือกรรมสิทธ์ิ 
ลักษณะ

กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าตามบญัชี 

ปี 2555 

(ล้านบาท) 

ภาระ

ผูกพัน 

1. อาคารเลขท่ี 431/2-5 ซอย

ลาดพร้าว 15 แขวงจอมพล 

เขตจตจุกัร กทม. 

บมจ. อาร์เอส เจ้าของ 0.14 ไมมี่ 

2. อาคาร เลขท่ี 48/18 ซอย

ลาดพร้าว 15 แขวงจอมพล 

เขตจตจุกัร กทม. 

บจ. โพเอมา่ * เจ้าของ 0.46 ไมมี่ 

หมายเหต ุ*  ปัจจบุนัให้ บริษัท ดาราเดลี่ จํากดั เช่าช่วงตอ่ในราคาเหมารวมเช่าท่ีดินและอาคาร 100,000 บาท/เดือน 
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บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ทําการเช่าอาคารสํานกังานเพ่ือใช้ในการประกอบธุรกิจจากบริษัท 

เชษฐโชติศกัดิ์ จํากดั โดยมีรายละเอียดแสดงไว้ในหวัข้อเร่ือง รายการระหว่างกนั นอกจากนี ้บริษัท

ยอ่ยได้เช่าอาคารสํานกังานจากบคุคลอ่ืนนอกกลุม่ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้ 

ที่ตัง้ ผู้เช่า อายุสัญญา 
ค่าเช่า/ค่าบริการ

ต่อเดอืน (บาท) 

1. เลขท่ี 88/69 ซอยแสง

เพชร ถนนงามวงศ์วาน    

ตําบลบางเขต อําเภอเมือง  

จงัหวดันนทบรีุ 

บจ. เลเซอร์เฟส 

เรคคอร์ดส  

3 ปี 

(สิน้สดุสญัญาเดือน 

กรกฎาคม 2558 

35,000 

5.3 อุปกรณ์  

อปุกรณ์หลกัท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และ บริษัทยอ่ย มีดงันี ้

บริษัท อุปกรณ์และเคร่ืองจักร 

ลักษณะ

กรรม 

สิทธ์ิ 

มูลค่าตาม

บัญชี 

ปี 2555 

(ล้านบาท) 

ภาระ

ผูกพัน 

1. บมจ. อาร์เอส  อปุกรณ์ห้องบนัทกึเสียง 

และ อปุกรณ์ศนูย์ถ่ายทอด  

เจ้าของ 49.30 ไมมี่ 

2. บจ. จดัเก็บลขิสทิธ์ิไทย อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ เจ้าของ 0.36 ไมมี่ 

3. บจ. สกาย-ไฮ เน็ตเวิร์ค อปุกรณ์ห้องบนัทกึเสียง เจ้าของ 0.70 ไมมี่ 

4. บจ. อาร์เอส อินสโตร์ 

มีเดีย 

จอแอลซีดี  เคร่ืองเลน่ดีวีดี  

และอ่ืนๆ 

เจ้าของ  0.05 ไมมี่ 

5. บจ. อาร์เอส อินเตอร์

เนชัน่แนล บรอดคาสติง้ 

แอนด์ สปอร์ต แมเนจ

เม้นท์ 

อปุกรณ์ศนูย์ถ่ายทอด เจ้าของ 9.77 ไมมี่ 

6. บจ. ย๊าค  อปุกรณ์ศนูย์ถ่ายทอด  เจ้าของ 4.24 ไมมี่ 
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5.4 คลังสินค้า  

คลงัสนิค้าของบริษัทฯ และ บริษัทยอ่ย มีดงันี ้

ที่ตัง้ ผู้เช่า อายุสัญญา 
ค่าเช่า/ค่าบริการ 

ต่อเดอืน (บาท) 

1. เลขท่ี 9/102  ถนน

พหลโยธิน ตําบลคลองหนึง่ 

อําเภอคลองหลวง จงัหวดั

ปทมุธานี 

บมจ. อาร์เอส  1 ปี 

(สิน้สดุสญัญาเดือน 

มกราคม 2556) 

190,000 

2. อาคาร B9 เลขท่ี 9/26 

ถนนพหลโยธิน ตําบล

คลองหนึง่ อําเภอคลอง

หลวง จงัหวดัปทมุธานี 

บจ. เค.มาสเตอร์ 1 ปี 

(สิน้สดุสญัญาเดือน 

กนัยายน 2556) 

100,000 

5.5 สัมปทานและสัญญาเช่าวทิยุ 

 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยแห่งหนึง่ได้ทําสญัญาเช่าสถานีวิทยจุากหน่วยงานราชการและบริษัท

ภายนอก ตามรายละเอียดดงันี ้

สถานี เจ้าของสถานี ช่วงเวลาตามสัญญาเช่า 

1. F.M. 93.0 MHz 

2. F.M. 88.0 MHz 

3. F.M. 88.5 MHz 

สถานีวิทยเุสียงจากทหารเรือวงันนัทอทุยาน 

สถานีวิทยเุสียงจากทหารเรือ 11 เชียงใหม ่

สถานีวิทยเุสียงจากทหารเรือวงันนัทอทุยาน 

1 มกราคม 55 – 31 ธนัวาคม 56 

1 มกราคม 55 – 31 ธนัวาคม 56 

1 กรกฎาคม 55 – 31 ธนัวาคม 56 

5.6 สัญญาเช่าโทรทศัน์  

 ปี 2555 บริษัทฯ ได้เช่าเวลากบัสถานีโทรทศัน์และบริษัทภายนอกเพ่ือออกอากาศรายการ

โทรทศัน์ ตามรายละเอียดดงันี ้

สถานี เจ้าของสถานี 

1. สถานีโทรทศัน์ช่อง 5 สถานีวทิยโุทรทศัน์กองทพับก 

2. สถานีโทรทศัน์ช่อง 7 บจ. กรุงเทพโทรทศัน์และวิทย ุ

3. สถานีโทรทศัน์ผา่นดาวเทียม บมจ. ไทยคม 
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 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ ทําสัญญาเช่ากับสถานีโทรทัศน์  โดยมีหนังสือคํา้

ประกนั (L/G) ออกโดยธนาคารพาณิชย์ รวมเป็นจํานวน 8.54 ล้านบาท  

5.7 สัมปทานส่ือในธุรกิจโมเดร์ินเทรด 

 บริษัทในเครือแห่งหนึ่งได้ทําสัญญาบริการพืน้ท่ีเพ่ือการบริหารส่ือในรูปแบบต่างๆ ใน

โมเดร์ินเทรด กบับริษัทภายนอก โดยมีอายสุญัญา 1-3 ปี 

5.8 เคร่ืองหมายการค้า/บริการ  

บริษัทฯจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า/บริการ “RS” จํานวน 5 แบบ โดยวนัท่ีจดทะเบียน

เป็นเคร่ืองหมายการค้า/บริการของบริษัทฯ ได้แก่  วนัท่ี 29 มีนาคม 2538, 11 ตลุาคม 2547 , 10 

พฤศจิกายน 2548 , 2 กุมภาพันธ์ 2550 และ 17 กันยายน 2552 โดยเคร่ืองหมายฯแต่ละแบบมี

กําหนดอาย ุ10 ปี นบัจากวนัท่ีจดทะเบียน  ทัง้นีเ้คร่ืองหมายการค้า/บริการท่ีหมดอาย ุบริษัทฯได้ทํา

การตอ่อายตุามท่ีกฎหมายกําหนด  

 บริษัทยอ่ยทกุบริษัทได้จดทะเบียนเคร่ืองหมายบริการแยกแตล่ะบริษัท  
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6. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

อย่างมีนยัสําคญัและท่ีมีผลกระทบด้านลบอนัอาจจะมีผลกระทบต่อสินทรัพย์ของกลุม่ท่ีมีจํานวนสงู

กวา่ร้อยละ 5 ของสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ตลอดจนข้อพิพาททางกฎหมายท่ีมิได้

เกิดจากการประกอบธุรกิจปกตขิองกลุม่ 
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7. โครงสร้างเงนิทุน 

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ 

 (ก)  หุ้นสามัญ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555  บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียนจํานวน 1,026,000,280 บาท 

แบง่ออกเป็นหุ้นสามญั 1,026,000,280 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท  มีทนุชําระ

แล้วจํานวน  882,692,428 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 882,692,428 หุ้น 

มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

(ข)   ใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ 

 (1)  ใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 (RS-W2) 

ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ รุ่นท่ี 2 (RS-W2) ได้รับอนญุาตให้

เร่ิมซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ตัง้แต่วนัท่ี 14 มิถนุายน 2553 โดย

มีรายละเอียดดงันี ้

 ประเภทหลกัทรัพย์จดทะเบยีน      ใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท 

อาร์เอส จํากดั (มหาชน) รุ่นท่ี 2  (RS-W2) 

ตลาดรอง                                   ตลาดหลกัทรัพย์ 

จํานวนใบสําคญัแสดงสทิธิ           140,000,269 หน่วย 

จํานวนหุ้นท่ีรองรับการใช้สทิธิ         140,000,269 หุ้น 

ผู้ออกใบสําคญัแสดงสทิธิ บริษัท อาร์เอส จํากดั (มหาชน) โดยจดัสรรให้แก่

ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทท่ีมีรายช่ือปรากฏในสมุด

ทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2553  

และรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ

พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัท่ี 13 

พฤษภาคม 2553  ในอตัราสว่นหุ้นสามญัเดิม 5 

หุ้น ต่อใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิด

มลูคา่ 

สทิธิของใบสําคญัแสดงสทิธิ       ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิในการซือ้หุ้ น

สามญัของบริษัทได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.90 บาท 

ทัง้ นี ร้าคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิอาจ

เปล่ียนแปลงในภายหลงั ตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ 
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ชนิดของใบสําคญัแสดงสทิธิ          ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือและเปล่ียนมือได้ 

 อายขุองใบสําคญัแสดงสทิธิ  4 ปีนบัจากวนัท่ีออก (วนัท่ีออกคือวนัท่ี 20 

พฤษภาคม 2553 วนัท่ีครบกําหนดและวนัใช้สทิธิ

ครัง้สดุท้ายตรงกบัวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2557 ซึง่

ใบสําคัญแสดงสิทธิจะพ้นสภาพจากการเป็น

หลกัทรัพย์จดทะเบียนในวนัถดัไป) 

ราคาใบสําคญัแสดงสทิธิ             หน่วยละ 0 บาท (ศนูย์บาท) 

การใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิ ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ใน

วันทําการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน และ

ธันวาคมของแต่ละปี ตลอดอายุของใบสําคญั

แสดงสิทธิ โดยวันกําหนดการใช้สิทธิครัง้แรก 

คือ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2554 และวนักําหนดการ

ใช้สิทธิครัง้สดุท้าย คือ วนัท่ี 19 พฤษภาคม 

2557 

 

7.2 ผู้ถือหุ้น 

รายช่ือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น เม่ือวนัท่ี 28 

ธนัวาคม 2555 มีดงันี ้

 

ลาํดบัที่ รายช่ือผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้น ร้อยละ 
1 นาย สรุชยั เชษฐโชตศิกัดิ ์ 270,000,000 30.588 
2 นาย โสรัตน์  วณิชวรากิจ 133,774,600 15.155 
3 นาย สวุฒัน์ เชษฐโชตศิกัดิ ์ 40,879,453 4.631 
4 นาย โยธิน วณิชวรากิจ 38,619,900 4.375 
5 SOMERS (U.K) LIMITED 34,410,000 3.898 
6 กองทนุเปิด กรุงศรีทวีทรัพย์เพ่ือการเลีย้งชีพ 23,219,100 2.630 
7  กองทนุเปิด กรุงศรี ทนุทวี 3 18,773,300 2.127 
8 บริษัท อาร์เอส จํากดั (มหาชน) 17,700,000 2.005 
9 นายเกรียงไกร เชษฐโชตศิกัดิ ์ 16,150,000 1.830 

10 SIX SIS LTD 15,404,240 1.745 

 



บริษัท อาร์เอส จํากดั (มหาชน)                                                                                                                                       RSTK 

   หน้า 58 

 รายช่ือกลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ท่ีโดยพฤตกิารณ์ มีอิทธิพลตอ่การกําหนดนโยบายการจดัการ 

หรือการดําเนินงานของบริษัทอยา่งมีนยัสําคญั  (กลุม่ผู้ ถือหุ้น หรือ ผู้ ถือหุ้นท่ีถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 

10 และ ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ หรือ สง่ตวัแทนเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท)  

 

7.3 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกําไร

สทุธิหลงัจากหกัภาษีและสํารองตามกฎหมายแล้ว ทัง้นี ้คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอํานาจใน

การพิจารณายกเว้นไม่ดําเนินการตามนโยบายดงักล่าว หรือเปล่ียนแปลงนโยบายดงักล่าวได้เป็น

ครัง้คราว โดยอยู่ภายใต้เง่ือนไขท่ีการดําเนินการดงักล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อผู้ ถือ

หุ้น 
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

(Nomination and Remuneration Committee) 

 

คณะกรรมการพฒันาทรัพยากรบคุคล 

(Human Development Committee) 

 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

(CEO) 

 

คณะกรรมการบริหาร 

(Executive Board) 

 

ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบติัการ 

(Chief Operating Officer) 

 
ทรัพยากรบคุคลและธุรการ 

(Human Resource and Administration) 

 
ส่ือสารองค์กร 

(Corporate Communication) 

 
ภาพลกัษณ์องค์กร 

(Corporate Branding) 

ธุรกิจกีฬา 
(Sport) 

ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน 

(Chief Financial Officer) 

 
การเงินและบญัชี 

(Finance & Accounting) 

 

 เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Information Technology) 

ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายพาณิชย์ 

(Chief  Commercial Officer) 

 

บริหารลกูค้าองค์กร 
(Corporate Client Management) 

 

ธุรกิจส่ือวิทย ุ
(Radio) 

 

สํานกักฎหมาย 

(Legal Office) 

 

ธรุกิจเพลงและดิจิตอล 

(Music and Digital) 

 
ธรุกิจโชว์บิซ 

(Showbiz) 

 
ธรุกิจสื่อในห้างโมเดิร์นเทรด 

(Instore Media) 

 
ธรุกิจสื่อโทรทศัน์ 

(Television) 

 

ฝ่ายตรวจสอบกลาง 

(Internal Audit) 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

(Audit Committee) 

 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

(Risk Management Committee) 

 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

(Corporate  Governance Committee) 

คณะกรรมการบริษัท 

(Board of Directors) 

    

 

 8. การจัดการ 
8.1 โครงสร้างการ

จัดการ  
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บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)

     ธุรกิจเพลง สื่อโทรทัศน์ธุรกิจกีฬาธุรกิจโชว์บิซ สื่อสิ่งพิมพ์สื่อวิทยุ

บมจ.อาร์เอส

บจ.เค.มาสเตอร์บจ.จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย

บมจ.อาร์เอสบมจ.อาร์เอส บมจ.อาร์เอส บจ.สกาย-ไฮ เน็ตเวิร์ค
บจ.ไอเดีย เพาเวอร์

***

บจ.อาร์เอส

อินเตอร์เนชั่นแนล บรอดคาสติ้ง 

แอนด์ สปอร์ต แมเนจเม้นท์**

       * ถือหุ้นร้อยละ65 โดย บมจ. อาร์เอส

      ** ถือหุ้นร้อยละ83.33 โดย บมจ.อาร์เอส

     *** ถือหุ้นร้อยละ25 โดย บจ.โพเอม่า

    **** ถือหุ้นร้อยละ60 โดย บมจ. อาร์เอส

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

หยุดธุรกรรมชั่วคราว

  -  บจ. อาร์ เอส ฟ�ล์ม แอนด์ ดิสทริบิวชั่น

  -  บจ. อาวอง

  -  บจ. อาร์.เอส. สปอร์ตมาสเตอร์

  -  บจ.บางกอก ออร์กาไนเซอร์

  -  บจ. อาร์.เอส.เทเลวิชั่น

  -  บจ.อาร์สยาม

สื่อในห้าง

โมเดิร์นเทรด

บมจ.อาร์เอส

บจ.อาร์เอส

อินสโตร์ มีเดีย*บจ.เอส-วัน สปอร์ต บจ.ย๊าค

บจ.นาคาเซีย

บจ.อะลาดิน เฮ้าส์

บจ.โพเอม่า

บจ.บลูแฟร์รี่

 บจ. ดี มีเดีย แอนด์ 

โปรดักชั่น

บจ.เลเซอร์เฟส

เรคคอร์ด**** บจ.เค.มาสเตอร์

หมายเหต ุ:  กรณีท่ีไม่ใช่บริษัทย่อย 100% กลุม่ผู้ ถือหุ้นหลกัสว่นท่ีเหลือไม่ได้เป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัท อาร์เอส จํากดั (มหาชน)  
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โครงสร้างการจดัการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการ และ คณะอนกุรรมการรวม

ทัง้หมด  7  ชดุ ได้แก่ คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

และคณะกรรมการพฒันาทรัพยากรบคุคล  โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

8.1.1 คณะกรรมการ 

 ณ วันที่  31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย

ผู้ทรงคุณวุฒ ิโดยมีรายนามดงัต่อไปนี ้

1. นายสรุชยั  เชษฐโชตศิกัดิ ์ ประธานกรรมการ 

2. นางพรพรรณ  เตชรุ่งชยักลุ กรรมการ และ เลขานกุารบริษัท 

3. นายดามพ์  นานา กรรมการ 

4. นายดนยัศษิฎ์  เปสลาพนัธ์ กรรมการ 

5. นายสทุธิศกัดิ ์ ประศาสน์ครุการ กรรมการ 

6. นายโสรัตน์  วณิชวรากิจ กรรมการ 

7. นายพิศษิฐ์  ดชัณาภิรมย์ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

8. พลเอกไพโรจน์  พานิชสมยั กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 

9. รศ.วิทยา ดา่นธํารงกลู กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
หมายเหตุ 

  ในปี 2555 ได้มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทฯ ดงันี ้

- เม่ือวนัท่ี 1 ตลุาคม 2555 นายเกรียงไกร เชษฐโชติศกัด์ิ และนายสวุฒัน์ เชษฐโชติศกัด์ิ ได้ขอลาออกจากการเป็น    

 กรรมการบริษัทฯ และท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 4/2555 เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2555 (โดยผ่านความ  

  เห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนแล้ว) ได้มีมติแตง่ตัง้นายโสรัตน์ วณิชวรากิจ และนาย 

  สทุธิศกัด์ิ ประศาสน์ ครุการ เข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีลาออก 

 

นิยามกรรมการอสิระ  

 กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการจากภายนอกท่ีไม่ได้มีตําแหน่งเป็นผู้ บริหารหรือ

พนักงานประจําของบริษัทฯ ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผูกพัน

บริษัทฯ  และเป็นอิสระจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง สามารถทําหน้าท่ีคุ้มครอง

ผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเท่าเทียมกนั และสามารถช่วยดแูลไมใ่ห้เกิดรายการท่ีมีความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่งบริษัทฯ กบับคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั โดยมีคณุสมบตั ิดงัตอ่ไปนี ้

 (1)  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 

บริษัทย่อย  บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ทัง้นีใ้ห้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ ท่ี

เก่ียวข้อง*ด้วย 
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(2) ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน**/พนักงาน/ลูกจ้าง/ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือน

ประจํา/ผู้ มีอํานาจควบคุมบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบั

เดียวกัน***  หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ทัง้ในปัจจุบนั และในช่วงเวลา 2 ปีก่อน

ได้รับการแตง่ตัง้ 

(3)   ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่

สมรส พ่ีน้องและบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร กบัผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจ

ควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ

หรือบริษัทยอ่ย 

(4) ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ แบง่ได้ ดงันี ้

(ก) ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

 ความสมัพนัธ์ในลกัษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ 

 ลกัษณะความสมัพนัธ์ : ผู้สอบบญัชี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพอ่ืน 

เช่น ท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคา

ทรัพย์สนิ เป็นต้น 

 ระดบันยัสําคญัท่ีเข้าขา่ยไมอิ่สระ 

- กรณีผู้สอบบญัชี  : ห้ามทกุกรณี 

- กรณีเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอ่ืน  : มลูคา่รายการเกิน 

2 ล้านบาทตอ่ปี 

 ความสมัพนัธ์ทางการค้า/ทางธุรกิจ (ใช้แนวทางในทํานองเดียวกบั

ข้อกําหนดวา่ด้วยการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของตลาดหลกัทรัพย์ฯ) 

 ลกัษณะความสมัพนัธ์ : กําหนดครอบคลมุรายการทางธุรกิจทกุ

ประเภท ได้แก่ รายการท่ีเป็นธุรกรรมปกต ิ รายการเชา่/ให้เช่า

อสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสนิทรัพย์/บริการ และรายการ

ให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน 

 ระดบันยัสําคญัท่ีเข้าขา่ยไมอิ่สระ  : มลูคา่รายการ ≥ 20 ล้าน

บาท หรือ ≥ 3 % ของ NTA ของบริษัท แล้วแตจํ่านวนใดจะต่ํา

กวา่ ทัง้นี ้ ในการพิจารณามลูคา่รายการให้รวมรายการท่ีเกิดขึน้

ในระหวา่ง 6 เดือน ก่อนวนัท่ีมีการทํารายการในครัง้นีด้้วย 

(ข) กรณีท่ีมีลกัษณะความสมัพนัธ์ตาม (ก) กบันิติบุคคล บุคคลท่ีถือว่าเข้าข่ายไม่

อิสระ ได้แก่ ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ กรรมการ (ยกเว้นกรณีเป็นกรรมการอิสระ/

กรรมการตรวจสอบ) และผู้บริหารหรือ partner ของนิตบิคุคลนัน้ 
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(ค) กําหนดชว่งเวลาท่ีห้ามมีความสมัพนัธ์ตาม (ก) และ (ข) : ปัจจบุนัและ 2 ปีก่อน

ได้รับการแตง่ตัง้ 

(ง) ข้อยกเว้น : กรณีมีเหตุจําเป็นและสมควร ซึ่งมิได้เกิดขึน้อย่างสม่ําเสมอและ

ต่อเน่ือง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบอาจมีความสัมพันธ์เกินระดับ

นัยสําคัญท่ีกําหนดในระหว่างดํารงตําแหน่งก็ได้ แต่ต้องได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัทก่อน และมติท่ีได้ต้องเป็นมติเป็นเอกฉันท์ นอกจากนี ้ 

คณะกรรมการบริษัทต้องจดัให้มีการเปิดเผยความสมัพนัธ์ดงักล่าวของกรรมการ

รายนัน้ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์ ( แบบ filing ) แบบ

แสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี (แบบ 56-2) ของ

บริษัทฯ และหากต่อมาบริษัทฯจะเสนอกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบราย

นัน้ เพ่ือดํารงตําแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มี 2การ

เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ดงักลา่วในหนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้นในวาระ

เลือกตัง้กรรมการด้วย 

(5)   ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

(6) ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระได้ 

(7) กรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบัติตามข้อ (1)-(6) อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัทให้ตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

บริษัทยอ่ยลําดบัเดียวกนั หรือนิตบิคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง โดยมีการตดัสนิใจในรูปแบบ

องค์คณะ ( collective decision )ได้ 

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีกรรมการอิสระมีการดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการอิสระในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

และบริษัทยอ่ยลําดบัเดียวกนั คณะกรรมการบริษัทจดัให้มี2การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบั2การดํารง

ตําแหน่งดงักลา่ว และคา่ตอบแทนรวม ท่ีกรรมการอิสระรายนัน้ได้รับในแบบ filing  แบบ 56-1 

