
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 
(แบบ 56-1) 

 
สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

 

 

 

 
บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) 

(RS Public Company Limited) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

หน้า 

ส่วนที่  1 การประกอบธุรกิจ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ       1 

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ         4 

3. ปัจจัยความเสี่ยง        19 

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ       24 

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย        29 

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอ่ืน       30 

ส่วนที่ 2 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น        37 

8. โครงสร้างการจัดการ         39 

9. การก ากับดูแลกิจการ        59 

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้ที่เกี่ยวข้อง     82 

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง     92 

12. นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน      94 

13. รายการระหว่างกัน         97 

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

14. ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ       106 

15.  การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ     114 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

เอกสารแนบ 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานก ากับดูแลการ

ปฏิบัติงานของบริษัท (compliance) 

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

เอกสารแนบ 5 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 



บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)   

1 

 

ส่วนที่ 1 

การประกอบธุรกิจ 
 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

อาร์เอสได้ด าเนินการก่อต้ังในปี พ.ศ. 2519 โดยเริ่มต้นจากการท าธุรกิจเพลงครบวงจร ต่อมาบริษัทได้
แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน และได้ท าการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี พ.ศ.2546 
ด้วยทุนจดทะเบียน 560 ล้านบาท และภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)” โดย ณ 31 
ธันวาคม 2559 บริษัทมีทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกช าระแล้ว จ านวน 1,009,937,646 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 
บาท อย่างไรก็ดี บริษัทได้ขยายธุรกิจมาอย่างต่อเนื่องจากธุรกิจเพลง ไปสู่ธุรกิจสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และธุรกิจ
รับจ้างและผลิตกิจกรรม โดยเมื่อปลายปี 2556 บริษัทฯ เป็นผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่ เพื่อให้บริการ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (Standard 
Definition) จ านวน 1ช่อง และบริษัทฯ ได้น า “ช่อง 8” ที่เดิมออกอากาศอยู่บนระบบโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม 
เปลี่ยนมาออกอากาศในระบบดิจิตอลแทน ต้ังแต่เดือนเมษายน ปี 2557 เป็นต้นมา  

บรษิัทได้ด าเนินการภายใต้วิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission) รวมถึงเป้าหมายการด าเนินธุรกิจ 
ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ (Vision)  

“อารเ์อสจะเป็นผู้ปฏิวัติการสร้างสรรค์ผลงานบันเทิง ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม” 

พันธกิจ (Mission)  

“อาร์เอสจะน าเสนอผลงานบันเทิงคุณภาพทุกรูปแบบ เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า ด้วย
ทีมบุคลากรที่มีความเป็นเลิศ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและแสวงหาโอกาสใหม่ๆ อยู่เสมอ ภายใต้ระบบการ
จัดการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย” 

เป้าหมายการด าเนินธุรกิจใน 5 ปีข้างหน้า (5-Year Business Direction) 

“อาร์เอส เป็นองค์กรที่ท าธุรกิจร่วมกับ “โอกาส” โดยมุ่งเน้นความเป็นผู้น า และลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อ
ความยั่งยืนในธุรกิจสื่อ และขยายไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจสื่อโดยให้มีสัดส่วนรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของรายได้รวมของบริษัทฯ” 
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย 