และแบบ 56-2 ด้วย 

หมายเหตุ 

* ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง หมายถึง  บคุคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ 

** กรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน หมายถึง กรรมการท่ีดํารงตําแหน่งเป็นผู้บริหาร กรรมการท่ีทําหน้าท่ีรับผิดชอบเย่ียง

ผู้บริหาร และกรรมการท่ีมีอํานาจลงนามผกูพนั เว้นแต่แสดงได้ว่าเป็นการลงนามผกูพนัตามรายการท่ีคณะกรรมการมีมติ

อนมุติัไว้แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกบักรรมการรายอ่ืน 

*** บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั หมายถึง บริษัทย่อยตัง้แต ่2 บริษัทขึน้ไปท่ีมีบริษัทใหญ่เป็นบริษัทเดียวกนั 
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กรรมการผู้มีอาํนาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัท  

    กรรมการผู้ มีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพนับริษัท ประกอบด้วย  นายสุรชัย เชษฐโชติศกัดิ ์

นายดนัยศิษฎ์ เปสลาพันธ์  นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล นายดามพ์ นานา นายสุทธิศักดิ ์   

ประศาสน์ครุการ สองในห้าคนนีล้งลายมือช่ือร่วมกนั และประทบัตราสําคญัของบริษัท  

 

 ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 

 ท่ีประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ท่ี 1/2546 เม่ือวันท่ี 13 มกราคม 2546 ได้มีมติกําหนด

ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการไว้ ดงันี ้ คณะกรรมการมีอํานาจหน้าท่ีจดัการบริษัทฯ ให้

เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั มติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น และมีอํานาจมอบหมาย

แตง่ตัง้กรรมการจํานวนหนึ่งให้เป็นกรรมการบริหารหรือมอบหมายให้บคุคลอ่ืนใด เพ่ือดําเนินการ

อย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างภายใต้การควบคุมคณะกรรมการได้ เว้นแต่อํานาจในการ

ดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้ จะกระทําได้ก็ตอ่เม่ือได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นก่อน ทัง้นีกํ้าหนดให้

รายการท่ีกรรมการหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึง่มีสว่นได้เสียในเร่ืองใด ไม่มีสิทธิออก

เสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 

(ก) เร่ืองท่ีกฎหมายกําหนดให้ต้องได้มตท่ีิประชมุผู้ ถือหุ้น 

(ข) การทํารายการท่ีกรรมการมีสว่นได้เสียและอยู่ในข่ายท่ีกฎหมาย หรือข้อกําหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย์ระบใุห้ต้องได้รับอนมุตัจิากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

 และในกรณีดงัต่อไปนีจ้ะต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการ และท่ี

ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้า

ประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสําคญั 

(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ 

(ค) การทํา แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทัง้หมดหรือ

บางสว่นท่ีสําคญั การมอบหมายให้บคุคลอ่ืนเข้าจดัการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวม

กิจการกบับคุคลอ่ืนโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่กําไรขาดทนุกนั 

(ง) การแก้ไขเพิ่มเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 

(จ) การเพิ่มทนุ การลดทนุ การออกหุ้นกู้  การควบหรือเลกิบริษัท 

(ฉ)  การใดท่ีพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์ หรือประกาศตลาดหลกัทรัพย์กําหนดให้ต้อง
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ได้รับมติจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น เช่น การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท

จดทะเบียน หรือรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

 

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าท่ีพิจารณารายช่ือกรรมการใหม่ซึ่งได้รับการพิจารณา

กลัน่กรองแล้วและนําเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการท่ีได้รับ

การเสนอช่ือจะต้องพร้อมท่ีจะทุ่มเทเวลา ความรู้ ความสามารถท่ีมีให้แก่บริษัทฯ และมีความเข้าใจ

หน้าท่ีความรับผิดชอบของกรรมการ สําหรับกรรมการใหม่ทางบริษัทฯมีกระบวนการให้ข้อมูล

เก่ียวกบัธุรกิจและการดําเนินงานของบริษัทฯเพ่ือให้กรรมการใหมมี่ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของ

บริษัทฯได้เป็นอยา่งดี 

 

 นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการทํางานของคณะกรรมการบริษัท

ประจําปีตามแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท เพ่ือเป็นการตรวจสอบการทํางานและ

ปรับปรุงประสทิธิภาพการทํางานของคณะกรรมการบริษัทให้ดียิ่งขึน้ 

 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2555 

 

 รายนามคณะกรรมการ    ตาํแหน่ง จาํนวนครัง้ที่เข้าร่วม

ประชุม 

1. นายเกรียงไกร เชษฐโชตศิกัดิป์ระธานกรรมการ      3/3 

2. นายสรุชยั เชษฐโชตศิกัดิ ์   ประธานกรรมการ      5/5 

3. นายสวุฒัน์  เชษฐโชตศิกัดิ ์        กรรมการ       3/3 

4. นางพรพรรณ เตชรุ่งชยักลุ         กรรมการ       4/5 

5. นายดามพ์ นานา           กรรมการ        5/5 

6. นายดนยัศษิฎ์ เปสลาพนัธ์         กรรมการ       5/5 

7. นายสทุธิศกัดิ ์ประศาสน์ครุการ  กรรมการ       1/1 

8. นายโสรัตน์ วณิชวรากิจ         กรรมการ       1/1 

9. นายพิศษิฐ์   ดชัณาภิรมย์     กรรมการอิสระ      5/5 

10. พลเอก ไพโรจน์  พานิชสมยั    กรรมการอิสระ       5/5 

11. รศ.วิทยา ดา่นธํารงกลู     กรรมการอิสระ      5/5 
หมายเหต ุ

- เม่ือวนัท่ี 1 ตลุาคม 2555 นายเกรียงไกร เชษฐโชติศกัด์ิ และนายสวุฒัน์ เชษฐโชติศกัด์ิ ได้ขอลาออกจากการเป็น    

  กรรมการบริษัทฯ 

- นายสรุชยั เชษฐโชติศกัด์ิ ได้รับแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ ตัง้แตว่นัท่ี 14 พฤศจิกายน 2555 
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- นายสทุธิศกัด์ิ ประศาสน์ครุการ  และนายโสรัตน์ วณิชวรากิจ ได้รับแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการ ตัง้แตว่นัท่ี 14 

พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นมา ซึง่ภายหลงัจากท่ีได้รับการแตง่ตัง้ บริษัทมีการประชมุคณะกรรมการบริษัทจํานวน 1 

ครัง้ 

 

8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2555 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วย

ผู้ทรงคณุวฒุิจํานวน  3 ท่าน โดยมีรายนามดงัตอ่ไปนี ้

1. นายพิศษิฐ์        ดชัณาภิรมย์1 ประธานคณะกรรมการ 

2. พลเอก ไพโรจน์  พานิชสมยั กรรมการ 

3. รศ.วิทยา           ดา่นธํารงกลู กรรมการ 

หมายเหตุ :   1  นายพิศิษฐ์   ดชัณาภิรมย์  คือ กรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้ และ ประสบการณ์ใน

การสอบทานงบการเงินของบริษัท  โดยเป็นผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 966  รับตรวจสอบบญัชี บริษัท

ตา่งๆ  ซึง่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

   ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(ก) เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท เพ่ือมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย การตดัสินใจ

ทางธุรกิจ ตลอดจนการกํากบัดแูลกิจการ 

(ข) พิจารณา คดัเลือก เสนอแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และเสนอคา่สอบบญัชีบริษัทประจําปี รวมถึง

ประเดน็ ดงันี ้

 พิจารณาความเป็นอิสระของผู้ สอบบัญชี เช่น พิจารณาจากการให้บริการอ่ืน

นอกเหนือจากการสอบบญัชี  (non-audit service) ท่ีอาจทําให้ขาดความเป็นอิสระ เช่น 

การวางระบบบญัชี เป็นต้น 

 ให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าประชุมด้วยอย่างน้อย 1 

ครัง้ ตอ่ปี เพ่ือขอความเห็นจากผู้สอบบญัชีในเร่ืองตา่งๆ 

(ค) พิจารณานโยบายและแนวทางปฏิบตัิของสายงานตรวจสอบกลางให้มีความเหมาะสม

และมีประสทิธิผลอยา่งตอ่เน่ือง 

(ง) พิจารณาทบทวนแผนงานการตรวจสอบประจําปีของฝ่ายตรวจสอบกลาง 

(จ) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และ การตรวจสอบภายในท่ีมีความ

เหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกบัผู้สอบบญัชีภายในและภายนอก รวมถึง

ประเดน็ ดงันี ้

 ให้ความเห็นชอบในการแตง่ตัง้ โยกย้าย เลิกจ้าง และพิจารณาความดีความชอบของ

หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทัง้นีเ้พ่ือให้หน่วยงานดงักล่าวมีความเป็นอิสระ

อยา่งแท้จริง 
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 พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยพิจารณาจากการปฏิบตัิ

หน้าท่ี และการรายงานตา่งๆ รวมถึงสายงานบงัคบับญัชาของหน่วยงานนี ้ 

(ฉ) พิจารณารายงานผลการตรวจสอบรายไตรมาส และข้อเสนอแนะของผู้สอบบญัชีภายใน

และภายนอก รวมทัง้ตดิตามผลการดําเนินการตามข้อเสนอแนะดงักลา่ว 

(ช) สอบทานรายการทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยรายไตรมาส ให้มีความถกูต้อง

เช่ือถือได้ และมีการเปิดเผยข้อมลูท่ีเพียงพอ ตามกระบวนการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี  

(ซ) ดแูล และสอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบตัิตามกฎระเบียบ หรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

(ฌ) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไป

ตามกฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นีเ้พ่ือให้มัน่ใจว่า รายการดงักล่าว 

สมเหตสุมผล และเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ 

(ญ) พิจารณาร่วมกบัผู้สอบบญัชีถึงปัญหา หรือ ข้อจํากดัท่ีเกิดขึน้จากการตรวจสอบงบการเงิน 

(ฎ) จดัทํารายงานการกํากบัดแูลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงาน

ประจําปีของบริษัทฯ  ซึง่รายงานดงักลา่วลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้อง

ประกอบด้วยข้อมลู  ดงันี ้

 จํานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการ

ตรวจสอบแตล่ะท่าน 

 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในประเดน็ ดงันี ้

o ความถกูต้องครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 

o ความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ 

o การปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนด

ของตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

o ความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

o รายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

o ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการ

ปฏิบตัหิน้าท่ีตามกฎบตัร 

 รายการอ่ืนท่ีเห็นว่า ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและ

ความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

(ฏ) คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจเชิญกรรมการบริหาร ผู้บริหาร หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องมาให้

ข้อมลู หรือ เข้าร่วมประชมุได้ 

(ฐ) การปฏิบตัิการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ 
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8.1.3 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ประกอบด้วย

ผู้ทรงคณุวฒิุจํานวน 4 ท่าน โดยมีรายนามดงัตอ่ไปนี ้

1. นายพิศษิฐ์   ดชัณาภิรมย์     ประธานกรรมการ   

2. พลเอกไพโรจน์   พานิชสมยั  กรรมการ    

3. รศ.วิทยา   ดา่นธํารงกลู  กรรมการ    

4. นายดนยัศษิฏ์  เปสลาพนัธ์  กรรมการ 
หมายเหตุ 

 ในปี 2555 ได้มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ดงันี ้

-  เม่ือวนัท่ี 1 ตลุาคม 2555 นายสวุฒัน์  เชษฐโชติศกัด์ิได้ลาออกจากการเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและท่ี

ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 4/2555 เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2555 ได้มีมติแตง่ตัง้ นายดนยัศิษฎ์ เปสลาพนัธ์ 

 ให้ดํารงตําแหน่งแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนท่ีลาออก 

  

ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

(ก) พิจารณาหลกัเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบคุคลท่ีมีคณุสมบตัเิหมาะสมเพ่ือดํารง

ตําแหนง่กรรมการ รวมทัง้คดัเลือกบคุคลตามกระบวนการสรรหาท่ีได้กําหนดไว้ และเสนอ

ความเห็นตอ่คณะกรรมการบริษัทซึง่จะนําเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นให้เป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการ  

แบง่ได้เป็น 

o กําหนดคณุสมบตัขิองกรรมการท่ีต้องการสรรหาให้เป็นไปตามโครงสร้าง ขนาด และ

องค์ประกอบของคณะกรรมการท่ีคณะกรรมการกําหนดไว้ โดยดําเนินการ ดงันี ้

 พิจารณาความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญของ

กรรมการโดยรวมวา่ คณะกรรมการต้องการกรรมการท่ีมีคณุสมบตัลิกัษณะ

ใดบ้าง 

 พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละคน เพ่ือพิจารณาว่า 

กรรมการอิสระคนใดมีคณุสมบตัคิรบถ้วนหรือคนใดขาดคณุสมบตัใินการเป็น

กรรมการอิสระ รวมทัง้พิจารณาว่า จําเป็นต้องสรรหากรรมการอิสระใหม่

หรือไม ่ หากมีกรรมการอิสระไมค่รบตามนโยบายของคณะกรรมการ 

 พิจารณาการอทิุศเวลาของกรรมการ  

o สรรหาและเสนอช่ือบคุคลท่ีเหมาะสมท่ีจะมาดํารงตําแหน่งกรรมการให้คณะกรรมการ

พิจารณาเพ่ือเสนอช่ือให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตัง้  โดยดําเนินการ ดงันี ้

 กําหนดวธีิการสรรหาบคุคลเพ่ือดํารงตําแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกบั

ลกัษณะเฉพาะของบริษัทฯ 
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 ดําเนินการพิจารณารายช่ือบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือมาและคดัเลือกบคุคลท่ี

มีคณุสมบตัสิอดคล้องกบัเกณฑ์คณุสมบตัท่ีิกําหนดไว้ 

 ตรวจสอบให้รอบคอบวา่บคุคลท่ีจะถกูเสนอช่ือนัน้มีคณุสมบตัติามกฎหมาย

และข้อกําหนดของหนว่ยงานทางการ 

 ดําเนินการทาบทามบคุคลท่ีมีคณุสมบตัสิอดคล้องกบัเกณฑ์คณุสมบตัท่ีิ

กําหนดไว้ เพ่ือจะได้มัน่ใจวา่ บคุคลดงักลา่วมีความยินดีจะมารับตําแหนง่

กรรมการของบริษัท หากได้รับการแตง่ตัง้จากผู้ ถือหุ้น 

 เสนอช่ือให้คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาและบรรจช่ืุอในหนงัสือนดัประชมุผู้ ถือ

หุ้น เพ่ือให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ตอ่ไป 

(ข)  พิจารณารูปแบบและหลกัเกณฑ์การจ่ายคา่ตอบแทนของกรรมการเพ่ือเสนอความเห็นตอ่

คณะกรรมการ ซึง่จะนําเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นให้เป็นผู้อนมุตั ิ

(ค)  พิจารณาเกณฑ์ประเมนิผลประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

(ง)  พิจารณากําหนดคา่ตอบแทนประจําปีของกรรมการ 

(จ)  พิจารณาการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ (หรือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ น) ให้แก่

กรรมการ และพนกังาน โดยให้เง่ือนไขต่างๆจูงใจให้กรรมการและพนกังานปฏิบตัิหน้าท่ี

เพ่ือให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ ถือหุ้ นในระยะยาวและสามารถรักษาบุคลากรท่ีมี

คณุภาพได้อยา่งแท้จริง แตใ่นขณะเดียวกนัต้องไมส่งูเกินไปและเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นด้วย 

 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2550 เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2550 ได้มีมติแตง่ตัง้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และอนุมัติขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

8.1.4 คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิ

จํานวน  4 ท่าน ดงัรายนามตอ่ไปนี ้

1. นายสรุชยั เชษฐโชตศิกัดิ ์ ประธานกรรมการ   

2. นางพรพรรณ   เตชรุ่งชยักลุ  กรรมการ   

  

3. นายดามพ์      นานากรรมการ 

4. นายคมสนัต์    เชษฐโชตศิกัดิ ์  กรรมการ   
หมายเหตุ 

 ในปี 2555 ได้มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหาร ดงันี ้

-  เม่ือวนัท่ี 1 ตลุาคม 2555 นายสวุฒัน์  เชษฐโชติศกัด์ิได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหาร  
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ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2546 เม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2546 และท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 5/2548 เม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2548 ได้มีมติกําหนดขอบเขต

อํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร โดยกําหนดให้คณะกรรมการบริหารมีอํานาจหน้าท่ี

ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) มีอํานาจพิจารณาอนมุตัิการกู้หรือให้กู้ ยืมเงิน หรือ การขอสินเช่ือใดๆ จากสถาบนั

การเงิน รวมตลอดถึงการเข้าเป็นผู้ คํา้ประกัน หรือ การชําระหรือใช้จ่ายเงินเพ่ือ       

ธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ ทัง้นี ้ ภายในวงเงินสําหรับแต่ละรายการไม่เกิน

กวา่ 50 ล้านบาท หรือจํานวนเทียบเท่า  

(ข) มีอํานาจแต่งตัง้ ถอดถอนเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ในตําแหน่งท่ีไม่สงูกว่าตําแหน่ง 

กรรมการผู้จดัการ(ปัจจบุนัเปล่ียนเป็นประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร) 

(ค) มีอํานาจจดัทํา เสนอแนะและกําหนดนโยบายแนวทางธุรกิจ และกลยทุธ์ทางธุรกิจของ

บริษัทฯ ตอ่คณะกรรมการ 

(ง) จดัตัง้โครงสร้างองค์กรและการบริหาร และกรรมการบริหาร โดยให้ครอบคลมุทุก

รายละเอียดของการคดัเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างของพนกังาน

ของบริษัทฯ 

(จ) กําหนดแผนธุรกิจ อํานาจการบริหารงาน อนมุตัิงบประมาณสําหรับประกอบธุรกิจ

ประจําปี และงบประมาณรายจ่ายประจําปี และดําเนินการตามแผนทางธุรกิจและกล

ยุทธ์ทางธุรกิจโดยสอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางธุรกิจท่ีได้แถลงต่อ

คณะกรรมการ 

(ฉ) ปฏิบตัหิน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายในแตล่ะช่วงเวลาจากคณะกรรมการ 

 

อนึ่ง การอนมุตัิการเข้าทํารายการดงักล่าวข้างต้น จะต้องไม่มีลกัษณะเป็นการอนมุตัิการ

เข้าทํารายการท่ีทําให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้ รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหาร 

สามารถอนมุตักิารเข้าทํารายการท่ีตนหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง หรือมีสว่นได้เสีย หรืออาจมี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใด (ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. 

ประกาศกําหนด) ทํากบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนมุตัิการเข้าทํารายการท่ีเป็นไป

ตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอนมุตัิไว้ ทัง้นี ้ให้คณะกรรมการมี

อํานาจในการแก้ไขเปล่ียนแปลงขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารได้ตามท่ีจําเป็น

หรือเห็นสมควร 
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8.1.5 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวุฒิ

จํานวน  3 ท่าน โดยมีรายนามดงัตอ่ไปนี ้

1. นางพรพรรณ เตชรุ่งชยักลุ  ประธานกรรมการ   
2. นายดามพ์ นานา  กรรมการ   

3. นายคมสนัต์ เชษฐโชตศิกัดิ ์ กรรมการ   

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 5/2553 เม่ือวนัท่ี 16 สิงหาคม 2553 ได้มีมติแต่งตัง้

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และอนมุตัิขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารความ

เส่ียง โดยกําหนดให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีอํานาจหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้

 

(ก) พิจารณานโยบาย  แผนงานและการดําเนินงานบริหารความเส่ียง รวมถึงให้

คําแนะนําแก่คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจดัการในเร่ืองการบริหารความเส่ียง 

(ข) กํากบัดแูลและสนบัสนนุให้การบริหารความเส่ียงเป็นไปตามแผนงานและสําเร็จ

ลลุว่งในระดบัองค์กร ตลอดจนระดบัโครงการ  

(ค) พิจารณาความเส่ียงท่ีสําคญัของบริษัทในระดบัองค์กร และประเมนิการ

ดําเนินงานบริหารความเส่ียง ให้สอดคล้องกบักลยทุธ์และแผนธุรกิจของบริษัท 

(ง) รายงานการปฏิบตังิานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท 

 

 

8.1.6 คณะกรรมการบรรษัทภบิาล  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิจํานวน 

3 ท่าน โดยมีรายนามดงัตอ่ไปนี ้

1. นางพรพรรณ  เตชรุ่งชยักลุ  ประธานกรรมการ   
2. นายดามพ์ นานา  กรรมการ  

   

3. นายคมสนัต์ เชษฐโชตศิกัดิ ์ กรรมการ   
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ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภบิาล 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2554 เม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2554 ได้มีมติแตง่ตัง้

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และอนุมตัิขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

โดยกําหนดให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล มีอํานาจหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้

 

(ก)   เสนอแนวทางหรือนโยบายด้านการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ตอ่คณะกรรมการ

ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท 

(ข) ทบทวนหรือปรับปรุงแนวทางหรือนโยบายด้านการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของ

บริษัท 

(ค) ให้คําแนะนําด้านการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี แก่คณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการบริษัท 

(ง) ดแูลให้กรรมการและฝ่ายจดัการปฏิบตังิานตามนโยบายด้านการกํากบัดแูล

กิจการท่ีดี 

 

 

8.1.7 คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล   

ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ 

ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิจํานวน 3 ท่าน โดยมีรายนามดงัตอ่ไปนี ้

1. นางพรพรรณ เตชรุ่งชยักลุ ประธานกรรมการ   

2. นางนภาพร ตรีพยคัฆ์  กรรมการ    

3. นายนิเวสน์  บวัคอม  เลขานกุาร   

   

ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

(ก)   นําเสนอนโยบาย และ แนวทางการบริหารทรัพยากรบคุคล 

(ข)   พฒันากลยทุธ์ และ เทคนิควิธีเพ่ือการพฒันาทรัพยากรบคุคล 

(ค)   กํากบั และ ดแูลการดําเนินงานด้านพฒันาทรัพยากรบคุคล 

(ง)   พิจารณา และ ตดัสินใจในประเด็นท่ีเก่ียวข้องด้านพฒันาทรัพยากรบคุคล ตาม

แนวทางท่ีได้รับอนมุตัโิดยคณะกรรมการบริหาร 
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8.1.8 คณะผู้บริหาร  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิจํานวน 7 

ท่าน โดยมีรายนามดงัตอ่ไปนี ้

.  1.  นายสรุชยั  เชษฐโชตศิกัดิ ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

2.  นางพรพรรณ  เตชรุ่งชยักลุ ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบตักิาร 

 3.  นายดามพ์   นานา ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน 

 4.  นายคมสนัต์  เชษฐโชตศิกัดิ ์  ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายพาณิชย์ 

 5. นายดนยัศษิฎ์  เปสลาพนัธ์ รองกรรมการผู้ อํานวยการอาวโุส 

 6.   นายศภุชยั  นิลวรรณ  รองกรรมการผู้ อํานวยการอาวโุส 

 7. นางสาวชตุมิา  ทิชาชาต ิ รองกรรมการผู้ อํานวยการอาวโุส 

 

หมายเหต ุ   ผู้บริหารหมายถึง ผู้ บริหารตามนิยามของประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ 

(กลต.) ท่ี สจ.14/2540          

  ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2546 เม่ือวันท่ี 28 มกราคม 2546 และครัง้ท่ี 

5/2548 เม่ือวนัท่ี 31 ตลุาคม 2548 ได้มีมติกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของกรรมการผู้จดัการ