 ปัจจุบันอาร์เอส ด าเนินธุรกิจหลักแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ ธุรกิจสื่อ ธุรกิจสุขภาพและความงาม 
ธุรกิจเพลง และธุรกิจรับจ้างและผลิตกิจกรรม โดยธุรกิจสื่อมีสัดส่วนที่ใหญ่ที่สุด  ประกอบไปด้วย สื่อโทรทัศน์ 
และสื่อวิทยุ โดยมี ช่อง 8 ดิจิตอลทีวีเป็นผู้น า และยังมีช่องทีวีดาวเทียมอีก 3 ช่อง ได้แก่ ช่อง 2 ช่องสบายดีทีวี 
และช่อง YOU Channel  โดยแต่ละช่องรายการของบริษัทฯ ได้รับผลตอบรับที่ดีทั้งในแง่ของผู้ชมและลูกค้าผู้ลง
โฆษณา รวมถึงคลื่นวิทยุ COOLfahrenheit 93 ก็ยังคงรักษาฐานผู้ฟังที่ชัดเจนและได้รับความนิยมเป็นอันดับ
หนึ่ง ท าให้ธุรกิจสื่อของบริษัทฯ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้ต่อยอดรายได้โดยการเข้าสู่ธุรกิจสุขภาพ
และความงามเพื่อเป็นการบริหารและจัดการกับสื่อในมือให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้มีการ
ลงทุนผ่านบริษัทย่อยต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

บริษัทย่อยในเครือของบริษัท ที่ลงทุนเองร้อยละ 100 และด าเนินธุรกิจอยู่ ประกอบด้วย 

- บริษัท อาร์.เอส. เทเลวิชั่น จ ากัด (ร้อยละ 99.99) ด าเนินธุรกิจให้บริการสื่อโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 

- บริษัท ไลฟ์สตาร์ จ ากัด (เดิมชื่อ บริษัท สตาร์ซ (ประเทศไทย) จ ากัด) (ร้อยละ 99.99) ด าเนินธุรกิจ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมความงาม 

- บริษัท คูลลิซึ่ม จ ากัด (ร้อยละ 99.99) ด าเนินธุรกิจสื่อวิทย ุ

- บริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จ ากัด (ร้อยละ 99.99) ด าเนินธุรกิจจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ 

- บริษัท อาร์ อัลไลแอนซ์ จ ากัด (เดิมชื่อ บริษัท โพเอม่า จ ากัด) (ร้อยละ 99.99) ด าเนินธุรกิจรับจ้างจัด
กิจกรรม 

- บริษัท ย๊าค จ ากัด (ร้อยละ 99.97) ด าเนินธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ 

- บริษัท บันเทิง วาไรตี้ จ ากัด (ร้อยละ 99.99) ด าเนินธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ 
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โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทเป็นดังนี้ 

 

 

บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) 

ธุรกิจสื่อ ธุรกิจเพลง ธุรกิจรับจ้างและผลิตกิจกรรม 

สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ 

บมจ.อาร์เอส 

99.99% บจ.อาร์.เอส.เทเลวิชั่น 

99.99% บจ.คูลลิซึ่ม 

บมจ.อาร์เอส 

 

99.99% บจ.จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย 

บมจ.อาร์เอส 

 

99.97% บจ.ย๊าค 

ธุรกิจสุขภาพและความงาม 

99.99% บจ.อาร์ อัลไลแอนซ์ 

99.99% บจ.บันเทิง วาไรตี ้

99.99% บจ.ไลฟ์สตาร ์

หมายเหตุ : -  ตัวเลขร้อยละ (แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์) แสดงสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) 

- กรณีท่ีไม่ใช่บริษัทย่อยท่ีถือหุ้นโดยบริษัทฯ ร้อยละ 100 กลุ่มผู้ถือหุ้นหลักส่วนท่ีเหลือไม่ได้เป็นบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) 

- บริษัทท่ีหยุดธุรกรรมชั่วคราว ได้แก่ บจ.อาร์.เอส.สปอร์ตมาสเตอร์, บจ.อาร์เอส อินเตอร์เนชั่นแนล บรอดคาสต้ิง แอนด์ สปอร์ต แมเนจเม้นท์, บจ.บลูแฟร์รี่, บจ.เวรี่เวลล์, บจ.อะลาดิน เฮ้าส์ และ บจ.ดีมีเดีย แอนด์โปรดักชั่น 

- บริษัทท่ีเลิกกิจการ และอยู่ระหว่างการช าระบัญชี ได้แก่ บจ.อาร์เอส อินสโตร ์มีเดีย 



บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)   

 

4 

 

2. ลักษณะการประกอบธรุกิจ 

ธุรกิจในปัจจุบันของกลุ่มอาร์เอส ประกอบด้วย 4 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจสื่อ ธุรกิจสุขภาพและความ
งาม ธุรกิจเพลง และธุรกิจรับจ้างและผลิตกิจกรรม 
 
โครงสร้างรายได้  
 

ประเภทรายได ้

2557 2558 2559 

จ านวน 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

กลุ่มธุรกิจสื่อ 3,356.8 78 2,246.1 60 1,814.7 58 

กลุ่มธุรกิจสุขภาพและความงาม 1.2 0 231.9 6 227.9 8 

กลุ่มธุรกิจเพลง 566.1 13 463.6 13 321.6 10 

กลุ่มธุรกิจรับจา้งและผลิตกิจกรรม 350.2 8 707.4 19 753.2 24 

รายได้จากธุรกจิอื่น 32.1 1 79.7 2 7.6 0 
รวมรายได้ 4,306.4 100 3,728.7 100 3,124.9 100 

 
2.1 ธุรกิจสื่อ 

ธุรกิจสื่อของอาร์เอส ประกอบด้วย 2 สื่อหลัก ได้แก่ สื่อโทรทัศน์ และสื่อวิทยุ 
 
2.1.1 ธุรกิจสื่อโทรทัศน์ 

บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจทีวีดิจิตอลช่อง 8 และโทรทัศน์ดาวเทียมจ านวน 3 ช่อง 
ได้แก่ ช่อง 2  ช่องสบายดีทีวี และ ช่อง YOU Channel ซึ่งมีรูปแบบ คอนเซ็ปต์ และกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน 
ดังนี้ 
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ช่อง 8 

สถานีโทรทัศน์ “ช่อง 8” เปิดตัวโลโก้ใหม่ ภายใต้คอนเซปต์ “เข้มทุกเรื่องราว สุดทุกอารมณ์” น าเสนอ
รายการที่ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มผู้ชมโทรทัศน์ส่วนใหญ่ของประเทศ พร้อมทั้งขยายฐานผู้ชมกลุ่มคน
เมือง ด้วยการผลิตและสร้างสรรค์ความบันเทิงแบบครบทุกรูปแบบ วางคอนเซปต์ให้เป็นฟรีทีวีที่เข้าถึงผู้คนได้
หลากหลายเพศและวัย โดยมีรายการที่เป็นแม่เหล็กของช่อง ได้แก่ ละครใหม่ออกอากาศเป็นครั้งแรก (First 
Run) ในปี 2559 ช่อง 8 มีละครใหม่ออกอากาศเป็นครั้งแรก จ านวน 8 เรื่อง ได้แก่ “สะใภ้รสแซ่บ” “พี่เลี้ยง” 
“มนต์รักอสูร” “บาปบรรพกาล” “ล่าดับตะวัน” “บ่วงรัก สลักแค้น” “แม่นาก” และ “กระถินริมรั้ว” นอกจากนี้ยังมี
รายการต่างๆ ในรูปแบบที่หลากหลาย อาทิ รายการกีฬา “8 Max มวยไทย” “เดอะแชมเปี้ยน มวยไทยตัดเชือก” 
รวมถึงมวยระดับโลกที่ได้รับลิขสิทธิ์มาถ่ายทอดสด ได้แก่  “ศึกมวยโลก ช่อง 8 HBO Boxing” “UFC มวยกรง 8 
เหลี่ยม” โดยในปี 2559 ได้เพิ่มความมันส์ด้วยรายการมวยในวันศุกร์ช่วงไพร์มไทม์ ได้แก่ “มวยไทย แบทเทิ้ล” 
และต่อด้วย “มวยมันส์ ซูเปอร์ Max” รวมถึงรายการข่าวที่ถูกน าเสนอให้ดูง่าย เข้าใจง่าย เป็นต้นแบบรายการ
ข่าวช่วงเช้าที่ออกอากาศยาวนานที่สุดในประเทศ และได้รับความนิยมติดอันดับ 1 ในกลุ่มผู้ประกอบการ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอลรายใหม่ และอันดับ 3 ของประเทศ ส าหรับ “คุยข่าวเช้าช่อง 8” ตามมาด้วย “ข่าวเด่น
ช่อง 8” “คุยข่าวเย็นช่อง 8" และ “ข่าวเด่นรอบวันช่อง 8” รวมถึงการเพิ่มรายการข่าว “สะดุดข่าวเด็ด” น าเสนอ
ข่าวข าขันทุกประเภททั้งในประเทศและต่างประเทศ และ “ปากท้องต้องรู้” รายการข่าวเศรษฐกิจ เรื่องร้องทุกข์
ช่วยชาวบ้าน พาชิมเมนูเด็ด และสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิต รวมอยู่ภายในรายการเดียว “ช่อง 8” ยังเพิ่มความ
เข้มข้นด้วยรายการวาไรต้ีต่างๆ อาทิ “บันเทิง108” “ปากโป้ง” “เสียงสวรรค์พิชิตล้าน” “ครัวลั่นทุ่ง” “ซุปตาร์
ตลาดแตก” “อ้ึงทึ่งเสียวก าลังสอง” “The Guest ตีสนิทคนดัง” “สไมล์เรนเจอร์ขบวนการอัพยิ้ม” และ “English 
สะกิดต่อมฮา” รวมไปถึงการน าซีรีส์ต่างประเทศยอดนิยมทั้งเกาหลีและจีนมาออกอากาศหมุนเวียนกันไป
ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งรายการต่างๆ เหล่านี้ท าให้ “ช่อง 8” มีเรตต้ิงครองอันดับต้นของประเทศ จากการส ารวจ
ของ AGB Nielsen Media Research (Thailand) เดือนธันวาคม 2559 
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ช่อง 2  