(ปัจจุบันเปล่ียนเป็นประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร)   โดยกําหนดให้กรรมการผู้ จัดการ(ปัจจุบัน

เปล่ียนเป็นประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร) มีอํานาจอนมุตัใินการดําเนินการใดๆ ท่ีจําเป็นหรือเก่ียวเน่ือง

กับการดําเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ ภายในวงเงินสําหรับแต่ละรายการไม่เกินกว่า 25 

ล้านบาท หรือจํานวนเทียบเท่าทัง้นี ้การอนุมตัิการทํารายการดงักล่าวข้างต้นกรรมการผู้จดัการ

(ปัจจุบนัเปล่ียนเป็นประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร)ไม่มีอํานาจในการดําเนินการใดๆ ในหรือเก่ียวกับ

รายการท่ีเก่ียวโยงกนั รายการการได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ท่ีสําคญัของบริษัทฯ และ/หรือ 

รายการหรือเร่ืองท่ีกรรมการผู้จดัการ (ปัจจบุนัเปล่ียนเป็นประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร) หรือ บคุคลท่ี

อาจมีความขดัแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดท่ี

จะทําขึน้กบับริษัทฯ และบริษัทย่อย ในกรณีดงักล่าว รายการหรือเร่ืองดงักล่าวจะต้องนําเสนอต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการของบริษัทฯ (แล้วแตก่รณี) เพ่ือพิจารณาอนมุตั ิ

8.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2550 เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2550 ได้มีมติแตง่ตัง้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และอนุมัติขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดงันัน้ การคดัเลือกบุคคลท่ีจะเข้าดํารงตําแหน่ง

เป็นกรรมการของบริษัทฯ ต้องผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน วิธีการสรรหา
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กรรมการจะกระทําโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคดัเลือก

ตามเกณฑ์คณุสมบตัติามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และตาม

ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ีเก่ียวข้อง นอกจากนีย้งัพิจารณาถึง

ความหลากหลายของทกัษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถเฉพาะเพ่ือประโยชน์และการ

พฒันากิจการของบริษัทฯ รวมทัง้การอทิุศเวลา และความพยายามในการปฏิบตัิหน้าท่ี จากนัน้จึง

นํารายช่ือเสนอคณะกรรมการบริษัทและท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแตง่ตัง้ 

ในการแต่งตัง้คณะกรรมการของบริษัทฯ ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตัง้กรรมการ โดยใช้

เสียงข้างมากตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

 (ก) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึง่หุ้นตอ่เสียงหนึง่ 

 (ข)  ให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลไป 

 (ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็น

กรรมการเท่าจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคล

ซึง่ได้รับการเลือกตัง้ในลําดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจํานวนท่ีจะพึงมีหรือ

จะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

8.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร  

8.3.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงนิ 

  ก) กรรมการบริษัท  

 

รายการ 
ปี 2555 

จาํนวน (ท่าน) จาํนวนเงนิ (บาท) รายละเอียดค่าตอบแทน 

กรรมการบริษัท 11 840,000 คา่ตอบแทนประจําและเบีย้ประชมุ 

กรรมการตรวจสอบ 3 1,555,000 คา่ตอบแทนประจําและเบีย้ประชมุ 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท อาร์เอส จํากดั (มหาชน)                                                                                                                                 การจดัการ                                                             

                                                หน้า 75 

โดยมีรายละเอียดคา่ตอบแทนประจํา และ เบีย้ประชมุรายกรรมการบริษัทดงันี ้
 

ลาํดับ รายนามกรรมการบริษัท ปี 2555 

  ค่าตอบแทนประจาํ (บาท) ค่าเบีย้ประชุม (บาท) 

1 นายเกรียงไกร เชษฐโชติศกัด์ิ - 75,000 

2 นายสรุชยั เชษฐโชติศกัด์ิ  - 105,000 

3 นายสวุฒัน์ เชษฐโชติศกัด์ิ - 60,000 

4 นางพรพรรณ เตชรุ่งชยักลุ - 80,000 

5 นายดามพ์ นานา - 100,000 

6 นายดนยัศิษฎ์ เปสลาพนัธ์                                      -                          100,000 

 7 นายสทุธิศกัดิ์ ประศาสน์ครุการ                             - 20,000 

8   นายโสรัตน์ วณิชวรากิจ                              - 20,000 

9 นายพิศิษฐ์   ดชัณาภิรมย์                                 - 100,000 

10 พลเอก ไพโรจน์  พานิชสมยั                                 - 100,000 

11 รศ.วิทยา  ดา่นธํารงกลู                                 - 80,000 

 รวมทัง้หมด  840,000 

หมายเหตุ ค่าตอบแทนกรรมการนีเ้ป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่กรรมการของบริษัทฯตามมาตรา 90 

ของพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน จํากดั พ.ศ. 2535 (โดยไม่รวมเงินเดือน และผลประโยชน์ท่ีเก่ียวข้องท่ีจ่าย

ให้กับกรรมการซึ่งดํารงตําแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯด้วย) และการเป็นกรรมการบริษัทย่อยไม่ได้รับ

คา่ตอบแทน   

ข) กรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทฯ  

 

รายการ 

ปี 2555 

จาํนวน  

(ท่าน) 

จาํนวนเงนิ  

(ล้านบาท) 

รายละเอียดค่าตอบแทน 

กรรมการบริหาร 5 - - 

ผู้บริหาร 9 50.67 เงินเดือน / โบนสั / สวสัดิการอ่ืนๆ 

 

8.3.2 ค่าตอบแทนอ่ืน 

ไมมี่ 
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8.4 การกาํกับดแูลกิจการ 

 บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายเก่ียวกบัการกํากบัดแูลกิจการ โดยให้ความสําคญัตอ่ระบบการ

ควบคมุและการตรวจสอบภายใน และมุ่งเน้นการกํากบัดแูลฝ่ายบริหารให้ดําเนินการตามนโยบาย

อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชน์ระยะยาวของผู้ ถือหุ้น รวมทัง้มุ่งเน้นเร่ืองความโปร่งใสในการ

ดําเนินกิจการ การเปิดเผยข้อมลู และการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม ตลอดจนความรับผิดชอบ

ตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม เพ่ือการพฒันาท่ียัง่ยืน 

ในปี พ.ศ. 2555  บริษัทได้รับการจดัอนัดบัท่ี  Excellent CG Scoring อย่างตอ่เน่ือง จากผล

สํารวจการกํากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจําปี พ.ศ. 2555  

 สรุปการปฏิบตัติามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีในปี 2555 ดงันี ้

นโยบายเก่ียวกับการกาํกับดแูลกิจการ 

 คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดให้มีนโยบายการกํากับดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯอย่าง

เป็นลายลกัษณ์อกัษร และจดัให้มีการพิจารณาทบทวนนโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีและคูมื่อ

จรรยาบรรณของกลุม่บริษัทฯ และติดตามประเมินผลการปฏิบตัิตามนโยบายดงักล่าวอย่างน้อยปี

ละ 1 ครัง้ และบริษัทฯได้เผยแพร่ให้กรรมการและพนกังานเพ่ือใช้อ้างอิงและถือปฏิบตัิ รวมทัง้

เผยแพร่บนเว็ปไซต์ภายในของบริษัทฯ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2556 เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2556 ได้มีการ

พิจารณาทบทวน ปรับปรุง และอนมุตัินโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีและคูมื่อจรรยาบรรณของ

กลุม่บริษัทฯ และตดิตามประเมินผลการปฏิบตัติามนโยบายดงักลา่ว 

 นอกจากนี ้บริษัทยงัได้ปฏิบติัตามหลกัการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนท่ี 

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด ครอบคลมุแนวทางปฏิบตัเิป็น 5 หมวด ได้แก่ 

• สทิธิของผู้ ถือหุ้น 

• การปฏิบตัติอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั 

• บทบาทของผู้ มีสว่นได้เสีย 

• การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 

• ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
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สิทธิของผู้ถือหุ้น 

 บริษัทฯได้ให้ความสําคัญและเคารพสิทธิของผู้ ถือหุ้ น โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ี

กฎหมายกําหนด ใน ปี 2555 บริษัทฯจัดประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นวันท่ี 19 เมษายน 2555 ซึ่ง

กรรมการทุกท่าน(ยกเว้นนายสวุฒัน์ เชษฐ์โชติศกัดิ์ อนัเน่ืองมาจากติดภารกิจ สําคญัท่ีเป็นกรณี

กะทนัหนั)ท่ีอยู่ในตําแหน่งได้เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น  (รายช่ือกรรมการบริษัทท่ีเข้าประชมุผู้ ถือหุ้น 

ดรูายละเอียดได้ท่ีรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น) 

 บริษัทฯมีนโยบายการปฏิบตัิกับผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยตระหนกัถึงความสําคญั

ของสิทธิของผู้ ถือหุ้นในการเข้าถึงข้อมลูของบริษัทฯอย่างเพียงพอและทนัเวลา ในการจดัประชมุผู้

ถือหุ้นบริษัทฯจะจดัส่งหนงัสือเชิญประชมุพร้อมทัง้ข้อมลูประกอบการประชมุตามวาระต่างๆ ให้ผู้

ถือหุ้นทราบลว่งหน้าก่อนวนัประชมุอยา่งน้อย 7 วนั ซึง่เป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด 

ในปี 2555 บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์(ประเทศไทย) จํากดั ซึง่เป็นนายทะเบียนหุ้นของ

บริษัทฯเป็นผู้จดัสง่หนงัสือเชิญประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 7 วนั หรือ 

14 วนัแล้วแตก่รณีท่ีกฎหมายกําหนด  

ในปี 2555 บริษัทฯ ได้จดัส่งหนงัสือนดัประชุม พร้อมทัง้ข้อมลูประกอบการประชุมตาม

วาระต่างๆให้ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวนัประชุมในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด ซึ่งในแต่ละ

วาระมีหลกัการและเหตผุลและความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบ นอกจากนัน้ บริษัทฯ

ได้เผยแพร่หนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น และ เอกสารประกอบการประชมุ  ทัง้ภาษาไทย และ

ภาษาองักฤษไว้ท่ี Website ของบริษัทฯ http://www.rs.co.th/corporate/th/meeting.htm และ 

http://www.rs.co.th/corporate/eng/meeting.htm  ก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 30 วนั และ 

เผยแพร่รายงานประจําปี ไว้ท่ี Website ของบริษัทฯก่อนวนัประชมุไม่น้อยกว่า 7 วนั  เพ่ือเพิ่มความ

รวดเร็วในการเข้าถึงข้อมลูของผู้ ถือหุ้น ส่วนรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นท่ีจดัในปี 2555 ได้นําไป 

post ไว้ภายใน 14 วัน หลงัการประชุม บริษัทฯ ได้จัดการประชุมผู้ ถือหุ้ น โดยก่อนเร่ิมประชุม 

ประธานในท่ีประชมุได้มอบหมายให้เลขานกุารบริษัทชีแ้จงวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ท่ีประชมุ

ทราบ  ในระหว่างการประชมุประธานในท่ีประชมุเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกนัใน

การสอบถามเพิ่มเติม และ แสดงความคิดเห็น   ก่อนการออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระ  และ

สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระท่ีสําคัญ เพ่ือความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

รายงานการประชุมถูกจดัทําขึน้อย่างถูกต้อง  ครบถ้วน เสร็จสมบูรณ์ในเวลาท่ีกฎหมายกําหนด 

และ มีระบบการจดัเก็บท่ีดีเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้   
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ในปี 2555 บริษัทฯดแูลผู้ ถือหุ้นมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย เช่น การให้ข้อมลูสําคญัท่ีเป็น

ปัจจุบนัผ่านเว็บไซต์ และไม่มีการลิดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทฯท่ี

ต้องเปิดเผยตามข้อกําหนดต่างๆ และการเข้าประชุมผู้ ถือหุ้น ได้แก่ ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือ

เปล่ียนแปลงข้อมลูสําคญัโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ไม่แจกเอกสารท่ีมีข้อมลูสําคญั

เพิ่มเติมในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอย่างกะทนัหนั และไม่จํากัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ ถือหุ้นท่ีมา

สาย เป็นต้น และในระหว่างการประชุมผู้ ถือหุ้น  ประธานในท่ีประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมี

สทิธิอยา่งเท่าเทียมกนัในการสอบถาม แสดงความคิดเห็น และ ข้อเสนอแนะตา่งๆ เก่ียวกบัผลการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่งคําถามล่วงหน้าก่อนวนัประชุม โดยส่ง

คําถามผา่นเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือสง่จดหมายถึงคณะกรรมการบริษัท ซึง่การให้สทิธิของผู้ ถือหุ้น

และการสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นใช้สทิธิเป็นไปตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี  

การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน 

 สําหรับผู้ ถือหุ้ นท่ีไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯเสนอให้มอบฉันทะให้

กรรมการอิสระซึง่เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบเข้าประชมุและลงคะแนนเสียงแทน ในการ

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นปี 2555 มีผู้ ถือหุ้นจํานวน 6 ราย มอบฉนัทะให้ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ซึง่เป็นกรรมการอิสระท่ีบริษัทฯเสนอเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ ให้ออกเสียงแทน 

 เม่ือวนัท่ี 26 กันยายน 2555 บริษัทได้เผยแพร่ข้อมลูถึงผู้ ถือหุ้นผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ

เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้กําหนด

กฎเกณฑ์ท่ีชดัเจนลว่งหน้าสําหรับการพิจารณาการเพิ่มวาระท่ีผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยเสนอ  และบริษัทฯ

มีกําหนดวิธีการให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาดํารงตําแหน่งกรรมการ 

พร้อมข้อมลูประกอบการพิจารณาด้านคณุสมบตัิและการให้ความยินยอมของผู้ ได้รับการเสนอช่ือ 

อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ เสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น และไม่มีผู้ เสนอช่ือ

บคุคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

บริษัทฯมีมาตรการป้องกนักรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมลูภายในเพ่ือหาผลประโยชน์ให้แก่

ตนเองหรือผู้ อ่ืนในทางมิชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้กรรมการ

บริษัท ผู้ บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ รายงานรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งของ

ผลประโยชน์ของตนและผู้ เก่ียวข้องต่อคณะกรรมการโดยส่งข้อมูลให้แก่สํานักกฎหมาย เพ่ือ

นําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ ให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯท่ี

อาจมีความขดัแย้งของผลประโยชน์และสามารถตดัสินใจเพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯโดยรวม ทัง้นี ้

กรรมการและผู้บริหารท่ีมีสว่นได้เสียกบัธุรกรรมท่ีทํากบับริษัทฯไม่ให้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจทํา
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ธุรกรรมดังกล่าว ดงัรายละเอียดท่ีได้เปิดเผยในหัวข้อการดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน อีกทัง้ 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้ในการทํารายการระหว่างกันนัน้จะต้องเป็นไปตามข้อกําหนดท่ี

เก่ียวข้องของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยดงัรายละเอียดท่ีได้เปิดเผยในหวัข้อมาตรการ หรือ

ขัน้ตอนการอนุมัติการทํารายการระหว่างกัน  ตัง้แต่ปี 2551 คณะกรรมการบริษัทได้กําหนด

นโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารระดบัสงู(**)ซือ้ขายหุ้นบริษัทฯ ในช่วง 3 สปัดาห์ก่อนงบการเงิน

เผยแพร่และ 2 วนัหลงัเปิดเผยงบการเงิน  

 บริษัทกําหนดข้อห้ามไม่ให้มีการใช้โอกาสหรือข้อมลูท่ีได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร 

หรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตน หรือทําธุรกิจแข่งขันกับบริษัทฯหรือธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง 

รวมทัง้ไมใ่ช้ข้อมลูภายในเพ่ือประโยชน์ของตนในการซือ้ขายหุ้นของบริษัทฯ ไว้ในคูมื่อจรรยาบรรณ 

และได้เปิดเผยไว้ในหวัข้อการดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายใน 

หมายเหตุ  (**) หมายถงึ ผู้บริหารตามนิยามของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์(ก.ล.ต.) ท่ีมีหน้าท่ีรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ตามกฎหมาย 

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯให้ความสําคญัต่อสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทัง้ผู้ มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ 

พนกังานและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือผู้ มีสว่นได้เสียภายนอก ได้แก่ คูแ่ข่ง เจ้าหนี ้

ภาครัฐและหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง เน่ืองจากบริษัทฯ ตระหนกัถึงแรงสนบัสนนุจากผู้ มีส่วนได้

เสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนและสงัคม ซึ่งให้ความสําคญัอย่างสม่ําเสมอ  (ดตูวัอย่างในหวัข้อ

บทบาทและความรับผิดชอบตอ่สงัคมและนโยบายการพฒันาทรัพยากรบคุคล) รวมทัง้บริษัทฯ ได้

จดัให้มีระเบียบและแนวปฏิบตัิเป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมถึงกําหนดบทลงโทษทางวินยั เพ่ือให้ผู้ ท่ี

เก่ียวข้อง ซึ่งได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของกลุ่มบริษัทอาร์เอส เป็นต้น ยึดถือเป็น

แนวทางในการปฏิบตัหิน้าท่ีตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสตัย์สจุริตและมีจริยธรรม ทัง้การ

ปฏิบตัิตอ่บริษัทฯ และผู้ มีสว่นได้เสียกลุม่ตา่งๆ  สว่นเนือ้หาของคูมื่อจรรยาบรรณของกลุม่บริษัทฯ 

ครอบคลมุในเร่ืองจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจและจรรยาบรรณของพนกังาน ซึง่ได้แก่  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 

บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะดําเนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม 

โดยคํานึงถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีพึงมีต่อประเทศชาติ สงัคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจน

ดําเนินธุรกิจและควบคมุให้มีการปฏิบตัิภายใต้กรอบของกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆท่ีเก่ียวข้อง 

อย่างครบถ้วน รวมถึงมุ่งมัน่ผลกัดนัให้เกิดกระแสพฒันาคณุภาพของสงัคม และสิ่งแวดล้อม ทัง้ท่ี



บริษัท อาร์เอส จํากดั (มหาชน)                                                                                                                                 การจดัการ                                                             

                                                หน้า 80 

ดําเนินการเองและร่วมมือกบัรัฐและชมุชน และส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม

อยา่งจริงจงัและตอ่เน่ืองให้แก่พนกังานทกุระดบัในการปฏิบตัตินเป็นคนดีทําประโยชน์ให้กบัชมุชน

และสงัคม รวมทัง้สนบัสนุนให้พนกังานมีส่วนร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆเพ่ือชุมชน และสงัคม

อย่างสม่ําเสมอ อนัก่อให้เกิดวัฒนธรรมท่ีดีในองค์กรต่อไป โดยมีการทบทวน ประเมินผล และ

ติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินงานของบริษัทฯอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือให้แน่ใจว่า บริษัทฯได้

ปฏิบตัติามนโยบายเก่ียวกบัสงัคมและสิง่แวดล้อม(ดตูวัอยา่งในหวัข้อบทบาทและความรับผิดชอบ

ตอ่สงัคมและนโยบายการพฒันาทรัพยากรบคุคล) 

3ลูกค้า 

บริษัทฯ3มุง่มัน่ในการจําหน่ายสนิค้าและให้บริการท่ีมีคณุภาพกบัลกูค้าของ3บริษัทฯ  

ตลอดจนมีหนว่ยงานให้บริการ ดแูล ชีแ้จงข้อสงสยั และแก้ไขปัญหาตา่งๆให้กบัลกูค้า 

3ผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ3บริหารงานด้วยความรู้ความสามารถท่ีดี มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ผลการดําเนินงาน

ท่ีดี โดยคํานงึถึงความเส่ียงในปัจจบุนัและอนาคต ตลอดจนให้เกิดผลตอบแทนท่ีเหมาะสมตอ่ผู้ ถือ

หุ้น และควบคมุดแูลให้เป็นท่ีมัน่ใจได้ว่า ได้มีการรายงานผลการปฏิบตัิงาน และสถานะทางการ

เงินของบริษัทฯ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมลูตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งถกูต้องครบถ้วน 

พนักงาน 

บริษัทฯถือว่าพนกังานเป็นสมบตัิอนัมีค่าของบริษัทฯ ดงันัน้คณุคา่ของพนกังานจึงถือเป็น

เร่ืองสําคญั ซึ่งบริษัทฯจัดให้มีสวสัดิการท่ีเหมาะสมแก่พนักงาน ให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกับ

ความรู้ความสามารถ ความความรับผิดชอบ และผลการปฏิบตัิงานของพนกังานแต่ละคน และ

กลุม่บริษัทอาร์เอส ให้ความสําคญักบัการรักษาสขุภาพ ความปลอดภยั และสภาพแวดล้อมในการ

ทํางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ และยึดมั่นปฏิบัติตาม

กฎหมายแรงงาน ทัง้นีบ้ริษัทฯจัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงาน การประกันชีวิตและสุขภาพ

พนกังาน และจดัให้มีการตรวจสอบความปลอดภยัของสถานท่ีทํางานสม่ําเสมอ 

บริษัทฯสง่เสริมให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนกังาน กรรมการ และผู้บริหาร เป็นต้น(ดู

ตวัอยา่งในหวัข้อบทบาทและความรับผิดชอบตอ่สงัคมและนโยบายการพฒันาทรัพยากรบคุคล) 
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3คู่ค้าและเจ้าหนี ้

บริษัทฯ 3ตัง้มัน่ในความซื่อสตัย์สจุริต และ เท่ียงธรรมต่อคู่ค้า โดยคํานึงถึงประโยชน์สงูสดุ

ของบริษัทฯ และอยู่บนพืน้ฐานของการได้รับผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อทัง้สองฝ่าย หลีกเล่ียง

ความลําเอียง หรือสถานการณ์ท่ีทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนยึดมัน่และถือ

ปฏิบตัติามสญัญา รวมทัง้ไมส่นบัสนนุการทจุริตและการจ่ายสินบนเพ่ือผลประโยชน์ทางธุรกิจของ

บริษัท 

3คู่แข่ง 

บริษัทฯ3สง่เสริมนโยบายการแขง่ขนัทางการค้าอยา่งเสรี และเป็นธรรม 

3คุณธรรม 

บริษัทฯมุ่งมัน่กระทําในสิ่งท่ีถกูต้อง ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความซื่อสตัย์ สจุริต ตรงไปตรงมา 

ภายใต้กฎหมาย  และกฎระเบียบของบริษัทฯ โดยถือปฏิบตัิตามจรรยาบรรณนีใ้นทกุกิจกรรมและ

ในการตดัสนิใจในทกุเร่ืองของบริษัทฯ  บริษัทฯจะดําเนินธุรกิจด้วยความซื่อสตัย์และคํานงึถึงความ

เส่ียงท่ีมีผลกระทบตอ่บริษัทฯ 

ความเสมอภาคกับสิทธิมนุษยชนแก่ผู้เก่ียวข้อง 

บริษัทฯไม่มีการกีดกนั หรือไม่ให้สิทธิพิเศษ หรือเลือกปฏิบตัิแก่ผู้หนึ่งผู้ ใด เน่ืองจากความ

แตกตา่งทางด้านเชือ้ชาติ สญัชาติ ศาสนา เพศ อาย ุสถาบนัการศกึษา รวมทัง้ไม่เก่ียวข้องกบัการ

ละเมิดสทิธิมนษุยชน 

ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ 

 บริษัทฯ มีนโยบายสนบัสนนุการไมล่ว่งละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญาหรือลขิสทิธ์ิ 

คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาทบทวน และปรับปรุงคู่มือจรรยาบรรณของกลุ่ม