สถานีโทรทัศน์ “ช่อง 2” ภายใต้คอนเซปต์ “วาไรต้ีฮอต ละครฮิต” ท่ีรวบรวมสุดยอดรายการวาไรต้ี 
ละครที่ได้รับความนิยมอย่างสูงจากช่อง 8 และซีรีส์ต่างประเทศ คัดสรรและน าเสนออย่างเข้มข้นบน “ช่อง 2” 
เพื่อรักษาฐานกลุ่มผู้ชมที่ชื่นชอบความบันเทิงอย่างครบรส รวมไปถึงสื่อที่ครอบคลุมเพื่อใช้ในการโปรโมทช่อง 
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และการสนับสนุนจากเหล่าพันธมิตรมากมายที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดี 

 

 
 

ช่อง สบายดีทีวี 

ช่อง “สบายดีทีวี” จับกลุ่มเป้าหมายผู้ชื่นชอบเพลงไทย ในหลากหลายแนวเพลง ไม่เพียงแต่จ ากัด
เฉพาะเพลงลูกทุ่งเท่านั้น ยังมีเพลงแนวเพื่อชีวิต เพลงสตริง เพลงฮิตในอดีต และเพลงเก่าหาฟังยาก ภายใต้
สโลแกน “ช่องเพลงฮิตอันดับหนึ่งของเมืองไทย” ด้วยจุดแข็งของช่อง “สบายดีทีวี” ที่ดูแลการผลิตและบริหาร
คอนเทนต์เองภายใต้ค่ายเพลงอาร์สยาม ท าให้มีจุดแข็งในการน าเสนอรายการได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งในเชิง
ลึกและเชิงกว้าง สามารถดึงศักยภาพของศิลปินมาใช้ได้อย่างเต็มที่ ควบคู่ไปกับการคัดสรรผู้ด าเนินรายการที่มี
เอกลักษณ์ เป็นที่จดจ าและชื่นชอบกับคนหลากหลายกลุ่ม จึงท าให้ช่อง “สบายดีทีวี” เป็นช่องที่สามารถรับชม
ได้อย่างเพลิดเพลิน สนุกสนานได้ตลอดทั้งวัน และสามารถสื่อสารถึงกันผ่านข้อความมือถือ (sms) และภาพ
หน้าจอ (display) ได้ตลอดเวลา  
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ช่อง YOU Channel 

ช่อง “YOU Channel” ช่องรายการที่มาพร้อมคอนเซปต์ “ช่องเพลงไทยสากลของคนทั้งชาติ” ตอบ
โจทย์กลุ่มผู้ชมและผู้ฟังที่มีหัวใจรักในเสียงดนตรีทุกเพศ ทุกวัย น าเสนอคอนเทนต์ในรูปแบบของมิวสิควีดีโอ
หรือภาพคอนเสิร์ตของศิลปินที่หลากหลาย เพื่อสร้างกระแสนิยม และเป็นช่องทางในการโปรโมทศิลปินในเครือ
อาร์เอส 
 
การตลาดและการแข่งขัน 

 ในปี 2559 อุตสาหกรรมสื่อโทรทัศน์มีการแข่งขันเพื่อแย่งชิงสายตาคนดูและเม็ดเงินโฆษณามีความ
รุนแรงมากขึ้นกว่าในอดีต เนื่องจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ได้จัดให้มีการประมูลใบอนุญาตดิจิตอลทีวีประเภทธุรกิจจ านวน 24 
ใบอนุญาต ท าให้มีคู่แข่งรายใหม่เกิดขึ้นมากมาย  ช่อง 8 ในฐานะที่เป็นช่องที่มีประสบการณ์ในการท าสื่อ
โทรทัศน์มาอย่างยาวนานจากการที่เคยอยู่ในธุรกิจโทรทัศน์ดาวเทียมมาก่อน ท าให้บริษัทฯ  มีความรู้
ความสามารถ ผลิตผลงานที่มีคุณภาพได้ถูกใจผู้ชมเป็นอย่างดีมาอย่างต่อเนื่อง 

 ถึงแม้ว่าการเกิดขึ้นของดิจิตอลทีวีในประเทศไทยจะท าให้หลายฝ่ายต่างให้ความสนใจ ไม่ว่าจะเป็น
ผู้ชมหรือลูกค้าผู้ลงโฆษณาที่ต่างเทเม็ดเงินโฆษณาเข้ามาในอุตสาหกรรมดิจิตอลทีวี แต่อย่างไรก็ตาม จากการ
แข่งขันของผู้ประกอบการอย่างสูงในปัจจุบัน ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจที่มีการเติบโตไม่สูงนัก ท าให้เม็ดเงิน
โฆษณาในระบบค่อนข้างจ ากัด และบางส่วนถูกย้ายไปส าหรับการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ การจะอยู่ให้ได้ใน
อุตสาหกรรมนี้ การผลิตรายการให้โดดเด่น เป็นที่สนใจ และตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย รวมถึง
การบริหารต้นทุนการผลิตรายการอย่างเหมาะสม เป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างยิ่งยวดในธุรกิจนี้ และอีกสิ่งหนึ่งที่
ละเลยไม่ได้ ก็คือ การน าคอนเทนต์ที่น่าสนใจไปวางไว้บนสื่อออนไลน์ในช่วงเวลาที่เหมาะสม ก็จะก่อให้เกิด
รายได้อีกทางหนึ่ง 