บริษัทฯ เป็นประจําอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ซึ่งในปี 2556 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 

1/2556 ได้มีการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง และอนุมตัิคู่มือจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ  และ

ประกาศลงในระบบ Intranet ของบริษัทฯ รวมถึง ใช้เป็นข้อมลูในการฝึกอบรมพนกังานใหม่เพ่ือให้

พนกังานทุกระดบัรับทราบอย่างทัว่ถึง และมีกระบวนการดแูลให้มีการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณท่ี

กําหนดอยา่งเคร่งครัด 
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บริษัทฯมีนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบัปฏิบตัติามท่ีกําหนดในคูมื่อ

จรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯอย่างเคร่งครัด ในปีท่ีผ่านมา บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาท

ทางกฎหมายท่ีมีผลกระทบตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯอย่างมีนยัสําคญัและท่ีมีผลกระทบด้าน

ลบอนัอาจจะมีผลกระทบตอ่สินทรัพย์ของกลุม่ท่ีมีจํานวนสงูกว่าร้อยละ 5 ของสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ตลอดจนข้อพิพาททางกฎหมายท่ีมิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจปกติของ

กลุม่ 

บริษัทฯพฒันากลไกการมีส่วนร่วมของผู้ มีส่วนได้เสียในการสร้างเสริมผลการดําเนินงาน

ของบริษัทฯ เพ่ือสร้างความมัน่คงอยา่งยัง่ยืนให้กบักิจการโดยการเปิดเผยข้อมลูอย่างโปร่งใส และ 

รับฟังความเห็น  ข้อร้องเรียน หรือ ข้อเสนอแนะ รวมถึงพฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการทุจริต หรือ

ประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กรทัง้จากพนกังานเอง และ ผู้ มีส่วนได้เสียอ่ืน ผ่านทางการพบ

ผู้ บริหาร หน่วยงานตรวจสอบกลาง หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์  เลขานุการบริษัท หรือ

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ เ พ่ื อ ผ่ า น ไ ป ยั ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท โ ด ย ต ร ง  โ ด ย ท า ง

เว็บไซต์ http://www.rs.co.th/investor.html ทางโทรศพัท์ หมายเลข 0-2511-0911 และ 0-2511-

0555 ตอ่ 1503 หรือตดิตอ่โดยตรงตามหน่วยงานดงักลา่ว เพ่ือให้มีการรวบรวมและตรวจสอบข้อมลู

ตามกระบวนการท่ีบริษัทฯกําหนดไว้และรายงานตอ่คณะกรรมการ  

สําหรับคําร้องเก่ียวกบัรายงานทางบญัชีและการเงิน การควบคมุภายใน การบริหารความ

เส่ียง การปฏิบตัิตามกฎหมายและจรรยาบรรณ เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้ รับเอกสารและสรุป

ประเด็นต่างๆทัง้หมดเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส  

บริษัทฯให้ความสําคัญกับการเก็บข้อมูลร้องเรียนเป็นความลับเพ่ือสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้

ร้องเรียน และเร่ืองร้องเรียนดงักล่าวจะรับรู้เฉพาะในกลุ่มบุคคลท่ีได้รับมอบหมายและเก่ียวข้อง

ด้วยเท่านัน้ 

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

 บริษัทฯ ให้ความสําคัญต่อระบบการควบคุมภายในทัง้ในระดับบริหาร และ ระดับ

ปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดภาระหน้าท่ี อํานาจการดําเนินการของผู้ ปฏิบัติงาน 

ผู้บริหารไว้อย่างชดัเจน มีการควบคมุดแูลการใช้ทรัพย์สิน และ มีการแบ่งแยกหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงาน 

ผู้ติดตามควบคุม และ ประเมินผลออกจากกัน เพ่ือให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกัน

อย่างเหมาะสม นอกจากนีย้งัมีการควบคมุภายในท่ีเก่ียวกบัระบบการเงิน โดยบริษัทฯ ได้จดัให้มี

ระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานท่ีรับผิดชอบ 

http://www.rs.co.th/investor.html
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บริษัทฯ มีฝ่ายตรวจสอบภายในทําหน้าท่ีตรวจสอบโดยจะรายงานการตรวจสอบตรงต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้มัน่ใจว่าการปฏิบตัิงานหลกั และกิจกรรมทางการเงินสําคญัของ

บริษัทฯ ได้ดําเนินการตามแนวทางท่ีกําหนดและมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะมีการ

ตรวจสอบการปฏิบตัติามกฎหมายและข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ (Compliance Control)  

 

การทาํหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตัง้คณะอนุกรรมการเพ่ือช่วยในการกํากับดูแลกิจการของ

บริษัทฯ ดงันี ้

 คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบด้วยกรรมการ 3 

ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ และหน้าท่ีของ

คณะกรรมการตรวจสอบ ดรูายละเอียดในหวัข้อโครงสร้างการจดัการของบริษัทฯ 

โดยในปี 2555 บริษัทฯมีการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้สิน้จํานวน 5 ครัง้ ซึง่

กรรมการตรวจสอบทุกท่านท่ีอยู่ในตําแหน่งได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุก

ครัง้ ยกเว้น รศ. วิทยา ด่านธํารงกูล ท่ีขาดการประชุม 1 ครัง้ อันเน่ืองมาจากติดภารกิจ 

สําคญัท่ีเป็นกรณีกะทนัหนั และรายงานผลการปฏิบตัิหน้าท่ีต่อคณะกรรมการบริษัทอย่าง

สม่ําเสมอ อีกทัง้ในการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมร่วมกันระหว่าง

คณะกรรมการตรวจสอบกบัผู้สอบบญัชีโดยไมมี่ผู้บริหารอยู ่1 ครัง้ 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2550 เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2550 ได้มีการแตง่ตัง้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  อนมุตัขิอบเขตอํานาจหน้าท่ี  และพิจารณา

ค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ผู้ทรงคณุวฒุิ ทัง้หมดจํานวน 4 ท่าน ซึง่มี

สมาชิกท่ีเป็นกรรมการอิสระ จํานวน 3 ท่าน โดยกรรมการอิสระ 1 ใน 3 ท่าน เป็นประธาน

กรรมการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  และคณะกรรมการฯ มีวาระใน

การดํารงตําแหน่งคราวละ 3  ปี (ดรูายละเอียดในหวัข้อโครงสร้างการจดัการของบริษัทฯ) 

ในปี 2555 บริษัทฯมีการประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมทัง้สิน้

จํานวน 2 ครัง้ ซึง่กรรมการทกุท่านท่ีอยู่ในตําแหน่งได้เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการสรรหา
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และพิจารณาคา่ตอบแทน  ทกุครัง้ ยกเว้น รศ. วิทยา ด่านธํารงกลู ท่ีขาดการประชมุ 1 ครัง้ 

อนัเน่ืองมาจากติดภารกิจสําคญัท่ีเป็นกรณีกะทนัหนั และ คณะกรรมการสรรหาฯรายงาน

ผลการปฏิบตัหิน้าท่ีตอ่คณะกรรมการบริษัทอยา่งสม่ําเสมอ 

ในระหวา่งปี 2555 สรุปสาระสําคญัของงานท่ีปฏิบตัไิด้ดงัตอ่ไปนี ้

1. พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติและความเหมาะสมเพ่ือดํารง

ตําแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระ 

2. พิจารณาทบทวนและอนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน  

3. พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของรูปแบบและหลกัเกณฑ์การจ่ายคา่ตอบแทน 

4. พิจารณาทบทวนเร่ืองคา่ตอบแทนประจําปีของกรรมการ 

5. พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

6. รายงานผลการปฏิบตัหิน้าท่ีตอ่คณะกรรมการบริษัทอยา่งสม่ําเสมอ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความ

เหมาะสมและเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้น และผู้ มีสว่นได้เสียในระยะยาวแล้ว 

 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย ผู้ทรงคณุวุฒิ จํานวน 4 ท่าน รายนามคณะกรรมการ

บริหาร ดรูายละเอียดในหวัข้อโครงสร้างการจดัการของบริษัทฯ 

โดยในปี 2555 บริษัทฯมีการประชมุคณะกรรมการบริหาร รวมทัง้สิน้จํานวน 12 ครัง้ 

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 5/2553 เม่ือวนัท่ี 16 สิงหาคม 2553 ได้มีการแต่งตัง้

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  อนมุตัิขอบเขตอํานาจหน้าท่ี  และพิจารณาคา่ตอบแทน 

โดยคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ผู้ ทรงคุณวุฒิ ทัง้หมดจํานวน 3 ท่าน และคณะ

กรรมการฯ มีวาระในการดํารงตําแหน่งคราวละ 3  ปี (ดรูายละเอียดในหวัข้อโครงสร้างการ

จดัการของบริษัทฯ) 

โดยในปี 2555 บริษัทฯมีการประชมุคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเพ่ือวางแผน ทบทวน

ระบบ หรือประเมินประสทิธิผลของการบริหารจดัการความเส่ียง  รวมทัง้สิน้จํานวน 1 ครัง้ 
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 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2554 เม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2554 ได้มีการแตง่ตัง้

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล อนมุตัิขอบเขตอํานาจหน้าท่ี  และพิจารณาคา่ตอบแทน โดย

คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ผู้ทรงคณุวฒุิ ทัง้หมดจํานวน 3 ท่าน และคณะกรรมการฯ มี

วาระในการดํารงตําแหน่งคราวละ 3  ปี (ดรูายละเอียดในหวัข้อโครงสร้างการจดัการของ

บริษัทฯ) 

ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2556 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้มีการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง 

นโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และคู่มือจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ และติดตาม

ประเมินผลการปฏิบตัติามนโยบายดงักลา่ว 

 คณะกรรมการพฒันาทรัพยากรบคุคล ประกอบด้วย ผู้ทรงคณุวฒุิ จํานวน 2 ท่าน รายนาม

คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ หน้าท่ีของคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากร

บคุคล ดรูายละเอียดในหวัข้อโครงสร้างการจดัการของบริษัทฯ 

งานผู้ลงทุนสัมพันธ์ 

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัทฯ ทัง้ท่ีเก่ียวกับการเงินและท่ีไม่ใช่

การเงิน ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ ลงทุนและผู้ มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ จึงให้

ความสําคญัต่อการเปิดเผยสารสนเทศท่ีมีความถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทัว่ถึง ทัง้โดยผ่าน

ช่องทางจากส่ือการเผยแพร่ข้อมลูต่างๆของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ  พร้อมทัง้

จัดให้มีการประชุมพบปะระหว่างคณะผู้บริหารของบริษัทฯกับนักวิเคราะห์หลกัทรัพย์ และนัก

ลงทนุทัว่ไป เพ่ือตอบข้อซกัถามตา่งๆอยา่งเท่าเทียมกนั 

ทัง้นี ้ บริษัทฯ ได้กําหนดให้ “สว่นนกัลงทนุสมัพนัธ์” ทําหน้าท่ีตดิตอ่ส่ือสาร และ ให้บริการ

ข้อมลู  ขา่วสาร และ กิจกรรมตา่งๆของบริษัทฯ แก่ผู้ลงทนุสถาบนั  ผู้ ถือหุ้น  นกัวิเคราะห์  ภาครัฐ

ท่ีเ ก่ียวข้อง และ  ประชาชนทั่วไป   ทัง้นี  ้  ผู้ ลงทุนสามารถติดต่อหน่วยงานดังกล่าวได้ท่ี      

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2511-0911 และ 0-2511-0555 ต่อ 1503 หรือ ท่ี Website 

: http://www.rs.co.th/investor.html หรือผ่านทาง Facebook Page 

: http://www.facebook.com/pages/Rs-ir/256459961140733 หรือ 1 Account Twitter : 

https://twitter.com/RS_IR หรือท่ี e-mail address: supanutp@rs.co.th  

http://www.rs.co.th/investor.html
http://www.facebook.com/pages/Rs-ir/256459961140733%20หรือ
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 นอกจากนีใ้นรอบปี 2555 บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมลูสารสนเทศของบริษัทฯ ผ่านกิจกรรม

ตา่งๆดงันี ้

• การจดัประชุมนกัวิเคราะห์ เพ่ือแถลงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในทกุๆไตรมาส โดย

เปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ได้พบปะผู้บริหารเพ่ือตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ โดย

เอกสารประกอบการประชมุจะอยูใ่นเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

• การเข้าร่วมงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทนุ (Opportunity Day) ของตลาดหลกัทรัพย์ 

ในเดือนมีนาคมและเดือนสงิหาคม 2555 

• การประชมุผู้ ถือหุ้น เพ่ือแถลงผลการดําเนินงานและลงมตใินวาระสําคญัตา่งๆของบริษัทฯ 

โดยเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นได้ซักถามผู้ บริหาร เพ่ือตอบข้อสงสัยในประเด็นต่างๆ โดย

เอกสารประกอบการประชมุจะอยูใ่นเว็บไซต์ของบริษัทฯ  

• การจดัทําแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ56-1) และ รายงานประจําปี (แบบ56-2) 

เผยแพร่ทางระบบ SET Community Portal (SCP) ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และในเว็บไซต์

ของบริษัทฯ ในส่วนของรายงานประจําปีจะจดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นและผู้สนใจทัว่ไปเป็นประจํา

ทกุปี 

 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

ความเป็นอสิระจากฝ่ายจัดการของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน (เป็นกรรมการอิสระ

ทัง้ 3 ท่าน) และเป็นกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 6 ท่าน ประวตัิของกรรมการแต่ละท่านแสดงไว้ใน

หวัข้อ “รายละเอียดเก่ียวกบัผู้บริหารและผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท” 

ประธานกรรมการเป็นบคุคลเดียวกบัประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และเป็นตวัแทนของกลุม่ผู้

ถือหุ้นใหญ่ อย่างไรก็ตาม โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วย กรรมการท่ีเป็นอิสระ 

1 ใน 3 ของกรรมการทัง้คณะ ทําให้เกิดการถ่วงดลุและสอบทานการบริหารงาน 

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า กรรมการอิสระทัง้ 3 ท่าน มีคุณสมบัติตามนิยามท่ีบริษัท

กําหนดขึน้ ดงัรายละเอียดในหวัข้อโครงสร้างการจดัการของบริษัทฯ  ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัท
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เห็นวา่ นายพิศษิฐ์   ดชัณาภิรมย์ เป็นกรรมการอิสระท่ีมีความรู้และความเช่ียวชาญด้านบญัชีและ

การเงิน จงึได้แตง่ตัง้ให้เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนให้มีการจัดทําแผนสืบทอดตําแหน่ง ซึ่งจะช่วยให้การ

ดําเนินงานของบริษัทฯเป็นไปได้อย่างราบร่ืน นอกจากนัน้ คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีโครงการ

สําหรับพฒันาผู้บริหาร ซึง่เป็นการเตรียมให้พร้อมเป็นแผนท่ีตอ่เน่ืองถึงผู้ สืบทอดงานของประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหารและผู้บริหารระดบัสงู(**) ในกรณีท่ีไมส่ามารถปฏิบตัหิน้าท่ีได้  

ความเหมาะสมของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดคณุสมบตัิท่ีเหมาะสมของผู้ ท่ีจะดํารงตําแหน่งกรรมการ 

ประกอบด้วยผู้ มีความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านท่ีเป็นประโยชน์กบับริษัทฯ รวมทัง้

อทิุศเวลา ความรู้ ความสามารถ และความพยายามในการปฏิบตัิหน้าท่ีเพ่ือเสริมสร้างให้บริษัทฯ

เจริญก้าวหน้า และกําหนดนโยบายให้กรรมการทกุคนและผู้บริหารระดบัสงู(**) ท่ีมีหน้าท่ีรายงาน

การถือครองหลกัทรัพย์ตามกฎหมายจดัส่งรายงานดงักล่าวให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นประจํา 

และให้กรรมการดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไมเ่กิน 3 บริษัท และในการไปดํารง

ตําแหน่งกรรมการท่ีบริษัทจดทะเบียนอ่ืนของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและผู้บริหารระดบัสงู(**)

ของบริษัทฯต้องผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน  

หมายเหตุ  (**) หมายถงึ ผู้บริหารตามนิยามของ ก.ล.ต. 

ประสิทธิภาพในการทาํหน้าที่ของคณะกรรมการ 

การกาํหนดนโยบาย 

คณะกรรมการบริษัทมีสว่นร่วมในการกําหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ ภารกิจ กลยทุธ์ เป้าหมาย 

แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกํากบัดแูลให้ฝ่ายจดัการดําเนินการให้เป็นไปตาม

แผนธุรกิจ และงบประมาณท่ีวางไว้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล ตลอดจนมีจดุมุ่งหมายไป

ในทิศทางเดียวกัน รวมถึงการจัดการให้บริษัทฯ มีนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ระบบการ

ควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และนโยบายและการดําเนินงานบริหารความเส่ียงท่ี

เหมาะสม รวมทัง้มีการติดตามผลการดําเนินงานในเร่ืองดงักล่าวอย่างสม่ําเสมอในการประชุม

คณะกรรมการบริษัท นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาการกําหนดและแยกบทบาท

หน้าท่ี และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
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คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการพฒันาทรัพยากรบคุคล และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารอย่าง

ชดัเจน 

การกาํกับดแูลฝ่ายจัดการ 

คณะกรรมการบริษัทได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายใน และ ผลการ

จดัการความเส่ียง และการปฏิบตัิตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีเป็นประจําอย่างน้อยปีละ 

1 ครัง้ เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2556 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2556 ได้มีการ

พิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายในและผลการบริหารความเส่ียง และ

ประเมินเร่ืองการปฏิบตัติามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

 

คณะกรรมการชุดย่อย 

 คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยเพ่ือช่วยกลัน่กรองรายละเอียดโดย

กําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ีความรับผิดชอบไว้ในระเบียบของแตล่ะคณะ 

 สมาชิกส่วนใหญ่ของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นกรรมการอิสระ ยกเว้น คณะกรรมการ

บริหาร คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และ คณะกรรมการพฒันา

ทรัพยากรบุคคล  ประธานกรรมการไม่ดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ อีกทัง้ยงั

กําหนดให้กรรมการอิสระเป็นประธานของแต่ละคณะด้วย ยกเว้น คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และ คณะกรรมการพัฒนา

ทรัพยากรบคุคล ปัจจบุนั บริษัทฯมีคณะกรรมการชดุย่อย 6 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความ

เส่ียง คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการพฒันาทรัพยากรบคุคล 

 รายละเอียดเก่ียวกบัรายช่ือ หน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการชดุย่อยอยู่ในหวัข้อ

โครงสร้างการจดัการของบริษัทฯ 

เลขานุการบริษัท 

  คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้ให้ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบัติการ ทําหน้าท่ีเป็น

เลขานุการบริษัท ซึ่งปัจจุบนั คือ นางพรพรรณ เตชรุ่งชยักุล เพ่ือให้การดําเนินการของบริษัทฯ
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เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) ของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย โดยมีบทบาทหน้าท่ีหลกั ดงันี ้

• ใ ห้ คําแนะนํา ด้านกฎหมาย  ด้านบัญชีและภาษี  และกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ี

คณะกรรมการจะต้องทราบ 

• ปฏิบตัหิน้าท่ีในการดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการ 

• ประสานงานให้มีการปฏิบตัติามมตคิณะกรรมการ 

• ประสานงานและส่ือสารทางด้านงานผู้ลงทุนสมัพนัธ์ และหน่วยงานต่างๆ เช่น 

สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น 

 

การประชุมคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทมีกําหนดประชุมโดยปกติอย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ และ มีการประชุม

พิเศษเพิ่มเตมิตามความจําเป็น โดยมีการกําหนดวาระการประชมุ และ วนัประชมุไว้ลว่งหน้า  โดย

มีวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานเป็นประจํา ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้จดัส่งหนงัสือเชิญประชุม

พร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารการประชุมก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั  

เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศกึษาข้อมลูอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชมุ โดยประธาน

กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารร่วมกันพิจารณาการเลือกเร่ืองเข้าวาระการประชุม

คณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาให้แน่ใจว่าเร่ืองท่ีสําคัญได้ถูกบรรจุเข้าวาระการประชุม

เรียบร้อยแล้ว และ กรรมการแต่ละท่านมีความเป็นอิสระท่ีจะเสนอเร่ืองเข้าสู่วาระการประชุม 

ตลอดจนคณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงข้อมลูท่ีจําเป็นได้จากประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ทัง้นี ้

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ(นิยามและคุณสมบตัิดูรายละเอียดในหัวข้อโครงสร้างการ

จดัการของบริษัทฯ) จะเข้าร่วมประชมุทกุครัง้  โดยในปี 2555 บริษัทฯ มีการประชมุคณะกรรมการ

บริษัทรวมทัง้สิน้จํานวน 5 ครัง้   โดยการประชมุจดัท่ีสํานกังานใหญ่ของบริษัทฯ ทกุครัง้    ซึ่ง

กรรมการทุกท่านท่ีอยู่ในตําแหน่งได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ทุกครัง้  ยกเว้น  นาง

พรพรรณ เตชรุ่งชัยกุลท่ีขาดการประชุม 1 ครัง้  อันเน่ืองมาจากติดภารกิจสําคัญท่ีเป็นกรณี

กะทนัหนั   

ในกรณีท่ีมีกรรมการท่านใดเป็นผู้ มีส่วนได้เสียอย่างมีนยัสําคญัในเร่ืองท่ีกําลงัพิจารณา 

กรรมการท่านนัน้จะไมเ่ข้าร่วมการประชมุระหวา่งการพิจารณาเร่ืองนัน้ๆ 
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คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสท่ีจะประชมุระหว่าง

กนัเองตามความจําเป็น เพ่ืออภิปรายปัญหาตา่งๆ เก่ียวกบัการจดัการท่ีอยู่ในความสนใจโดยไม่มี

ฝ่ายจดัการร่วมด้วย และให้แจ้งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารทราบถึงผลการประชมุด้วย  

การประเมินผลงานตวัเอง 

 คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจําทกุปี

ตามแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกนัพิจารณา

ตรวจสอบผลงานและปัญหาเพ่ือการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของคณะกรรมการบริษัทฯ

ให้ดียิ่งขึน้ อีกทัง้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนให้ความเห็นในการกําหนดเกณฑ์

การประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และนําเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้

ความเห็นชอบ และผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารจะถูกประเมินโดย

คณะกรรมการบริษัทซึง่เป็นกรรมการอิสระเท่านัน้ เพ่ือการปรับปรุงแก้ไขตอ่ไป  

คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจําทกุปี 

เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2556 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2556 ได้มีการพิจารณา

ประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทประจําปี 2555 เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกัน

พิจารณาผลงานและปัญหาเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขต่อไป และผลการปฏิบตัิงานของประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหารประจําปี 2555 ได้ถูกประเมินโดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งเป็นกรรมการอิสระ

เท่านัน้ เพ่ือพิจารณาผลงานและการปรับปรุงแก้ไขตอ่ไป  

การจ่ายค่าตอบแทน 

บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชดัเจนและโปร่งใส 

โดยในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2546 และท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 5/2546 

ได้พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดบัเดียวกับอุตสาหกรรมซึ่งสูงเพียงพอท่ีจะ

ดงึดดู และรักษากรรมการท่ีมีคณุสมบตัท่ีิต้องการ และสอดคล้องกบัผลการดําเนินงานของบริษัทฯ

สําหรับผู้บริหาร การจ่ายค่าตอบแทนจะสอดคล้องกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯและผลการ

ปฏิบัติงานของผู้ บริหารแต่ละท่าน ส่วนการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกําหนดเกณฑ์การประเมินผลงานของประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร และนําเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ และผลการ

ปฏิบตัิงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารจะถูกประเมินโดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งเป็นกรรมการ
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อิสระเท่านัน้ (รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารได้แสดงไว้ในหวัข้อโครงสร้างการ

จดัการของบริษัทฯ) 

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการเดิมซึ่งได้รับมอบหมายแนะนํากรรมการใหม่

ให้รู้จกับริษัทฯ และบรรยายสรุปแผนธุรกิจของบริษัทฯ ผลประกอบการ กลยทุธ์ สภาพการแข่งขนั 

วิสยัทศัน์ ค่านิยมองค์กร นโยบายกํากบัดแูลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทัง้ข้อมลูอ่ืนๆท่ี

เก่ียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น 

 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายท่ีจะเสริมสร้างและพฒันาความรู้ใหม่ๆให้กบักรรมการและ

ผู้บริหาร โดยสนบัสนุนให้เข้ารับการสมัมนาและการอบรมในหลกัสตูรท่ีเป็นประโยชน์ ซึ่งจดัโดย

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย และสถาบนัอ่ืนๆ เพ่ือสนบัสนนุการปฏิบตัิหน้าท่ีอย่าง

มีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯออกค่าใช้จ่าย (ดรูายละเอียดในหวัข้อรายละเอียดเก่ียวกับผู้บริหาร

และผู้ มีอํานาจควบคมุบริษัท) 

ตลอดปี 2555 บริษัทฯได้ปฏิบตัติามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ยกเว้นเร่ืองตอ่ไปนี ้

1. ไมไ่ด้เปิดเผยคา่ตอบแทนของกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารในสว่นท่ีได้รับจากการเป็นกรรมการ

บริษัทอ่ืน เพราะไมใ่ช่ข้อมลูของบริษัทฯ 

8.5 การดแูลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทฯ ได้ดําเนินการแจ้งให้ผู้บริหารฝ่ายตา่งๆ ให้เข้าใจถึงภาระหน้าท่ีในการรายงานการ

ถือหลกัทรัพย์ในบริษัทฯ ของตนเอง คูส่มรส และบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ ตลอดจนรายงานการ

เปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพย์ต่อสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 นอกจากมาตรการท่ีเป็นข้อกําหนดของกฎหมายแล้ว บริษัทฯได้มีนโยบาย

เป็นลายลกัษณ์อกัษรซึง่ครอบคลมุเร่ืองการใช้ข้อมลูภายในไว้ในคูมื่อจรรยาบรรณของกลุม่บริษัทฯ 

เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบตัิแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน โดยคู่มือจรรยาบรรณของ

กลุ่มบริษัทฯ ผ่านมติการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทแล้วเม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2549  และได้มี

การพิจารณาทบทวน ปรับปรุง และอนุมตัิจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจําทุกปี ซึ่ง

การพิจารณาทบทวน ปรับปรุง และอนุมตัิครัง้ล่าสุดเป็นการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 

1/2556 เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2556 
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นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้มีการกําหนดระเบียบข้อบงัคบัในการนําข้อมลูภายในของบริษัทฯ 

ไปใช้ดงันี ้

(1) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องรักษาความลบั/หรือ

ข้อมลูภายในของบริษัทฯ 

(2) กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และ ลกูจ้างของบริษัทฯ จะต้องไม่นําความลบั และ/

หรือ ข้อมลูภายในของบริษัทฯ ไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือ

เพ่ือประโยชน์แก่บุคคลอ่ืนใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับ

ผลตอบแทนหรือไมก็่ตาม 

(3) กรรมการ ผู้บริหาร พนกังานและลกูจ้างของบริษัทฯ จะต้องไม่ทําการซือ้ขาย โอน

หรือรับโอน หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ความลบัและ/หรือข้อมลูภายในบริษัทฯ 

และ/หรือเข้าทํานิติกรรมอ่ืนใดโดยใช้ความลบัและ/หรือข้อมลูภายในของบริษัทฯ 

อนัอาจก่อให้เกิดความเสียหายตอ่บริษัทฯ ไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อม 

โดยข้อกําหนดนีร้วมความถึงคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้ บริหาร 

พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ พนักงานคนใดฝ่าฝืนในระเบียบดงักล่าวบริษัทฯ จะถือว่าได้

กระทําผิดอยา่งร้ายแรงโดยอาจมีโทษตัง้แตข่ัน้ตกัเตือนด้วยวาจาจนถึงขัน้ให้ออกจากงาน 

8.6 บุคลากร 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 กลุ่มบริษัทฯมีจํานวนพนักงานทัง้หมด 1,058 คน  

ประกอบด้วยพนักงานใน บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน) 782 คน และบริษัทในเครือ 276 คน  

และได้จ่ายผลตอบแทนเป็นจํานวนเงินรวมประมาณ  431  ล้านบาท โดยเป็นผลตอบแทนในรูป

ของเงินเดือน โบนสัและคา่ใช้จ่ายบคุลากรอ่ืนๆ  

 

นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

1. บริษัทฯ คํานึงถึงความสําคญัของพนกังานในฐานะทนุมนษุย์(Human Capital)  ซึง่เป็น

ปัจจัยสําคญัท่ีสุดท่ีจะผลกัดนัให้องค์กรบรรลุสู่เป้าหมายได้ จึงกําหนดให้มีแผนงานและมีการ

จดัสรรงบประมาณในแต่ละปีไว้อย่างชดัเจน และมีการจดัระดบัการพฒันาทรัพยากรบคุคล ไว้ 3 

ระดบั คือ การพฒันาองค์กร(Organization Development) การพฒันาอาชีพ(Career Development) 

และการฝึกอบรมและพฒันา(Training  Development) 
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 1.1 การพฒันาองค์กร ได้ส่งเสริมการสร้างวฒันธรรมองค์กรภายในของกลุ่มบริษัท 

อาร์เอส จํากดั(มหาชน) ตัง้แต่ช่วงการปฐมนิเทศพนกังานใหม่ และผ่านกิจกรรมการเรียนรู้นอก

สถานท่ี เช่น กิจกรรม RS Team Building  ในระดบัพนกังาน และกิจกรรม RS Super Team ในระดบั

หวัหน้างาน อยา่งตอ่เน่ืองตลอดทัง้ปี เป็นต้น  

 1.2 การพฒันาอาชีพของพนกังาน ได้กําหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

(Career Path) และกําหนดหลกัเกณฑ์การเล่ือนตําแหน่ง/ปรับระดบัตําแหน่ง(Promotion Path) รวมถึง

มีการกําหนดชัว่โมงการฝึกอบรมทางการบริหาร สําหรับกลุ่มท่ีจะขึน้ดํารงตําแหน่งทางการบริหาร

ในแต่ละระดบัไว้ และในการจดัเตรียมพนกังานได้ดําเนินการผ่านโครงการ  Management  e – 

Learning ซึ่งเป็นการฝึกอบรมและทดสอบแบบ On-Line ตามหวัข้อความสามารถทางการบริหาร 

(Management Competency) ขององค์กร สําหรับผู้บริหารระดบัต้น ใช้เวลาสปัดาห์ละ 30 นาที 

จํานวน 12 สปัดาห์ รวม 6 ชัว่โมง และผู้บริหารระดบักลาง ใช้เวลาสปัดาห์ละ 1 ชัว่โมง จํานวน 12 

สปัดาห์ รวม 12 ชัว่โมง 

 

 1.3 การฝึกอบรมและพฒันาพนกังาน ได้กําหนดแนวทางการพฒันาโดยใช้กรอบ

ของความสามารถ(Competency Base Training) ประกอบกบัผลสํารวจความจําเป็นในการฝึกอบรม

(Training Need) โดยมีวิธีการพฒันาทัง้ในสว่นของการสง่ไปฝึกอบรมภายนอก(Public Training) และ

จัดฝึกอบรมภายใน(In-house Training) ท่ีครอบคลุมทัง้ด้านการพัฒนาความรู้(Knowledge 

Development) การพฒันาทศันคติ(Attitude Development) และการพฒันาทกัษะ  (Skill Development 

)  เช่น หลกัสตูรด้านการตลาดเร่ือง Marketing 3.0   ด้านการขายเร่ือง การบริหารทีมขาย  เป็นต้น  

นอกจากนีบ้ริษัทฯยงัมีกิจกรรมแบบ Non-Training และ กิจกรรมการแบ่งปันความรู้ในองค์กร 

(Knowledge Sharing) ท่ีเปิดโอกาสให้พนกังานท่ีเข้าร่วมได้ตามความสนใจ ในรูปแบบ การ

บรรยายพิเศษ โดยผู้บริหารและวิทยากรท่ีมีประสบความสําเร็จจากองค์กรภายนอกตา่งๆ เช่น การ

บรรยายพิเศษเร่ือง รู้ทนัภาษีสรรพากร   การบรรยายพิเศษเร่ือง คิดงานอย่างไร ให้โดน เทพ เมพ 

ขิงๆ  เป็นต้น  

2.  บริษัทให้ความสําคญักบัการสร้างความผกูพนั(Engagement) ของพนกังานในองค์กร 

มาอย่างต่อเน่ือง โดยจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมสงัสรรค์ปีใหม่ และกิจกรรม Pic To 

Share ประกวดภาพถ่ายแห่งความสขุ เป็นต้น  

 

3. บริษัทมุง่เน้นในการสร้างความสํานกึในการรับผิดชอบตอ่สงัคม(Corporate Social 

Responsibility - CSR)  กบัพนกังาน และเพ่ือเป็นไปตามวิสยัทศัน์ขององค์กรอยา่งตอ่เน่ือง เช่น  

ได้จดักิจกรรม Together Run เพ่ือสนบัสนนุพนกังานในการเข้าร่วมงานสแตนดาร์ดชาร์เตอร์กรุง

เทพมาราธอน ครัง้ท่ี 25 และมีการดําเนินการรณรงค์ให้หนว่ยงานตา่งๆในบริษัทลดการใช้กระดาษ  
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โดยทดแทนด้วยวธีิอ่ืนแทน เช่น ใช้ข้อมลูทางอิเลค็ทรอนิคส์เพิ่มขึน้  ดงันัน้ ในปัจจบุนั บริษัท

สามารถลดการใช้กระดาษลงไปได้อยา่งมาก เป็นต้น 

 

4. นอกจากนี ้บริษัทยงัให้ความสําคญัเก่ียวกบัความปลอดภยัและสขุอนามยัในสถานท่ี

ทํางาน โดยการให้ความรู้ ขา่วสารผา่นส่ือตา่งๆในองค์กร และจดัให้มีกิจกรรมการฝึกซ้อมดบัเพลิง

และฝึกซ้อมหนีไฟ รวมทัง้จดัให้มีการอบรมในหลกัสตูร "คณะกรรมการความปลอดภยัอาชีวอนา

มยัและสภาพแวดล้อมในการทํางาน” 
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9.  การควบคุมภายใน  

 

 บริษัทฯ ให้ความสําคัญต่อการเสริมสร้างการควบคุมภายใน ให้มีความเพียงพอ และ

เหมาะสมกบัการดําเนินธุรกิจ เพ่ือเป็นการป้องกนัทรัพย์สินของบริษัทฯ ไม่ให้เกิดความเสียหาย หรือ

นําไปหาประโยชน์โดยมิชอบ โดยมีฝ่ายตรวจสอบกลางเป็นหน่วยงานทําหน้าท่ีตรวจสอบการ

ปฏิบตัิงานและกิจกรรมทางการเงินท่ีสําคญั และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอ่คณะกรรมการ

ตรวจสอบเพ่ือให้ฝ่ายตรวจสอบกลางมีความเป็นอิสระเพียงพอในการปฏิบตังิาน 

 

ในการประชุมคณะกรรมการครัง้ท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2556 โดยมี

คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่านเข้าร่วมประชมุด้วย คณะกรรมการได้ประเมินความเพียงพอของ

ระบบควบคมุภายในโดยการซกัถามข้อมลูจากฝ่ายบริหาร และการตอบแบบประเมินความเพียงพอ

ของระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ ด้วยตนเอง สรุปได้ว่า การประเมินระบบควบคมุภายในของ

บริษัทฯ ในด้านตา่งๆ 5 สว่น คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเส่ียง การควบคมุการ

ปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล และระบบการติดตาม 

คณะกรรมการมีความเห็นวา่ ปัจจบุนับริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายในอยา่งเพียงพอแล้ว  
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10.  รายการระหว่างกัน 

รายละเอียดข้อมลูของรายการระหว่างกนั ระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทท่ีเก่ียวข้อง

กนัได้แสดงไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ซึง่

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้สอบทานรายการระหว่างกนัของบริษัทฯ แล้วมีความเห็นว่า

รายการระหว่างกันดังกล่าว เป็นไปตามเง่ือนไขการค้าโดยทั่วไปและเป็นไปตามหลักเกณฑ์

ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หลกัฐานการทํารายการครบถ้วน ตลอดจนมีการ

เปิดเผยในงบการเงินอยา่งเพียงพอ 

ในปี 2555 บริษัทฯ และ บริษัทย่อย มีรายการระหว่างกันท่ีเกิดขึน้จากการประกอบธุรกิจ

ตามปกตกิบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2555 ดงัตอ่ไปนี ้

 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ 

บริษัท. เชษฐโชตศิกัดิ ์จํากดั นายสรุชยั เชษฐโชตศิกัดิ ์เป็นกรรมการและผู้ ถือหุ้นร้อยละ 18.70 

ใน บริษัท เชษฐโชตศิกัดิ ์จํากดั  

นายสวุฒัน์ เชษฐโชตศิกัดิ ์เป็นกรรมการ และ ผู้ ถือหุ้นร้อยละ 

14.35 ใน บริษัท เชษฐโชตศิกัดิ ์จํากดั และ เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 

4.63 ในบริษัทฯ รวมทัง้เป็นน้องชายของนายสรุชยั เชษฐโชตศิกัดิ ์

นางสาวมาลี เชษฐโชตศิกัดิ ์เป็นกรรมการและผู้ ถือหุ้นร้อยละ 

14.50 ใน บริษัท เชษฐโชตศิกัดิ ์จํากดั และ เป็นพ่ีน้องของ นาย

สรุชยั เชษฐโชตศิกัดิ ์และ นายสวุฒัน์ เชษฐโชตศิกัดิ ์

นายเกรียงไกร เชษฐโชตศิกัดิ ์ เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 1.83 ในบริษัทฯ และเป็นพ่ีชายของ นายสรุชยั 

เชษฐโชตศิกัดิ ์ 

นายสรุชยั เชษฐโชตศิกัดิ ์ เป็นกรรมการและผู้ ถือหุ้นร้อยละ 30.59 ในบริษัทฯ 

บริษัท เอส.เอส.ท.ูซี จํากดั

  

นายสรุชยั เชษฐโชตศิกัดิ ์เป็นกรรมการและผู้ ถือหุ้นร้อยละ 30.00 

ใน บริษัท เอส.เอส.ท.ูซ ีจํากดั 

 นายโชต ิเชษฐโชตศิกัดิ ์เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 20.00 ในบริษัท เอส. 

เอส.ท.ูซี จํากดั และเป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 0.01 ในบริษัทฯ และเป็น

บตุรชายของนายสรุชยั เชษฐโชตศิกัดิ ์

 

 หมายเหตุ   สดัสว่นการถือหุ้นของบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งในบริษัทฯ เป็นข้อมลู ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2555 
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10.1 ลักษณะรายการระหว่างกัน เงื่อนไขและนโยบายราคา 

 การกําหนดราคาของรายการระหว่างกันกับบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน ส่วนใหญ่เป็นการให้เช่า

ทรัพย์สิน ได้กระทําโดยคํานึงถึงความเหมาะสมโดยอ้างอิงได้กับราคาตลาดและมีเง่ือนไขอ่ืน ๆ ไม่

แตกตา่งอยา่งเป็นสาระสําคญัจากตลาด โดยลกัษณะของรายการระหวา่งกนัประกอบไปด้วย 

 

10.1.1 การเช่าอาคาร 

งบการเงินสําหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ชําระค่าเช่า

อาคาร คา่บริการสว่นกลาง คา่สาธารณปูโภค และคา่บริการอ่ืนๆ ให้แก่ บริษัท เชษฐโชติศกัดิ์ จํากดั 

และ บริษัท เอส.เอส.ทู.ซี จํากดั (ซึง่ถือเป็นบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งกนั) เป็นจํานวน 62.61 ล้าน

บาท และ 1.13 ล้านบาท ตามลําดบั 

บริษัทฯได้มีการเช่าอาคารเชษฐโชติศักดิ์ 1-3 จากบริษัท เชษฐโชติศักดิ์ จํากัด โดยมี

วตัถปุระสงค์เพ่ือใช้เป็นอาคารสํานกังาน โดยคิดค่าเช่าและค่าบริการส่วนกลาง ในอตัรา 290-300 

บาทต่อตารางเมตร ซึ่งมีความสมเหตสุมผลเม่ือเทียบกบัอาคารท่ีอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกบับริษัทฯ 

ซึง่คดิคา่เช่าและคา่บริการในอตัรา 380-600 บาทตอ่ตารางเมตร  

ส่วนการเช่าอาคารอ่ืนในบริเวณใกล้เคียงจากบริษัท เชษฐโชติศักดิ์ จํากัด และ บริษัท 

เอส.เอส.ทู.ซี นัน้ (รายละเอียดในตารางท่ี 10.1.1 ข้อ 4, 5 และ 6) มีการเรียกเก็บค่าเช่าและ

ค่าบริการส่วนกลางแบบเหมารวม (การคิดค่าบริการแบบเหมารวม หมายถึง การคิดค่าเช่าและ

คา่บริการรวมตอ่อาคารทัง้หลงั แทนท่ีจะคดิเป็นตารางเมตร โดยคดิราคาตามสภาพของอาคารแตล่ะ

อาคารท่ีให้เช่า) โดยมีวตัถปุระสงค์ของการเช่าเพ่ือใช้เป็นอาคารสํานกังาน และอาคารจอดรถของ

บริษัทฯ 

 ทัง้นี  ้อาคารสํานักงานท่ีทางบริษัทฯได้ทําการเช่าจากบริษัท เชษฐโชติศักดิ์  จํากัด  

(ตารางท่ี 10.1.1 ข้อ 5 และ 6 ซึง่อยู่ในบริเวณติดกบัอาคารเชษฐโชติศกัดิ์ 2) เป็นอาคารท่ีทางบริษัท 

เชษฐโชติศกัดิ์ จํากดั ได้ทําการเช่าช่วงต่อมาจากนายเกรียงไกร เชษฐโชติศกัดิ์ และนํามาปรับปรุง

พืน้ท่ีลกัษณะการใช้งานจากบ้านทาวน์เฮ้าส์ มาเป็นอาคารสํานกังาน พร้อมให้บริการอํานวยความ

สะดวกเก่ียวกับสาธารณูปโภคต่างๆ และคิดค่าเช่า/ค่าบริการในอตัราเหมารวม โดยมีอตัราเฉล่ีย

ประมาณ 260 บาทตอ่ตารางเมตร (คํานวณจากคา่เช่า/ค่าบริการท่ีคิดในอตัราเหมารวมหารพืน้ท่ีใช้

สอยโดยประมาณของอาคาร) ซึง่เป็นอตัราท่ีต่ํากว่า อาคารเชษฐโชติศกัดิ์ 1-3 โดยอตัราดงักล่าวมี

ความสมเหตสุมผลตามรายละเอียดท่ีเปรียบเทียบตามวรรคก่อน อนึ่ง สาเหตหุลกัท่ีบริษัทฯทําการ

เช่าช่วงตอ่จาก บริษัท เชษฐโชตศิกัดิ ์จํากดั นัน้ เน่ืองจากบริษัทดงักลา่วมีความชํานาญเช่ียวชาญใน

การบริหารสํานกังานเช่าได้ดี 
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โดยสญัญาเชา่ท่ีทํากบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งมีรายละเอียดดงัตารางตอ่ไปนี ้

 ตารางท่ี 10.1.1 คา่เชา่อาคารสํานกังาน 

อายุสัญญา  

ช่วง  พื้นที่ (ตรม.) เริ่ม สิ้นสุด ( * )

1. อาคารเชษฐโชติศักดิ์ 1

เลขที่ 419/1 ซอยลาดพร้าว15

เขตจตุจักร กทม. บจ. เชษฐโชติศักดิ์ บมจ. อาร์เอส 3,996 1.17             มิ.ย. 55 พ.ค. 58 คณะกรรมการ

2. อาคารเชษฐโชติศักดิ์ 2 บมจ. อาร์เอส 3,992 1.16             มิ.ย. 55 พ.ค. 58 คณะกรรมการ

เลขที่ 419/2 ซอยลาดพร้าว15 บจ. สกาย-ไฮ เน็ตเวิร์ค 1,200 0.36             มิ.ย. 55 พ.ค. 58 คณะกรรมการ

เขตจตุจักร กทม. บจ. อาร์เอส อินสโตร์ มีเดีย 445 0.13             มิ.ย. 55 พ.ค. 58 คณะกรรมการ

บจ. เค.มาสเตอร์ 183 0.05             มิ.ย. 55 พ.ค. 58 คณะกรรมการ

3. อาคารเชษฐโชติศักดิ์ 3

เลขที่ 419/3 ซอยลาดพร้าว15 บมจ. อาร์เอส 1,932 0.56             ก.ค. 53 ก.ค. 56 คณะกรรมการ

เขตจตุจักร กทม. 310 0.09             พ.ค. 54 ก.ค. 56 คณะกรรมการ

4. อาคารเลขที่ 419/4

ซอยลาดพร้าว 15

เขตจตุจักร กทม. บมจ. อาร์เอส (ราคาเหมารวม) 0.23             ส.ค. 55 ก.ค. 58

ค่าบริการ /

เดือน ผู้เช่า

บจ. เชษฐโชติศักดิ์

อนุมัติรายการ

โดย (**)

บจ. เอส.เอส.ทู.ซี

อาคาร/ที่ตั้ง

ดําเนินการโดย

ฝ่ายจัดการ (***)

บจ. เชษฐโชติศักดิ์
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ตารางท่ี 10.1.1 คา่เช่าอาคารสํานกังาน (ตอ่) 

อายุสัญญา  

ช่วง  พื้นที่ (ตรม.) เริ่ม สิ้นสุด ( * )

5. อาคารเลขที่ 203/18-20 นายเกรียงไกร

ซอยลาดพร้าว 15 เชษฐโชติศักดิ์  / บจ. จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย (ราคาเหมารวม) 0.05             มิ.ย. 55 พ.ค. 58 คณะกรรมการ

เขตจตุจักร กทม. บจ.เชษฐโชติศักดิ์ บมจ. อาร์เอส (ราคาเหมารวม) 0.12             มิ.ย. 55 พ.ค. 58 คณะกรรมการ

6. อาคารเลขที่ 203/34-36 นายเกรียงไกร

ซอยลาดพร้าว 15 เชษฐโชติศักดิ์  /

เขตจตุจักร กทม. บจ. เชษฐโชติศักดิ์ (ราคาเหมารวม) 0.14             มิ.ย. 55 พ.ค. 58 คณะกรรมการบจ. จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย

ค่าบริการ /

เดือน ผู้เช่า

อนุมัติรายการ

โดย (**)อาคาร/ที่ตั้ง

 
หมายเหต ุ

* สามารถตอ่อายขุองสญัญาเช่าออกไปได้อีก เม่ือสิน้สดุอายสุญัญาเช่า (การตอ่อายสุญัญาเช่าดงักลา่ว ไมเ่ป็นไปโดยอตัโนมตั ิซึง่ต้องมีการพิจารณาสญัญาใหมท่กุครัง้) 