อย่างไรก็ตาม ผู้ชมส่วนใหญ่เกือบร้อยละ 60 ของประเทศยังคงรับชมช่องโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม และ
ต้นทุนการประกอบการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมนั้นไม่สูงนักเมื่อเทียบกับดิจิตอลทีวี ดังนั้นบริษัทฯ จึงยังคงให้
ความส าคัญกับธุรกิจทีวีดาวเทียม ทั้งช่อง2 และช่องสบายดีทีวี และพยายามรักษาความผู้น าในธุรกิจทีวี
ดาวเทียมไว้ โดยเชื่อว่าในช่วงที่เศรษฐกิจของประเทศพลิกฟื้นตัวดีขึ้น เม็ดเงินโฆษณาผ่านทีวีดาวเทียมจะ
เพิ่มขึ้นมาก และมีความสามารถในการท าก าไรได้เป็นอย่างดี 
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กลยุทธ์การตลาด  

1) กลยุทธ์การก าหนดตราสินค้าของบริษัท และจุดยืนทางการตลาด (positioning) ของรายการ  

 บริษัทฯ ได้ก าหนดต าแหน่งทางการตลาดของธุรกิจไว้อย่างชัดเจน ในรายการแต่ละประเภท  การ
สื่อสารภาพลักษณ์ของบริษัทฯ และการออกแบบรายการมุ่งเน้นตอบสนองกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะ โดย
พิจารณาพฤติกรรมของผู้ชมแต่ละกลุ่ม และกระแสที่ก าลังเป็นที่นิยม ทั้งนี้สอดรับกับกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทฯ  
ซึ่งมีความเข้มแข็งและมีความสามารถในการแข่งขันในตลาดสูง 

2) กลยุทธ์การใช้จุดแข็งทางการแข่งขันของกลุ่มอาร์เอสมาเป็นองค์ประกอบหลักในการผลิต
เพื่อให้ได้รายการที่มีคุณภาพ 

 นอกจากก าหนดกลุ่มผู้ชมเป้าหมายที่ชัดเจน การออกแบบและผลิตรายการให้มีคุณภาพนั้น บริษัทฯ 
ยังได้น าจุดแข็งทางการแข่งขันขององค์กรในกลุ่มตลาดวัยรุ่นและตลาดเพลงลูกทุ่ง ซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่และ
มีความสามารถในการซื้อสูง ทั้งในด้านศิลปิน นักร้องนักแสดง  พิธีกรในสังกัด เพลง และ คอนเทนต์อ่ืนๆ โดย
น ามาใช้เป็นองค์ประกอบหลักในการผลิตรายการ เมื่อผนวกเข้ากับจุดแข็งของทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและมี
ประสบการณ์ในการผลิตสื่อรายการโทรทัศน์และสื่อวีดีทัศน์แล้วท าให้ผลงานการผลิตมีคุณภาพและมีผลตอบ
รับท่ีดี 

3) กลยุทธ์การก าหนดรูปแบบการขายเพื่อสร้างคุณค่าสูงสุดให้กับลูกค้า 

 การออกแบบการขายสื่อโฆษณาเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างคุณค่าสูงสุดให้กับลูกค้าใน
ลักษณะของการขายแบบแพ็คเกจ คือ การขายเวลาโฆษณาร่วมกับการท ากิจกรรมทางการตลาดควบคู่กันไป 
เพื่อเป็นการช่วยตอกย้ าและสร้างการรับรู้แบรนด์ให้กับลูกค้า โดยทีมงานมุ่งเน้นการสร้างสรรค์กิจกรรมทางการ
ตลาดในแนวความรับผิดชอบต่อสังคม(Corporate Social Responsibility) เพื่อกระตุ้นจิตส านึกและเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของลูกค้าที่มีต่อผู้บริโภคโดยน ามาเสนอในรายการให้ดูกลมกลืน
แนบเนียนไปกับตัวรายการ และสามารถสื่อสารคุณสมบัติของสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการ
ออกแบบแพ็คเกจของสื่อโฆษณาลงในหลายๆ รายการร่วมกันเพื่อให้การใช้งบประมาณโฆษณาของลูกค้าคุ้ม
ค่าสูงสุด 