** รายการระหว่างกนัท่ีเกิดขึน้ได้มีการอนมุตัิรายการตามประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุและเปิดเผยข้อมลูตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยแล้ว 

*** สญัญาท่ีดําเนินการโดยฝ่ายจดัการเน่ืองจากขนาดของรายการไมถ่ึงเกณฑ์ท่ีต้องได้รับการอนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัท ตามประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาด

ทนุ   
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10.1.2 การเช่าที่ดนิ 

งบการเงินสําหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ชําระคา่เช่าท่ีดิน 

ให้แก่ บริษัท เชษฐโชตศิกัดิ ์จํากดั เป็นจํานวนเงิน 0.06 ล้านบาท  

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้มีการเช่าท่ีดินจากบริษัท เชษฐโชติศกัดิ์ จํากัด ซึ่งเป็นท่ีดินท่ีทาง

บริษัท เชษฐ์โชตศิกัดิ ์จํากดั เช่าช่วงตอ่มาจาก นายเกรียงไกร เชษฐโชตศิกัดิ ์ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือใช้เป็น

โรงเก็บอุปกรณ์ โดยคิดค่าเช่าท่ีดินในอัตราตารางวาละ 96 บาท ซึ่งมีความสมเหตุสมผลเม่ือ

เปรียบเทียบกบัการเช่าท่ีดนิในบริเวณใกล้เคียง รายละเอียดการเช่ามีดงัตารางตอ่ไปนี ้

 

ตารางท่ี 10.1.2 คา่เช่าท่ีดนิ 

ค่าเช่า/เดือน

(บาท)

1. ที่ดิน 52 ตร.วา

ซอยลาดพร้าว 15 บจ. สกาย-ไฮ เน็ตเวิร์ค มิ.ย. 55 - พ.ค. 58 5,000

เขตจตุจักร กทม. บริษัทฯ ธ.ค. 55 - พ.ค. 58 5,000

ดําเนินการโดย

ฝ่ายจัดการ (***)

ยกเลิกสัญญาตั้งแต่

เดือนธ.ค. 55

ประเภท ผู้เช่า

อายุของสัญญา

( * ) หมายเหตุ

อนุมัติรายการ

โดย (**)

 

  

หมายเหต ุ

* สามารถต่ออายขุองสญัญาเช่าออกไปได้อีก เม่ือสิน้สดุอายสุญัญาเช่า (การต่ออายสุญัญาเช่า

ดงักลา่ว ไมเ่ป็นไปโดยอตัโนมตั ิซึง่ต้องมีการพิจารณาสญัญาใหมท่กุครัง้) 

** รายการระหว่างกนัท่ีเกิดขึน้ได้มีการอนมุตัิรายการตามประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาด

ทนุและเปิดเผยข้อมลูตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว 

*** สญัญาท่ีดําเนินการโดยฝ่ายจดัการเน่ืองจากขนาดของรายการไมถ่ึงเกณฑ์ท่ีต้องได้รับการอนมุตัิ

จากคณะกรรมการบริษัท ตามประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ 
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10.1.3 การซือ้ทรัพย์สินถาวร 

ไมมี่ 

 

10.1.4 การคํา้ประกัน  

ไมมี่ 

 

10.2 ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของการทาํรายการระหว่างกัน 

รายการระหวา่งกนัท่ีเกิดขึน้นัน้มีความจําเป็นและความสมเหตสุมผลของการทํารายการเพ่ือ

ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ซึ่งในปี 2555 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันท่ีเกิด

ขึน้กบับริษัทย่อย และกบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง โดยมีรายการหลกัๆ อนัได้แก่ การเช่าท่ีดิน การ

เช่าอาคารเพ่ือใช้เป็นอาคารสํานักงาน หรือเพ่ือการดําเนินธุรกิจ และรายการคํา้ประกันซึ่งเป็น

รายการท่ีดําเนินตามธุรกิจปกติ ไม่มีเง่ือนไขพิเศษ และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ ระหว่างบริษัทฯ 

และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง การกําหนดราคา อตัราคา่ธรรมเนียม และ/หรือ อตัราดอกเบีย้ เป็นการกําหนดตาม

ราคาท่ีสอดคล้องกบัอตัราปกติท่ีสามารถเปรียบเทียบได้กบัการทํารายการกบับคุคลอ่ืนท่ีไม่มีความ

เก่ียวข้องกนั ซึง่ได้เปิดเผยในหมายเหตปุระกอบงบการเงินประจําปี 2555 แล้ว 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้สอบทานรายการระหว่างกนัของบริษัทฯและบริษัท

ย่อย อนัได้แก่ รายการซือ้ขายสินค้า  หรือทรัพย์สิน ค่าลิขสิทธ์ิ การรับจ้างผลิต งานคอนเสิร์ตและ

กิจกรรมการตลาด การขายโฆษณา ค่าบริการ และดอกเบีย้เงินกู้  ฯลฯ ซึ่งได้เปิดเผยในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินประจําปี 2555 แล้ว   มีความเห็นว่า รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีดําเนินตาม

ธุรกิจปกติ มีความจําเป็นและความสมเหตสุมผลของการทํารายการเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุ

ของบริษัทฯ 

 

10.3 มาตรการ หรือ ขัน้ตอนการอนุมัตกิารทาํรายการระหว่างกัน 

บริษัทฯ มีนโยบายในการทํารายการระหว่างกัน คือ รายการระหว่างกันนัน้ ต้องอยู่บน

พืน้ฐานของความจําเป็น  ความสมเหตสุมผล และ เป็นการดําเนินการเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุ

ต่อกลุ่มบริษัทฯ  ซึ่งเป็นไปในราคา และ เง่ือนไขท่ีไม่แตกต่างกบัรายการท่ีมีกบับุคคลภายนอกท่ีไม่

เก่ียวข้องกัน   และ ในกรณีท่ีมีรายการระหว่างกันท่ีมีสาระสําคญั บริษัทฯ จะจดัให้ผ่านการอนุมตัิ

จาก คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท  รวมถึงท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นตามแต่กรณี  โดย

กําหนดให้การออกเสียงในท่ีประชุมนัน้ๆ กรรมการ หรือ ผู้ ถือหุ้น ซึ่งมีส่วนได้เสีย จะไม่มีสิทธิออก
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เสียงลงคะแนน  ทัง้นี ้การดําเนินการใดๆ จะต้องเป็นไปตามประกาศท่ีเก่ียวข้องของคณะกรรมการ

กํากบัตลาดทนุ  

 

10.4 นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกันรวมทัง้การได้มาหรือจาํหน่ายไปซึ่ง

สินทรัพย์ในอนาคต 

บริษัทฯ ยังคงมีนโยบายหรือแนวโน้มในการทํารายการระหว่างกันในอนาคตกับบริษัทท่ี

เก่ียวข้องกนัตอ่ไป เช่น การเช่าอาคารสํานกังาน การเช่าท่ีดิน และการคํา้ประกนัเงินกู้ของบริษัทใน

กลุ่มโดยบริษัทฯและกรรมการของบริษัท อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ไม่มีนโยบายท่ีจะทํารายการกับ

บคุคลท่ีอาจขดัแย้งกนั ยกเว้นในกรณีท่ีบริษัทฯ เห็นว่าจะได้รับผลตอบแทนสงูสดุ ซึง่เป็นไปในราคา

และเง่ือนไขท่ีไม่แตกต่างหรือดีกว่าจากบคุคลภายนอก ซึง่บริษัทฯ จะกําหนดให้ผ่านความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการบริษัทและท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นในกรณีท่ีเป็นรายการตามประกาศของคณะกรรมการ

กํากบัตลาดทนุ 
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11. ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

11.1 ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุป 

11.1.1 ข้อมูลจากงบการเงนิ 

บริษัท อาร์เอส จาํกัด (มหาชน) 

ตารางสรุปงบแสดงฐานะการเงนิรวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553-2555 

  
(พันบาท)

รายการ ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555

(ตรวจสอบ) % (ตรวจสอบ) % (ตรวจสอบ) %

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 364,371       23.4%    282,174       15.1%    313,597       12.6%    

ลูกหนี้การค้า - สุทธิ 487,009       31.3%    628,006       33.5%    664,108       26.7%    

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 52,434         3.4%      37,392         2.0%      140,564       5.6%      

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 258,922       16.6%    267,837       14.3%    401,967       16.1%    

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,162,736    74.6%    1,215,409    64.9%    1,520,237    61.0%    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ 2,348           0.2%      1,458           0.1%      5,606           0.2%      

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 135,476       8.7%      111,763       6.0%      259,520       10.4%    

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 163,112       10.5%    469,231       25.1%    643,320       25.8%    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 94,021         6.0%      75,269         4.0%      61,830         2.5%      

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 394,957       25.4%    657,721       35.1%    970,276       39.0%    

รวมสินทรัพย์ 1,557,693    100.0%  1,873,129    100.0%  2,490,513    100.0%  
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บริษัท อาร์เอส จาํกัด (มหาชน) 

ตารางสรุปงบแสดงฐานะการเงนิรวม (ต่อ) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553-2555 

รายการ ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555

(ตรวจสอบ) % (ตรวจสอบ) % (ตรวจสอบ) %

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน -              -         -               -         86,000         3.5%      

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 225,314       14.5%    232,613       12.4%    197,020       7.9%      

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน

     ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 8,554           0.5%      2,488           0.1%      4,587           0.2%      

เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 15,000         1.0%      -               -         240,000       9.6%      

รายได้รับล่วงหน้า - อื่น 86,380         5.5%      66,481         3.5%      74,880         3.0%      

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 328,762       21.1%    363,143       19.4%    489,132       19.6%    

รวมหนี้สินหมุนเวียน 664,010       42.6%    664,724       35.5%    1,091,619    43.8%    

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน 3,833           0.2%      10,982         0.6%      16,684         0.7%      

เงินกู้ยืมระยะยาว -              -         -               -         81,000         3.3%      

หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน -              -         15,971         0.9%      32,537         1.3%      

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 1,902           0.1%      6,142           0.3%      10,626         0.4%      

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 5,735           0.4%      33,095         1.8%      140,847       5.7%      

รวมหนี้สิน 669,745       43.0%    697,819       37.3%    1,232,466    49.5%    

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน 1,026,000    65.9%    1,026,000    54.8%    1,026,000    41.2%    

   ทุนที่ออกและเรียกชําระแล้ว 708,069       45.5%    882,654       47.1%    882,692       35.4%    

   หุ้นสามัญซื้อคืน -              -         -               -         (74,672)        (3.0%)     

   ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 5,721           0.4%      129,502       6.9%      129,536       5.2%      

   เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น -              -         -               -         17,225         0.7%      

   ส่วนต่างระหว่างราคาซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย

        ที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับมูลค่าสุทธิ

        ตามบัญชีของบริษัทย่อย (16,594)       (1.1%)     (16,594)        (0.9%)     (16,594)        (0.7%)     

กําไรสะสม

   จัดสรรแล้ว-สํารองตามกฎหมาย 7,229           0.5%      17,959         1.0%      32,312         1.3%      

   จัดสรรแล้ว-สํารองหุ้นสามัญซื้อคืน -              -         -               -         74,672         3.0%      

   ยังไม่ได้จัดสรร 168,945       10.8%    146,908       7.8%      207,639       8.3%      

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 873,369       56.1%    1,160,429    62.0%    1,252,811    50.3%    

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม 14,580         0.9%      14,881         0.8%      5,235           0.2%      

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 887,949       57.0%    1,175,310    62.7%    1,258,047    50.5%    

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,557,693    100.0%  1,873,129    100.0%  2,490,513    100.0%  
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บริษัท อาร์เอส จาํกัด (มหาชน) 

ตารางสรุปงบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จรวม 

สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553-2555 

(พันบาท)

รายการ ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555

(ตรวจสอบ) % (ตรวจสอบ) % (ตรวจสอบ) %

รายได้

รายได้ธุรกิจเพลง      1,053,038     36.4%         934,477      34.2%         883,216      31.4%

รายได้ธุรกิจสื่อ         663,379     22.9%         941,852      34.5%      1,192,979      42.4%

รายได้ธุรกิจโชว์บิซ         533,357     18.4%         814,141      29.8%         718,826      25.6%

รายได้ธุรกิจบริการและอื่นๆ         646,125     22.3%           38,885        1.4%           17,370        0.6%

รวมรายได้จากการขายและบริการ      2,895,899   100.0%      2,729,356    100.0%      2,812,391    100.0%

ต้นทุนขายและบริการ      1,967,538     67.9%      1,853,162      67.9%      1,824,960      64.9%

กําไรขั้นต้น         928,361     32.1%         876,194      32.1%         987,432      35.1%

รายได้อื่น           21,709       0.7%           35,666        1.3%           60,201        2.1%

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย         950,069     32.8%         911,860      33.4%      1,047,632      37.3%

ค่าใช้จ่ายในการขาย           84,610       2.9%         101,264        3.7%         151,472        5.4%

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร         465,897     16.1%         481,065      17.6%         483,398      17.2%

ผลประโยชน์พนักงานตัดจ่าย                   -              -               9,859        0.4%             8,598        0.3%

รวมค่าใช้จ่าย         550,507     19.0%         592,188      21.7%         643,467      22.9%

กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้

399,562        13.8%    319,673        11.7%    404,165        14.4%    

ต้นทุนทางการเงิน           13,901       0.5%             2,707        0.1%             7,509        0.3%

ภาษีเงินได้           59,411       2.1%           97,304        3.6%         125,915        4.5%

กําไรและกําไรเบ็ดเสร็จสําหรับปี         326,249     11.3%         219,661        8.0%         270,741        9.6%

การแบ่งปันกําไรและกําไรเบ็ดเสร็จ

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่         316,652     10.9%         209,352        7.7%         281,183      10.0%

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม             9,598       0.3%           10,310        0.4%          (10,442)      (0.4%)

        326,249     11.3%         219,661        8.0%         270,741        9.6%

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (บาท) 0.4503          0.2404          0.3221          

จํานวนหุ้นสามัญ (หุ้น)         703,162         870,696         873,049

กําไรต่อหุ้นปรับลด

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (บาท) 0.4124          0.2253          0.2958          

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักปรับลด         767,734         929,102         950,440
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บริษัท อาร์เอส จาํกัด (มหาชน) 

ตารางสรุปงบกระแสเงนิสดรวม 

สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553-2555 
(พันบาท)

รายการ ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555

(ตรวจสอบ % (ตรวจสอบ % (ตรวจสอบ) %

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรสุทธิ    326,249      89.5%    219,661      77.8%     270,741      86.3%

ปรับกระทบกําไร(ขาดทุน)สุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย)

จากกิจกรรมดําเนินงาน

ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี    309,996      85.1%      85,419      30.3%       92,930      29.6%

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(หนี้สูญรับคืน) และ

      ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย       (4,607)      (1.3%)       (2,119)      (0.8%)       (2,913)      (0.9%)

ค่าเผื่อมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)           142        0.0%        5,218        1.8%         2,425        0.8%

ค่าเผื่อการรับคืนสินค้า (โอนกลับ)       (2,259)      (0.6%)     (21,407)      (7.6%)       38,701      12.3%

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับ)      39,432      10.8%        1,901        0.7%     (18,694)      (6.0%)

โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม              -                 -              -                 -       (4,148)      (1.3%)

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น        2,039        0.6%       (2,039)      (0.7%)               -                 - 

ประมาณการผลขาดทุนจากคดีความ              -                 -        3,861        1.4%         2,001        0.6%

(กําไร)ขาดทุนจากการขายและตัดจําหน่ายอุปกรณ์          (279)      (0.1%)       (3,556)      (1.3%)       20,538        6.5%

ขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน              -                 -              -                 -            167        0.1%

สํารองผลประโยชน์พนักงาน              -                 -      17,391        6.2%       16,566        5.3%

กําไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของอัตราแลกเปลี่ยน              -                 -              -                 -          (507)      (0.2%)

ดอกเบี้ยรับ          (858)      (0.2%)       (4,265)      (1.5%)       (2,395)      (0.8%)

ดอกเบี้ยจ่าย      13,901        3.8%        2,707        1.0%         7,509        2.4%

ภาษีเงินได้      59,411      16.3%      97,322      34.5%     125,915      40.2%

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง

     ในสินทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน    743,169    204.0%    400,096    141.8%     548,837    175.0%

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ดําเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง

ลูกหนี้การค้า      38,219      10.5%   (139,156)    (49.3%)     (36,670)    (11.7%)

สินค้าคงเหลือ       (4,940)      (1.4%)        9,824        3.5%   (105,597)    (33.7%)

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น      83,547 22.9%           3,218 1.1%        (141,397) (45.1%)   

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น           102 0.0%            (4,303) (1.5%)         (23,442) (7.5%)     

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)

เจ้าหนี้การค้า     (23,465) (6.4%)          14,663 5.2%          (37,222) (11.9%)   

หนี้สินหมุนเวียนอื่น     (40,875) (11.2%)          8,050 2.9%            80,368 25.6%    

หนี้สินผลประโยชน์พนักงานลดลง              -   -                   (1,420) (0.5%)                   -   -             

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น       (1,356) (0.4%)               379 0.1%              4,030 1.3%      

รับคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย      43,969 12.1%         26,435 9.4%            42,516 13.6%    

จ่ายชําระภาษีเงินได้     (68,590) (18.8%)       (80,639) (28.6%)     (119,527) (38.1%)   

    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน    769,780 211.3%     237,148 84.0%        211,895 67.6%    
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บริษัท อาร์เอส จาํกัด (มหาชน) 

ตารางสรุปงบกระแสเงนิสดรวม (ต่อ) 

สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553-2555 

(พันบาท)

รายการ ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555

(ตรวจสอบ % (ตรวจสอบ % (ตรวจสอบ) %

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ดอกเบี้ยรับ           858 0.2%             4,020 1.4%              2,685 0.9%      

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น              -   -                   (8,102) (2.9%)           (8,040) (2.6%)     

รับชําระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน        9,267 2.5%                   -   -                   18,040 5.8%      

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง           834 0.2%               (901) (0.3%)             1,531 0.5%      

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย              -   -                          -   -                     2,610 0.8%      

เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย              -   -                          -   -                   (2,610) (0.8%)     

เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจําครบกําหนด 12 เดือน       (4,083) (1.1%)              (124) (0.0%)                (98) (0.0%)     

เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น              -   -                          -   -                     2,149 0.7%      

ซื้ออุปกรณ์     (36,036) (9.9%)         (33,313) (11.8%)     (191,636) (61.1%)   

เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์        4,790 1.3%             4,222 1.5%              8,996 2.9%      

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น     (56,890) (15.6%)     (322,990) (114.5%)   (221,589) (70.7%)   

    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน     (81,261) (22.3%)     (357,188) (126.6%)   (387,963) (123.7%) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จ่ายชําระดอกเบี้ย     (14,004) (3.8%)           (2,741) (1.0%)           (6,860) (2.2%)     

รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน    104,000 28.5%         45,000 15.9%        166,000 52.9%    

จ่ายชําระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน   (367,500) (100.9%)     (45,000) (15.9%)       (80,000) (25.5%)   

รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน      14,600 4.0%                   -   -                 321,000 102.4%  

จ่ายชําระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน   (172,400) (47.3%)       (15,000) (5.3%)                   -   -             

จ่ายชําระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน       (8,833) (2.4%)         (12,117) (4.3%)           (4,364) (1.4%)     

บริษัทย่อยเพิ่มทุนหุ้นสามัญ              -   -                          -   -                        800 0.3%      

เงินปันผลจ่าย              -   -               (220,659) (78.2%)     (131,426) (41.9%)   

เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม       (6,509) (1.8%)         (10,008) (3.5%)                  (4) (0.0%)     

หุ้นทุนซื้อคืน              -   -                          -   -                 (74,672) (23.8%)   

เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น              -   -                          -   -                   17,225 5.5%      

รับชําระค่าหุ้นเพิ่ม      13,789 3.8%         298,367 105.7%               72 0.0%      

    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน   (436,857) (119.9%)      37,843 13.4%        207,772 66.3%    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ    251,662 69.1%        (82,197) (29.1%)         31,704 10.1%    

เงินสดของบริษัทย่อย ณ วันขายเงินลงทุน              -   -                          -   -                   (4,634) (1.5%)     

เงินสดของบริษัทย่อย ณ วันซื้อเงินลงทุน              -   -                          -   -                     4,353 1.4%      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี    112,709 30.9%       364,371 129.1%      282,174 90.0%    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี    364,371 100.0%     282,174 100.0%      313,597 100.0%  
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11.1.2 อัตราส่วนทางการเงนิ 

บริษัท อาร์เอส จาํกัด (มหาชน) 

อัตราส่วนทางการเงนิที่สาํคัญรวม 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553-2555 

อัตราส่วนทางการเงิน 2553 2554 2555

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.75           1.83           1.39           

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 1.28           1.38           0.90           

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.86           0.36           0.24           

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 5.76           4.90           4.35           

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 64              75              84              

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 26.08         25.38         15.10         

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 14              15              25              

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า) 9.37           9.02           9.67           

ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน) 39              41              38              

วงจรเงินสด (วัน) 39              49              71              

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร

อัตรากําไรขั้นต้น (%) 32.06%      32.10%      35.11%      

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 13.05%      10.41%      12.23%      

อัตรากําไรอื่น (%) 0.74%        1.29%        2.10%        

อัตรากําไรสุทธิ (%) 10.85%      7.57%        9.79%        

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 44.72%      20.59%      23.30%      

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 24.50%      18.64%      18.52%      

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 251.13%    220.03%    176.78%    

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 1.79           1.61           1.32           

อัตรากําไรก่อนหักค่าเสื่อมราคาดอกเบี้ยและภาษี (%) 15.98%      14.65%      17.30%      

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.77           0.60           0.98           

อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เท่า) 28.74         118.08       53.82         

อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน (Cash basis)(เท่า) 1.34           0.76           0.53           

อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) 41.81%      63.24%      77.67%      

ข้อมูลต่อหุ้น

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 1.24           1.33           1.43           

กําไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ต่อหุ้น (บาท) 0.45           0.24           0.32           
 



บริษัท อาร์เอส จํากดั (มหาชน)  RSTO 

 

หน้า 109 

11.2 คาํอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 

 คําอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการในสว่น 11 นีไ้ด้จดัทําขึน้จากผลประกอบการของ

บริษัท อาร์เอส จํากดั (มหาชน) และบริษัทในเครือ (“บริษัทฯ”) ตามงบการเงินท่ีผ่านการตรวจสอบ

จากผู้สอบบญัชีสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553, 2554 และ 2555 เพ่ือประโยชน์ในการแสดง

ภาพผลประกอบการโดยรวมของกลุ่มบริษัท โดยได้มีการจดัแบ่งกลุ่มธุรกิจ ออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 

ธุรกิจเพลง ธุรกิจส่ือ ธุรกิจโชว์บซิ   และธุรกิจบริการและอ่ืนๆ ซึง่เป็นกลุม่ธุรกิจหลกัของบริษัทฯ  

 

11.2.1 ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่มีผลต่อการดาํเนินงาน และนโยบาย  กลยุทธ์  

หรือการเลือกตดัสินใจทางธุรกิจ 

 

 บมจ. อาร์เอส ดําเนินธุรกิจเก่ียวกับธุรกิจบนัเทิงเต็มรูปแบบ ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจหลัก 

ได้แก่ ธุรกิจเพลง ธุรกิจส่ือ ธุรกิจโชว์บซิ และธุรกิจอ่ืนท่ีสนบัสนนุธุรกิจหลกัของกลุม่ โดยรายได้หลกัท่ี

สําคญัส่วนหนึ่งมาจากการขายโฆษณาผ่านส่ือทีวีดาวเทียม ส่ือวิทยุ ซึ่งปัจจยัสําคญัท่ีมีผลต่อการ

เพิ่มขึน้ลดลงของรายได้ ได้แก่ การเตบิโตของรายจ่ายด้านโฆษณาของเศรษฐกิจโดยรวม ซึง่ขึน้อยูก่บั

การใช้จ่ายของผู้บริโภคในประเทศ การแข่งขนัของผู้ประกอบการในประเทศซึ่งเป็นผู้ โฆษณา  และ

การตดัสนิใจเลือกใช้ส่ือทางเลือกใหมด่งัเช่น ส่ือทีวีดาวเทียม 

 ในปี 2555 รายจ่ายของอตุสาหกรรมโฆษณาส่ือโทรทศัน์มีมลูคา่ 6.8 หม่ืนล้านบาท เพิ่มขึน้

จากปีก่อน 5.9 พนัล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 9.4  รายจ่ายของอุตสาหกรรมโฆษณาส่ือวิทยุมี

มลูคา่  6.3 พนัล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 7.3 (แหลง่ท่ีมา : บริษัท นีลเส็น (ประเทศ

ไทย) จํากดั จากเวบไซท์สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย www.adassothai.com)  ซึง่ภาพรวมการ

เตบิโตของรายจ่ายด้านโฆษณาของเศรษฐกิจดงักลา่ว สง่ผลให้ยอดขายโฆษณาของบริษัทเติบโตขึน้

เช่นกนั   

 ในปี 2556 คาดว่าแนวโน้มการเติบโตของงบรายจ่ายอตุสาหกรรมโฆษณาจะเติบโตเพิ่มขึน้ 

เน่ืองจากแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจในปี 2556   และการขยายตวัของช่องทีวีดาวเทียมซึง่เป็น

ส่ือทางเลือกท่ีปัจจุบันอัตราโฆษณายังไม่สูงนักเม่ือเทียบกับอัตราโฆษณาส่ือฟรีทีวี รวมถึงการ

คาดการณ์การเตบิโตของฐานผู้ชมทีวีดาวเทียมและเคเบลิทีวี  

 จากการติดตามความเคล่ือนไหวของอุตสาหกรรมโฆษณา และประเมินสภาวการณ์ทาง

เศรษฐกิจโดยรวมอย่างตอ่เน่ือง บริษัทมีการปรับกลยทุธ์ทางการตลาดและการแข่งขนัให้สอดคล้อง

http://www.adassothai.com/
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กบัสถานการณ์ในปัจจบุนัและเพ่ือรองรับการเติบโตในอนาคต  โดยธุรกิจทีวีดาวเทียม  ในแตล่ะช่อง

รายการจะกําหนดกลยทุธ์ท่ีสําคญั เช่น กําหนดตราสินค้า ของบริษัท (Branding) และ Positioning 

ของรายการ กําหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีชดัเจน การพฒันาสร้างสรรค์รูปแบบรายการให้สอดคล้องกับ

กระแสความนิยมและรสนิยมของกลุม่เป้าหมาย  และ การใช้จดุแข็งทางการแข่งขนัของกลุม่อาร์เอส

เพ่ือเป็นองค์ประกอบหลกัในการผลติรายการให้มีคณุภาพ  เป็นต้น ซึง่การกําหนดกลยทุธ์ดงักลา่วจะ

ช่วยดึงดดูให้ลกูค้าท่ีเป็นผู้ประกอบการโฆษณาให้ความสนใจและจดัสรรงบประมาณโฆษณาผ่าน

ช่องรายการของบริษัทมากขึน้ เน่ืองจากเห็นความคุ้มคา่ในการลงส่ือโฆษณา 

 

11.2.2 ผลการดาํเนินงานที่ผ่านมาของแต่ละกลุ่มธุรกิจ 

 งบการเงินสําหรับสําหรับปี สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2555 บริษัทมีรายได้ซึ่ง

สามารถจําแนกตามกลุม่ธุรกิจตา่งๆ ได้ดงันี ้ 

 

ปี 2554 ปี 2555 % การเปลี่ยนแปลง

(ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ)

ธุรกิจเพลง        934.5     33.8%        883.2     30.7%         (51.3)        (5.5%)

ธุรกิจสื่อ        941.9     34.1%     1,193.0     41.5%        251.1       26.7%

ธุรกิจโชว์บิซ        814.1     29.4%        718.8     25.0%         (95.3)      (11.7%)

ธุรกิจบริการและอื่นๆ          38.9       0.7%          17.4       0.6%         (21.5)      (55.3%)

รวมรายได้จากการขายและบริการ     2,729.4     98.7%     2,812.4     97.9%          83.0         3.0%

รายได้อื่น          35.6       1.3%          60.2       2.1%          24.6       69.1%

รวมรายได้     2,765.0   100.0%     2,872.6   100.0%        107.6         3.9%

ประเภทรายได้

 
 

งบการเงนิสาํหรับปี 2555 เม่ือเปรียบเทยีบกับ งบการเงนิสาํหรับปี 2554 แสดงภาพรวมของ

ผลการดาํเนินงาน ดงันี ้

 งบการเงินรวมของบริษัทฯสําหรับปี สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 แสดงผลกําไรสุทธิ

จํานวน 281.2 ล้านบาท เปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้จากปี 2554 จํานวน 71.8 ล้านบาท หรือร้อยละ  34.3 

ซึง่แสดงผลกําไรสทุธิ จํานวน 209.4 ล้านบาท โดยมีสาเหตหุลกัดงันี ้

 



บริษัท อาร์เอส จํากดั (มหาชน)  RSTO 

 

หน้า 111 

รายได้ 

 รายได้รวมสําหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 มีจํานวน 2,872.6 ล้านบาท เพิ่มขึน้สทุธิ

จากปี 2554 จํานวน 107.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.9 สามารถอธิบายจําแนกตามกลุม่ธุรกิจตา่งๆ ได้

ดงันี ้

 รายได้ธุรกิจเพลง 

 รายได้จากธุรกิจเพลงประกอบด้วย รายได้จากการจําหน่ายสินค้าเพลง ประเภทซีดี วีซีดี 

และ ดีวีดี  รายได้จากธุรกิจดิจิตอล และรายได้จากการจัดเก็บลิขสิทธ์ิ  โดยในปี 2555 บริษัทฯมี

รายได้จากธุรกิจเพลงจํานวน  883.2 ล้านบาท ลดลงจากปี 2554 จํานวน 51.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อย

ละ 5.5  สาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายได้จากการจัดเก็บลิขสิทธ์ิ และรายได้จากการจัด

จําหน่ายแผน่เพลง 

 รายได้ธุรกิจส่ือ 

 รายได้จากธุรกิจส่ือประกอบด้วย รายได้จากธุรกิจส่ือโทรทศัน์ และส่ือวิทย ุ โดยในปี 2555 

บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจส่ือ 1,193.0 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2554 จํานวน 251.1 ล้านบาท คิด

เป็นร้อยละ 26.7 สาเหตหุลกัมาจากการปรับเพิ่มราคาขายต่อนาที รวมถึงการเติบโตของพืน้ท่ีขาย 

(Capacity Utilization) ท่ีเพิ่มขึน้จากปีก่อน 

- ธุรกิจส่ือทีวีดาวเทียม : 

 จากการท่ีบริษัทฯ ได้พฒันาและปรับเปล่ียนรูปแบบรายการตา่งๆ เพ่ือให้ตรงกบัความสนใจ

ของผู้ ชมรายการมากขึน้ รวมถึงการจัดกิจกรรมนอกสถานท่ี เป็นผลให้ในปีนีบ้ริษัทมีฐานผู้ ชม

รายการเพิ่มขึน้เป็นจํานวนมาก และจากผลการจดัอนัดบัของ Nielson ช่อง “สบายดีทีวี” และช่อง "8" 

ติดอนัดบั 1 และอันดบั 3 ตามลําดบัจากภาพรวมทัง้หมดทุกกลุ่มซึ่งขยับตวัดีขึน้กว่าปีก่อน และ

สําหรับช่อง "You Channel" ยงัคงติดอยู่ในอนัดบัต้นของกลุ่มเพลง ทัง้นี ้ผลจากการจัดอนัดบั

ดงักล่าวทําให้ลูกค้าหรือเอเจนซี่มีความเช่ือมั่นและมาลงส่ือโฆษณามากขึน้ เน่ืองจากเห็นความ

คุ้มค่าในการลงโฆษณา โดยในปีนีธุ้รกิจส่ือทีวีดาวเทียมมีสดัส่วนโตขึน้กว่าปีก่อน เม่ือเปรียบเทียบ

กบัภาพรวมของการใช้ส่ือทัง้หมด 

สําหรับช่อง “Star Max” เร่ิมออกอากาศตัง้แต่เดือน ธันวาคม 2555 (เดิมช่อง “Yaak TV”) ได้

ปรับเปล่ียนรูปแบบรายการเพ่ือให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ ชมรายการมากขึน้ โดยรูปแบบ

รายการจะเป็นรายการวาไรตีข้องดารา นกัแสดง บคุคลท่ีมีช่ือเสียงในวงการต่างๆ และศิลปินชัน้นํา

ของทัง้เมืองไทยและตา่งประเทศ    
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นอกจากนี ้ในไตรมาส 3 ปีนี ้บริษัทเร่ิมมีรายได้จากการบริหารคอนเทนต์ลิขสิทธ์ิการถ่ายทอด

ฟตุบอลลีกของประเทศสเปน ซึง่ประกอบด้วยลีกสงูสดุ หรือ The Primera División  หรือท่ีเป็นท่ีรู้จกั

กนัทัว่ไปว่า La Liga การแข่งขนัฟตุบอลถ้วย Copa del Rey และการแข่งขนันดัเหย้าของทีมชาติ

สเปนในรอบคดัเลือกฟตุบอลโลก (FIFA World Cup 2014)  โดยรายได้หลกัจะมาจาก รายได้จาก

การขายโฆษณา รายได้ขายกลอ่งรับสญัญาณภายใต้ช่ือ “Sun Box” รวมถึงรายได้ท่ีมาจากการต่อ

ยอดลิขสิทธ์ิ (Sublicensing) ในการถ่ายทอดผ่านระบบโทรศพัท์เคล่ือนท่ี (Mobile Streaming) เป็น

ต้น โดยในการรับชมการถ่ายทอดดงักลา่วนัน้ สามารถรับชมผ่านทางช่อง “RS Sport La Liga” ซึง่

ตัง้แตว่นัท่ี 1 มีนาคม 2556 ได้เปล่ียนช่ือช่องเป็น “Sun Channel”  

- ธุรกิจส่ือวิทย ุ:   

 ในปีนีมี้การปรับขึน้ราคาขายโฆษณาของคล่ืน Cool 93 Fahrenheit รวมถึงการจดักิจกรรม

ตา่งๆ ร่วมกบัลกูค้าและผู้ ฟังรายการ ทําให้คล่ืน Cool 93 Fahrenheit ได้รับความนิยมเป็นอย่างสงู

ตลอดมา และยงัคงเป็นคล่ืนท่ีได้รับความนิยมอนัดบั 1 ในกลุม่ Easy Listening จากผลการสํารวจ

ของ Nielson โดยในปีนีมี้การจดักิจกรรมตา่งๆ ได้แก่ Cool Outing 7, Cool Outing Special 5 และ 

Cool Million Thanks เป็นต้น  

 รายได้ธุรกิจโชว์บซิ 

รายได้ธุรกิจโชว์บิซ ประกอบด้วย รายได้จากการจดัคอนเสิร์ตและกิจกรรมการตลาด รายได้

จากการบริหารศิลปิน และรายได้จากงานรับจ้างผลิต โดยในปี 2555 บริษัทฯ มีรายได้ในกลุม่ธุรกิจ

โชว์บซิ จํานวน 718.8 ล้านบาท ลดลงจากปี 2554 จํานวน 95.3 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 11.7 จาก

การลดลงของรายได้จากงานรับจ้างผลิต อย่างไรก็ดี รายได้จากการจัดคอนเสิร์ตและกิจกรรม

การตลาดเพิ่มขึน้ โดยในปีนีมี้การจดัคอนเสร์ิตขนาดใหญ่ ได้แก่ คอนเสิร์ต  Raptor 2012,  ลิฟท์ & ออย 

แฮปปีป้าร์ตี ้คอนเสร์ิต และ คอนเสร์ิต ได้เวลา...เจมส์ 

รายได้ธุรกิจบริการและอ่ืนๆ 

รายได้ธุรกิจบริการและอ่ืนๆ ประกอบด้วย รายได้ธุรกิจภาพยนตร์ และรายได้ธุรกิจกีฬา 

"สนามฟุตบอลในร่ม" โดยในปี 2555 บริษัทฯ มีรายได้ในกลุ่มธุรกิจภาพยนตร์ 4.1 ล้านบาท ลดลง

จากปี 2554 จํานวน 16.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 79.7 เน่ืองจากในปีนีบ้ริษัทไม่มีรายได้จากการ

ฉายภาพยนตร์ มีเพียงรายได้จากการขายลขิสทิธ์ิภาพยนตร์ไปตา่งประเทศลขิสทิธ์ิและรายได้ลิขสิทธ์ิ

เคเบิล้ทีวี สําหรับรายได้กลุม่ธุรกิจกีฬา 13.3 ล้านบาท ลดลงจากปี 2554 จํานวน 5.4 ล้านบาท ทัง้นี ้

บริษัทฯ ได้หยดุดําเนินโครงการสนามฟตุบอลในร่มแล้วในเดือนพฤศจิกายน 2555 

   



บริษัท อาร์เอส จํากดั (มหาชน)  RSTO 

 

หน้า 113 

ต้นทุน ค่าใช้จ่ายขายบริหาร อัตรากาํไรขัน้ต้น และ อัตรากาํไรสุทธิ 

ต้นทุนขายและผลิตสําหรับปี 2555 มีจํานวน 1,825.0 ล้านบาท ลดลงจากปี 2554 จํานวน 

28.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.5 สาเหตหุลกัมาจากการลดลงของต้นทนุธุรกิจส่ือโมเดิร์นเทรดจาก

สมัปทานท่ีหมดอายุลงระหว่างปี และการลดลงของต้นทุนธุรกิจโชว์บิซ ซึ่งสอดคล้องกับรายได้ท่ี

ลดลง  

อตัรากําไรขัน้ต้นสําหรับปี 2555  ร้อยละ 35.1 เพิ่มขึน้จากปี 2554 มาจากกลุ่มธุรกิจส่ือทีวี

ดาวเทียมเป็นหลกั 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารสําหรับปี 2555 มีจํานวน 634.9 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 

2554 จํานวน 52.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.0  มีสาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่ายใน

การขายซึง่สมัพนัธ์กบัรายได้ท่ีเพิ่มขึน้ นอกจากนี ้ต้นทนุทางการเงิน สําหรับปี 2555 จํานวน 7.5 ล้าน

บาท เพิ่มขึน้จากปี 2554 จํานวน 4.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 177.8 เน่ืองจากในปี 2555 บริษัทฯมี

การกู้ ยืมเงินจากสถาบนัการเงินทัง้ระยะสัน้และระยะยาว เพ่ือนํามาใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน และเพ่ือ

สนบัสนนุการชําระคา่ลขิสทิธ์ิกีฬาตา่งๆ 

จากภาพรวมดงักล่าวข้างต้น เป็นผลให้ปีนีบ้ริษัทมีอตัรากําไรสทุธิ ร้อยละ 9.8 เพิ่มขึน้จากปี 

2554 ท่ีมีอตัรากําไรสทุธิ ร้อยละ 7.6 

   

11.2.3 สินทรัพย์ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษัทฯมีสนิทรัพย์รวมทัง้สิน้ 2,490.5  ล้านบาท โดยแบง่สดัสว่น

เป็น สนิทรัพย์หมนุเวียน ร้อยละ 61.0 และ สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน ร้อยละ 39.0  

 สนิทรัพย์รวมปี 2555 เพิ่มขึน้จากปี 2554 ร้อยละ 33.0  มีสาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของ

สินค้าคงเหลือร้อยละ 275.9 จากการเพิ่มขึน้ของกลอ่งรับสญัญาณ Sun Box สินทรัพย์หมนุเวียน

เพิ่มขึน้ร้อยละ 50.1 จากรายได้ค้างรับ ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเก่ียวกับการใช้บริการช่องสญัญาณ

ดาวเทียม และลูกหนีอ่ื้น สําหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึน้ร้อยละ 37.1  จากการจ่ายชําระ

คา่ลขิสทิธ์ิระหวา่งปี 
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11.2.3.1 คุณภาพของสินทรัพย์ 

ลูกหนีก้ารค้า 

บริษัทฯมียอดลกูหนีก้ารค้าสทุธิ ปี 2555 เพิ่มขึน้จากปี 2554 จํานวน 36.1 ล้านบาท คิดเป็น

ร้อยละ 5.7 และบริษัทฯมีระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย 84 วนั เพิ่มขึน้จากปี 2554 ซึ่งมีระยะเวลาเก็บหนี ้

เฉล่ีย 75 วนั โดยระยะเวลาการเก็บหนีท่ี้เพิ่มขึน้ มาจากลกูหนีใ้นสว่นของงานราชการเป็นหลกั 

ลกูหนีก้ารค้า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553, 2554 และ 2555 แยกตามอายหุนีท่ี้ค้างชําระได้

ดงันี ้:- 

  (ล้านบาท) 

2553 2554 2555

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ยังไม่ถึงกําหนดชําระ -              1.0              -              

ค้างชําระ :                                              

น้อยกว่า 3 เดือน -              1.0              -              

3 - 6 เดือน -              -              11.2            

6 - 12 เดือน -              -              -              

มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป -              -              -              

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน                 -                  2.0              11.2

                                             

ลูกหนี้การค้า-อื่น- สุทธิ                                              

ยังไม่ถึงกําหนดชําระ 322.3          325.3          387.7          

ค้างชําระ :                                              

น้อยกว่า 3 เดือน 152.7          232.0          184.2          

3 - 6 เดือน 1.2              54.3            41.7            

6 - 12 เดือน 9.3              5.8              37.8            

มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 56.5            62.0            54.5            

รวม 541.9          679.4          705.9          

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (55.1)           (53.3)           (52.9)           

รวมลูกหนี้การค้า - อื่น - สุทธิ 486.7          626.1          653.0          
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 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 , 2554 และ 2555 ในภาพรวมบริษัทมีลกูหนีก้ารค้าจากบคุคล

หรือนิติบคุคลภายนอกรวมสทุธิ 627.8 ล้านบาท , 570.7 ล้านบาท และ 653.0 ล้านบาท ตามลําดบั 

และลกูหนีก้ารค้าจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัสทุธิ 0.3 ล้านบาท, 2.0 ล้านบาท และ 11.2 ล้านบาท 

ตามลําดบั เน่ืองจากบริษัทฯมีการขยายการดําเนินธุรกิจและมีรายได้เติบโตสงูขึน้ ส่งผลให้มีลกูหนี ้

การค้าเพิ่มมากขึน้  โดยสว่นใหญ่เป็นลกูหนีก้ารค้าจากกิจกรรมการค้าปกติ ซึง่บริษัทอาจมีข้อตกลง

ในการเรียกเก็บลว่งหน้าบางสว่น หรือ ให้เครดติเทอมซึง่โดยเฉล่ียอยู่ในระยะเวลา 60 - 90 วนั ขึน้อยู่

กับประเภทของสินค้าหรือบริการท่ีให้ หากพิจารณาจากอายุลูกหนีใ้นตารางข้างต้นจะเห็นว่า 

ระยะเวลาการค้างชําระของลูกหนีโ้ดยส่วนใหญ่เป็นไปตามระยะเวลาการให้สินเช่ือของบริษัท 

อย่างไรก็ดี บริษัทได้พิจารณาบนัทึกค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญสําหรับลูกหนีก้ารค้าเพิ่มขึน้เล็กน้อย

จํานวน 0.3 ล้านบาท จากเดิม 52.6 ล้านบาทในปี 2554 เป็น 52.9 ล้านบาทในปี 2555 เพ่ือสะท้อน

ความเส่ียงจากลกูหนีท่ี้คาดว่าจะไม่ได้รับชําระ บริษัทได้พิจารณาตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูโดยใช้

วิธีการพิจารณามลูหนีข้องลกูหนีร้ายตวัท่ีมีแนวโน้มจะมีปัญหาในการจ่ายชําระ และมีปัญหาในการ

ตดิตามทวงถามหนี ้ซึง่มลูหนีท่ี้จะนํามาใช้รวมในการพิจารณานัน้จะครอบคลมุถึงหนีท้ัง้หมดท่ีลกูหนี ้

รายนัน้มีตอ่บริษัท อยา่งไรก็ดี บริษัทได้มีการตดิตามทวงถามหนีจ้ากลกูหนีอ้ย่างเคร่งครัด และมีการ

ทบทวนคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูในทกุงวดบญัชีอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือให้มลูหนีท่ี้คงเหลือในงบการเงินมี

มลูคา่สะท้อนตามมลูหนีท่ี้คาดวา่จะได้รับ 

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีสินค้าคงเหลือ - สุทธิจํานวน 140.6 ล้านบาท เพิ่มขึน้

จากปีก่อน จํานวน 103.2 ล้านบาท บริษัทได้พิจารณาบนัทึกค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินค้าคงเหลือ

เพิ่มขึน้ 2.4 ล้านบาท จากเดมิ 30.7 ล้านบาท ในปี 2554 เป็น 33.1 ล้านบาทในปี 2555 เน่ืองจากใน

ระหว่างปี 2555 บริษัทมีนโยบายในการจดัการสินค้าคงเหลือให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม รวมถึง

ควบคุมปริมาณสินค้าท่ีขายให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภค อย่างไรก็ดี 

บริษัทฯ ได้มีการทบทวนมลูคา่สทุธิท่ีคาดวา่จะได้รับสําหรับสินค้าคงเหลือดงักลา่วอย่างสม่ําเสมอใน

ทกุงวดบญัชีเพ่ือให้สินค้าท่ีคงเหลือในงบการเงินสะท้อนตามมลูคา่ท่ีคาดว่าจะขายได้ตามเศรษฐกิจ

หรือตลาดท่ีเปล่ียนแปลงไป 
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11.2.4 สภาพคล่อง 

11.2.4.1 กระแสเงนิสด 

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษัทฯมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากบั 

313.6 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน จํานวน 31.4 ล้านบาท  สาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ในกระแส

เงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินโดยในระหว่างปี 2555 บริษัทมีเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน – สุทธิ 

407.0 ล้านบาท เพ่ือนํามาชําระคา่ลิขสิทธ์ิต่างๆ รวมถึงมีเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น 17.2 ล้านบาท จาก

การมีผู้ใช้สทิธิแปลงสภาพของใบสําคญัแสดงสทิธิ (RS-W2)  

อย่างไรก็ดี ในปี 2555 กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 211.9 ล้านบาท 

มาจากผลการดําเนินงานในระหว่างปีเป็นหลกั  สําหรับกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทนุจํานวน 

388.0 ล้านบาท เป็นการใช้ไปเพ่ือการลงทนุในสนิทรัพย์ถาวร และการชําระคา่ลิขสทิธ์ิกีฬา 

11.2.4.2 อัตราส่วนสภาพคล่องที่สาํคัญ 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.75 1.83 1.39

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 1.28 1.38 0.90
 

 ณ สิน้ปี 2555 ภาพรวมสภาพคล่องของบริษัทฯลดลงจากปี 2554  เน่ืองจากในระหว่างปี 

บริษัทมีหนีส้ินหมุนเวียนเพิ่มขึน้จากการกู้ ยืมเงินระยะสัน้และเงินกู้ ยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระ

ภายในหนึ่งปีจากสถาบนัการเงิน เพ่ือนํามาใช้สําหรับการลงทนุในสินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ไม่มี

ตวัตน ได้แก่ ลิขสิทธ์ิกีฬา ซึง่เป็นสาเหตหุลกัท่ีทําให้อตัราสว่นสภาพคลอ่งของบริษัทลดลง อย่างไรก็

ดี สภาพคล่องจะดีขึน้เม่ือได้ชําระคืนเงินกู้ ท่ีถึงกําหนดแล้ว และการดําเนินงานของบริษัทฯ ยงัคง

สามารถสร้างกระแสเงินสดรับเข้าได้อยา่งตอ่เน่ือง 

 

11.2.5 แหล่งที่มาของเงนิทุน 

11.2.5.1 หนีสิ้น 

 หนีส้ินรวมปี 2555 เพิ่มขึน้จากปี 2554 ร้อยละ 76.6 สาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของเงิน

กู้ ยืมจากสถาบนัการเงินร้อยละ 100 เพ่ือนํามาใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน และชําระคา่ลขิสทิธ์ิตา่งๆ  
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11.2.5.2 ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ จํานวน 1,252.8 ล้าน

บาท เพิ่มขึน้จากปี 2554 ร้อยละ 8.0  เน่ืองจากผลประกอบการท่ีเพิ่มขึน้ในปีนี ้  อย่างไรก็ดี ใน

ระหว่างปี บริษัทได้ดําเนินการซือ้หุ้นคืน จํานวน 17.7 ล้านหุ้น คิดเป็นมลูค่า 74.7 ล้านบาท  และมี

เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น 17.2 ล้านบาท จากการมีผู้ ใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสําคญัแสดงสิทธิ (RS-

W2) 

11.2.5.3 อัตราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.77 0.60 0.98

 อตัราสว่นของหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นปี 2555 เท่ากบั 0.98 เท่า เพิ่มขึน้จากปี 2554 (0.60 

เท่า)  จากการเพิ่มขึน้ในสว่นของหนีส้นิเป็นหลกั 

 

11.3 ปัจจัยและอทิธิพลหลักที่อาจมีผลต่อผลการดาํเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต 

 ไมมี่ 

 

11.4 ค่าบริการวิชาชีพ 

ก) คา่ตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee) 

กลุ่มบริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชี สําหรับปี 2555 และ 2554 เป็นจํานวนรวม

ทัง้สิน้ 2,500,000 บาท และ 2,400,000 ล้านบาท ตามลําดบั 

ข) บริการอ่ืน (Non-Audit Fee) 

ไมมี่ 
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12. ข้อมูลอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

- ไมมี่ - 
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ส่วนที่ 2   การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปีฉบบันีแ้ล้ว ด้วย

ความระมดัระวงั บริษัทขอรับรองว่า ข้อมลูดงักลา่วถกูต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทําให้ผู้ อ่ืนสําคญั

ผิด หรือไมข่าดข้อมลูท่ีควรต้องแจ้งในสาระสําคญั   นอกจากนี ้บริษัทขอรับรองวา่ 

 

(1)  งบการเงินและข้อมลูทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมลู

ประจําปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคญัเก่ียวกับฐานะการเงิน  ผลการ

ดําเนินงาน และ กระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอ่ยแล้ว  

(2)  บริษัทได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมลูท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผย

ข้อมูลในส่วนท่ีเป็นสาระสําคัญทัง้ของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้

ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัติามระบบดงักลา่ว 

(3)  บริษัทได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีดี  และควบคมุดแูลให้มีการ

ปฏิบตัิตามระบบดงักล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมลูการประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2555  ตอ่ผู้สอบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึง่ครอบคลมุถึงข้อบกพร่อง

และการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้การกระทําท่ีมิชอบท่ีอาจมี

ผลกระทบตอ่การจดัทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

 

ในการนี ้เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดียวกนักบัท่ีบริษัท 

ได้รับรองความถกูต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นางพรพรรณ  เตชรุ่งชยักลุ เป็นผู้ลงลายมือช่ือ

กํากบัเอกสารนี ้ไว้ทกุหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นางพรพรรณ  เตชรุ่งชยักลุ กํากบั

ไว้ บริษัทจะถือวา่ไมใ่ช่ข้อมลูท่ีบริษัทได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลา่วข้างต้น 

            ช่ือ                   ตาํแหน่ง      ลายมือช่ือ 

1. นายสรุชยั เชษฐโชตศิกัดิ ์ กรรมการ      

2. นายดนยัศษิฏ์ เปสลาพนัธ์ กรรมการ      

 ช่ือ ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

ผู้ รับมอบอํานาจ    นางพรพรรณ  เตชรุ่งชยักลุ               กรรมการ      



 บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน) เอกสารแนบ 1

ความสัมพันธ์ทาง การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ การดํารงตําแหน่งกรรมการ

ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษัท

บริษัทไทย (IOD) ในบริษัทอื่นที่ไม่ได้ถือหุ้นโดย บมจ. อาร์เอส

1. นายสรุชยั เชษฐโชติศกัดิ์ 50 กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม ปริญญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ คณะบริหารธุรกิจ 30.59 เป็นญาติของ 2555 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน) Director Accreditation Program (DAP) ปี  2546 กรรมการ บริษัท เชษฐโชติศกัดิ์ จํากัด

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ- กรรมการบริหาร มหาวิทยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม ผู้บริหารลําดบัที่ 10 2546 - 2555 รองประธานกรรมการ บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท เอส.เอส.ท ูซี จํากัด   

บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ 2546 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท ไทเกอร์ฟัน จํากัด   

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 2535 - ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท พรีโม พอสโต จํากัด   

2. นายดนยัศิษฏ์  เปสลาพนัธ์ 57 กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม น.บ.ท.   เนติบณัฑิตไทย ไม่มี ไม่มี 2550 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน) Director Certification Program (DCP)   ปี 2551 ไม่มี

กรรมการ สํานกัอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา 2555 - ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน) Financial Statements for Directors (FSD) ปี 2551 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน น.บ.    นิติศาสตร์บณัฑิต 2550 - ปัจจบุนั รองกรรมการผู้ อํานวยการอาวโุส บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน) Director Accreditation Program (DAP)  ปี 2551

รองกรรมการผู้ อํานวยการอาวโุส มหาวิทยาลยัรามคําแหง 2540 - 2550 ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)

ประกาศนียบตัร กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ

สํานกัอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา

ประกาศนียบตัร กฎหมายภาษีอากร

สํานกัอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา

3. นางพรพรรณ เตชรุ่งชยักุล 42 กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (MBA) ไม่มี ไม่มี 2547 - ปัจจบุนั กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน) Director Certification Program (DCP)   ปี 2550 ไม่มี

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร สถาบนัศศินทร์แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2547 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการพฒันาทรัพยากรบคุคล บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน) Director Accreditation Program (DAP)  ปี  2547

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล ปริญญาตรี สถิติศาสตร์บณัฑิต 2554 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2553 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)

ประธานกรรมการพฒันาทรัพยากรบคุคล Executive Development Program สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 2551 - ปัจจบุนั เลขานกุารบริษัท บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)

เลขานกุารบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่ รุ่นที่4 (EDP 4) ปี 2552 2550 - ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตัิดการ บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)

ฝ่ายปฏิบตัิการ

4. นายดามพ์  นานา 43 กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม ปริญญาโท Master of Business Administration (MBA) ไม่มี ไม่มี ก.ย. 2550 - ปัจจบุนั กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน) Director Certification Program (DCP)   ปี 2551 ไม่มี

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการบริหาร University of Notre Dame, Indiana, U.S.A 2554 - ปัจจบุนั กรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน) Director Accreditation Program (DAP)  ปี 2551

บรรษัทภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยง ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 2553 - ปัจจบุนั กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)

และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ม.ค. 2545 - ส.ค. 2550 Senior Vice President ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (HSBC)

5. นายสทุธิศกัดิ์ ประศาสน์ครุการ 47 กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม ปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบณัฑิต ไม่มี ไม่มี 2555 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน) ไม่มี ไม่มี

กรรมการ มหาวิทยาลยัรามคําแหง 2546 - ปัจจบุนั กรรมการผู้อาํนวยการ บริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จํากัด

ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต

มหาวิทยาลยัรามคําแหง

ประกาศนียบตัรบณัฑิตศึกษา กฏหมายธุรกิจ

มหาวิทยาลยัรามคําแหง

6. นายโสรัตน์ วณิชวรากิจ 39 กรรมการ ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต ( MBA ) 15.16 ไม่มี 2555 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน) ไม่มี บริษัท วายท ีกรุ๊ป จํากดั

กรรมการ สถาบนัเทคโนโลยีแหง่เอเชีย ( AIT ) 2548 - ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วายท ีกรุ๊ป จํากดั บริษัท วอีาร์เค เอ็นจิเนียร์ริ่ง จํากดั

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด 2546 - ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วอีาร์เค เอ็นจิเนียร์ริ่ง จํากดั บริษัท แพนเอเชียอุตสาหกรรม จํากดั

มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั ( ABAC ) 2543 - ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แพนเอเชียอุตสาหกรรม จํากดั

7. นายพิศิษฐ์  ดชัณาภิรมย์ 71 กรรมการอิสระ ปริญญาตรี          บญัชีบณัฑิต                       ไม่มี ไม่มี ก.พ. 2550 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน) Director Certification Program (DCP)   ปี 2550 ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัททีป่รึกษาในเครือบริษัท โปรเฟสชัน่แนล อลัไลแอนซ์ กรุ๊ป จํากดั

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน) Audit Committee Program (ACP)           ปี 2548 กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจมาร์ท จํากดั (มหาชน)

ประธานกรรมการตรวจสอบ พาณิชยศาสตร์บณัฑิต                      2544 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาในเครือ บริษัท โปรเฟสชัน่แนล อลัไลแอนซ์ กรุ๊ป จํากัด Director Accreditation Program (DAP)  ปี 2547 กรรมการบริหาร บริษัท ภูเก็ต อินเตอร์เนชัน่แนล ฮอสปิตอล จํากดั

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา- มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 2546 - ปัจจบุนั กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจมาร์ท จํากัด (มหาชน) กรรมการ  บริษัท โปลิฟาร์ม จํากดั

ค่าตอบแทน ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 966 2545 - ปัจจบุนั กรรมการบริหาร บริษัท ภเูก็ต อินเตอร์เนชัน่แนล ฮอสปิตอล จํากัด

2535 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โปลิฟาร์ม จํากัด

8. พลเอก ไพโรจน์  พานิชสมยั 66 กรรมการอิสระ ปริญญาโท         พฒันบริหารศาสตร์มหาบณัฑิตทางพฒันาสงัคม ไม่มี ไม่มี ม.ค. 2550 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน) Director Accreditation Program (DAP)   ปี 2550 ไม่มี

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการตรวจสอบ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิด้า) ก.พ. 2550 - ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน) Director Certification Program (DCP)    ปี 2550

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปริญญาตรี โรงเรียนนายร้อย 2549 รองผู้บญัชาการทหารสงูสดุ (ทบ.) กองบญัชาการทหารสงูสดุ Audit Committee Program (ACP)            ปี 2550

Sandhurst U.K. 2548 ประธานคณะที่ปรึกษา กองทพับก กองทพับก Finance for Non-Finance Director (FN) ปี 2550

นิติศาสตร์บณัฑิต 2543 ผู้บญัชาการศนูย์อํานวยการสร้างอาวธุ กองทพับก กองทพับก

มหาวิทยาลยัรามคําแหง

9. รองศาสตราจารย์วิทยา ด่านธํารงกูล 50 กรรมการอิสระ ปริญญาโท         บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (MBA) ไม่มี ไม่มี เม.ย. 2550 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน) Director Accreditation Program (DAP)  ปี 2550 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  บริษัท ปริญสิริ จํากัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการตรวจสอบ Oregon State University ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ค. 2550 - ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน) Director Certification Program (DCP)   ปี 2550

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบัหนึ่ง) ต.ค. 2552 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปริญสิริ จํากัด (มหาชน)

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ปัจจบุนั รองศาสตราจารย์ ระดบั 9 คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

ปัจจบุนั อาจารย์ประจําสาขาการบริหารทรัพยากรมนษุย์และองค์การ คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

2549-2550 ผู้ อํานวยการโครงการวารสารบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

2543-2544 ผู้ อํานวยการฝ่ายอบรม สถาบนัพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED)

10. นายคมสนัต์  เชษฐโชติศกัดิ์ 37 กรรมการบริหาร ปริญญาโท  Illinois Institute of Technology ไม่มี เป็นญาติของ 2548 - ปัจจบุนั กรรมการบริหาร บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน) ไม่มี ไม่มี

กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ ผู้บริหารลําดบัที่ 1 2552-ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์ บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)

ฝ่ายพาณิชย์ ปริญญาตรี University of California, Santa Barbara 2552-ปัจจบุนั รองกรรมการผู้ อํานวยการ Film Business บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)

2550-ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ บริษัท สกาย-ไฮ เน็ตเวิร์ค จํากัด

2547-2549 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)

2543-2545 Financial Consultant KPMG (Thailand)

11. นายศภุชยั นิลวรรณ 46 - ปริญญาตรี วารสารศาสตร์ ไม่มี ไม่มี 2551 - ปัจจบุนั รองกรรมการผู้ อํานวยการอาวโุส บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน) ไม่มี ไม่มี

รองกรรมการผู้ อํานวยการอาวโุส มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 2544 - 2550 กรรมการผู้จดัการ บริษัท อาร์สยาม จํากัด

12. นางสาวชตุิมา ทิชาชาติ 47 - ปริญญาโท นิเทศศาสตร์มหาบณัฑิต ไม่มี ไม่มี 2555 - ปัจจบุนั รองกรรมการผู้ อํานวยการอาวโุส บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน) ไม่มี ไม่มี

รองกรรมการผู้ อํานวยการอาวโุส มหาวิทยาลยักรุงเทพ 2549 - 2555 ผู้ อํานวยการ บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)

วารสารศาสตร์

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

ประเภทกรรมการ คุณวุฒกิารศึกษา
สัดส่วนการถือหุ้น   

(ร้อยละ)

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคุมบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ลําดับ ชื่อ-สกุล/ ตําแหน่ง อายุ



บริษัท อาร์เอส จาํกัด (มหาชน) เอกสารแนบ 1

นายสุรชัย นายดนัยศิษฏ์ นางพรพรรณ นายดามพ์ นายสุทธิศักดิ์ นายโสรัตน์ นายพิศิษฐ์ พลเอกไพโรจน์ นายวิทยา นายคมสันต์ นายศุภชัย นางสาวชุติมา

เชษฐโชติศักดิ์ เปสลาพันธ์  เตชรุ่งชัยกุล นานา ประศาสน์ครุการ วณิชวรากิจ ดัชณาภิรมย์ พานิชสมัย ด่านธํารงกูล เชษฐโชติศักดิ์ นิลวรรณ ทชิาชาติ

1. บมจ. อาร์เอส x  // /  /  // /  // /  /  / / / //
2. บจ. เค. มาสเตอร์ x  
3. บจ. อาวอง x
4. บจ. สกาย-ไฮ เน็ตเวิร์ค x  /  /
5. บจ. อาร์ เอส  ฟิล์ม แอนด์ ดิสทริบิวชั่น x
6. บจ. ย๊าค (เดิมชื่อ บจ. ฟิล์มเซิร์ฟ) x  /
7. บจ. อาร์เอส อินสโตร์ มีเดีย (เดิมชื่อ บจ. พี.โอ.วี. (พอยท์ ออฟ วิว)) x  /
8. บจ. บางกอก ออร์กาไนเซอร์ x
9. บจ. อาร์.เอส. เทเลวิชั่น x
10. บจ. บลูแฟร์รี่ (เดิมชื่อ บจ. เรด เซลเลอร์) x  /
11. บจ. ไอเดีย เพาวเวอร์ (เดิมชื่อ บจ. นิวส์ เจนเนอเรชั่น)

12. บจ. อะลาดิน เฮ้าส์ x
13. บจ. อาร์.เอส. สปอร์ตมาสเตอร์ (เดิมชื่อ บจ. รักษ์เสียง) x  /
14. บจ. อาร์ สยาม x
15. บจ. จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย x  /
16. บจ. นาคาเซีย x
17. บจ. โพเอม่า

18. บจ. ดี มีเดีย แอนด์ โปรดักชั่น

19. บจ. อาร์เอส อินเตอร์เนชั่นแนล บรอดคาสติง้ แอนด์ สปอร์ต แมเนจเม้นท์ x  /  /
20. บจ. เอส-วัน สปอร์ต (เดิมชื่อ บจ. อาร์เอส เฟรชแอร์)

21. บจ. เลเซอร์เฟส เรคคอร์ดส x  /  /

หมายเหตุ

x     ประธานกรรมการ

/      กรรมการ

//     กรรมการบริหาร

รายละเอียดเกี่ยวกับการดาํรงตาํแหน่งผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมบริษัท อาร์เอส จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555



บริษัท อาร์เอส จาํกัด (มหาชน) เอกสารแนบ 2

บริษัทย่อย

1. บริษัท เค.มาสเตอร์ จํากดั นายคมสนัต์ เชษฐโชตศิกัดิ์

นายนิพนธ์ แซต่ัง้

นายประเวช จิวฒันาชวลิตกลุ

2. บริษัท อาวอง จํากดั นายสรุชยั เชษฐโชตศิกัดิ์ นายสพุรรณ เสือหาญ

3. บริษัท สกาย-ไฮ เน็ตเวริ์ค จํากดั นายสรุชยั เชษฐโชตศิกัดิ์ นางพรพรรณ เตชรุ่งชยักลุ นายคมสนัต์ เชษฐโชตศิกัดิ์

4. บริษัท อาร์ เอส ฟิล์ม แอนด์ ดสิทริบิวชัน่ จํากดั นายสรุชยั เชษฐโชตศิกัดิ์ นางสาวมาลี เชษฐโชตศิกัดิ์

5. บริษัท ย๊าค จํากดั  (เดมิชื่อ บริษัท ฟิล์มเซริ์ฟ จํากดั) นายสรุชยั เชษฐโชตศิกัดิ์ นางพรพรรณ เตชรุ่งชยักลุ นางภทัธิรา ปาลวฒัน์วไิชย

6. บริษัท อาร์เอส อินสโตร์ มีเดยี จํากดั (เดมิชื่อ บริษัท พี.โอ.ว.ี (พอยท์ ออฟ ววิ) จํากดั) นายสรุชยั เชษฐโชตศิกัดิ์ นางพรพรรณ เตชรุ่งชยักลุ นายชาคริต พิชญางกรู

7. บริษัท บางกอก ออร์กาไนเซอร์ จํากดั นายสรุชยั เชษฐโชตศิกัดิ์ นายสพุรรณ เสือหาญ

8. บริษัท อาร์.เอส.เทเลวชิัน่ จํากดั นายสรุชยั เชษฐโชตศิกัดิ์ นายสพุรรณ เสือหาญ

9. บริษัท บลแูฟร์รี่ จํากดั (เดมิชื่อ บริษัท เรด เซลเลอร์ จํากดั) นายสรุชยั เชษฐโชตศิกัดิ์ นายดามพ์ นานา

10. บริษัท ไอเดยี เพาเวอร์ จํากดั นายสพุรรณ  เสือหาญ

      (เดมิชื่อ บริษัท นิวส์ เจนเนอเรชัน่ จํากดั) 

11. บริษัท อะลาดนิ เฮ้าส์ จํากดั นายสรุชยั เชษฐโชตศิกัดิ์ นายสพุรรณ  เสือหาญ

12. บริษัท อาร์.เอส. สปอร์ตมาสเตอร์ จํากดั นายสรุชยั เชษฐโชตศิกัดิ์ นายดามพ์ นานา

       (เดมิชื่อ บริษัท รักษ์เสียง จํากดั)

13. บริษัท อาร์ สยาม จํากดั นายสรุชยั เชษฐโชตศิกัดิ์

14. บริษัท จดัเก็บลิขสิทธิ์ไทย จํากดั นายสรุชยั เชษฐโชตศิกัดิ์ นายสทุธิศกัดิ ์ประศาสน์ครุการ

นายสพุรรณ เสือหาญ

15. บริษัท นาคาเซยี จํากดั นายสรุชยั เชษฐโชตศิกัดิ์ นายสพุรรณ เสือหาญ

16. บริษัท โพเอม่า จํากดั นายนิพนธ์ แซต่ัง้

นายประเวช จิวฒันาชวลิตกลุ

17. บริษัท ด ีมีเดยี แอนด์ โปรดกัชัน่ จํากดั นายบญุเพิ่ม อินทนปสาธน์

      (เดมิชื่อ บริษัท อาร์เอสไอ-ดรีม เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากดั) นายสมคดิ อารยะสกลุ

นายนิพนธ์ แซต่ัง้

นายประเวช จิวฒันาชวลิตกลุ

18. บริษัท อาร์เอส อินเตอร์เนชัน่แนล บรอดคาสติง้ แอนด์ สปอร์ต แมเนจเม้นท์ จํากดั นายสรุชยั เชษฐโชตศิกัดิ์ นางพรพรรณ เตชรุ่งชยักลุ นายดามพ์ นานา

19. บริษัท เอส-วนั สปอร์ต จํากดั (เดมิชื่อ บริษัท อาร์เอส เฟรชแอร์ จํากดั) นายสพุรรณ เสือหาญ

20. บริษัท เลเซอร์เฟส เรคคอร์ดส จํากดั นายสรุชยั เชษฐโชตศิกัดิ์ นางพรพรรณ เตชรุ่งชยักลุ นายดามพ์ นานา นายปจิต ถมยา 

นายวชิชาต ิตวงทอง

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

1. บริษัท เชษฐโชตศิกัดิ ์จํากดั นายสรุชยั เชษฐโชตศิกัดิ์ นางชณภา เชษฐโชตศิกัดิ ์

นายสวุฒัน์ เชษฐโชตศิกัดิ์

นางสาวมาลี เชษฐโชตศิกัดิ์

2. บริษัท เอส.เอส.ท.ูซ ีจํากดั นายสรุชยั เชษฐโชตศิกัดิ์ นางสจุีรา เชษฐโชตศิกัดิ ์

นายเชษฐ เชษฐโชตศิกัดิ์

นายโชต ิเชษฐโชตศิกัดิ์

3. บริษัท ไทเกอร์ฟัน จํากดั นายสรุชยั เชษฐโชตศิกัดิ์ นางสจุีรา เชษฐโชตศิกัดิ ์

นายเชษฐ เชษฐโชตศิกัดิ์

นายโชต ิเชษฐโชตศิกัดิ์

4. บริษัท พรีโม พอสโต จํากดั (เดมิชื่อบริษัท เสือสนกุ จํากดั) นายสรุชยั เชษฐโชตศิกัดิ์ นางสจุีรา เชษฐโชตศิกัดิ ์

นายเชษฐ เชษฐโชตศิกัดิ์

นายโชต ิเชษฐโชตศิกัดิ์

หมายเหตุ : 1) กรรมการดังกล่าวเป็นผู้บริหาร บมจ. อาร์เอส

               2 ) กรรมการดังกล่าวไม่ได้เป็นผู้บริหาร บมจ. อาร์เอส

กรรมการ 
2)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

บริษัท กรรมการ 
1)
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