4) กลยุทธ์การสร้างคุณภาพรวมเพื่อเป็นที่ยอมรับของลูกค้า 

 มุ่งเน้นการสร้างคุณภาพรวมในทุกส่วนงานของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับและไว้วางใจจากลูกค้า ไม่
เฉพาะแต่ในส่วนของคุณภาพการผลิตที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าแต่ยังรวมถึงด้านการบริการทั้งก่อน
และหลังการขาย เช่น การตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็วและถูกต้อง  การรับฟังและแก้ปัญหา
ให้กับลูกค้า เป็นต้น 
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5) กลยุทธ์การพัฒนารูปแบบรายการเพื่อตอบสนองรสนิยมของกลุ่มเป้าหมาย 

มีการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ชมเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง เพื่อน ามาใช้ในการพัฒนารูปแบบการ
ผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มผู้ชมและลูกค้าเพื่อเพิ่มความนิยมในตัวรายการ และเพิ่มยอดขาย
อย่างต่อเนื่อง 

6) กลยุทธ์การบริหารการจัดการและการบริหารต้นทุน 

วางโครงสร้างให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และการบริหารต้นทุน โดยใช้พนักงานของ
บริษัทฯ ในการผลิตงานส่วนหนึ่ง และใช้การจ้างงานบุคลากรภายนอก (Outsourcing) อีกส่วนหนึ่ง 

 
การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

การเกิดขึ้นของดิจิตอลทีวีท าให้มีผู้เล่นรายใหม่มากขึ้น การแย่งชิงบุคลากรที่มีความรู้  ความสามารถ 
จึงเกิดขึ้นอย่างรุนแรงและหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีแผนการป้องกันความเสี่ยงโดยมีการ
เซ็นสัญญาบุคลากรต่างๆ ทั้งผู้เขียนบท ผู้ก ากับ และนักแสดง ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีการคัดสรรบุคลากรทั้งเบื้อง
หน้าและเบื้องหลังที่มีศักยภาพ มีความเชี่ยวชาญ และเป็นที่ยอมรับของกลุ่มเป้าหมาย โดยในส่วนของ
บุคลากรเบื้องหน้า มุ่งเน้นที่ศิลปินนักแสดงในสังกัดของกลุ่มอาร์เอส และอีกส่วนหนึ่งได้มาจากการคัดเลือก
นักแสดง และศิลปินอิสระ ส าหรับทีมงานผลิตนั้น ในส่วนของการสร้างสรรค์รูปแบบงานและการควบคุมการ
ผลิต เป็นการจัดการโดยทีมงานของบริษัทฯ ส่วนของการด าเนินการผลิตอยู่ในรูปแบบของพนักงานภายในส่วน
หนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งเป็นการจ้างผลิต 

 
2.1.2 ธุรกิจสื่อวิทยุ 

บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจผ่านระบบคลื่นความถี่ระบบ F.M. 93.0 MHz ภายใต้แบรนด์ COOLfahrenheit 
93 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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สถานีวิทยุ COOLahrenheit 93  

ผู้ให้สัมปทานคลื่นวิทยุ สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ 

วันและเวลาออกอากาศ 24 ชั่วโมง 

สัญญาณส่งครอบคลุมพื้นที่ กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล 

แนวคิด (Concept) 50 Minutes  Music Freeze Your  Mind 

กลุ่มผู้ฟังเป้าหมายหลัก นักศึกษา คนท างาน อายุระหว่าง 20-44 ปี 

 

สถานีวิทยุ COOLfahrenheit 93 (F.M. 93.0 MHz)  

COOLfahrenheit 93 ด าเนินตามนโยบายของบริษัทฯ ในการประกอบกิจการวิทยุเชิงพาณิชย์เต็ม
รูปแบบ โดยยังคงเน้นรักษาความนิยมของสถานีไว้ พร้อมขยายฐานผู้ฟังให้กว้างขึ้นผ่าน platform radio 
online จนท าให้ในปัจจุบัน COOLfahrenheit 93 ยังคงรักษาฐานผู้ฟังที่ชัดเจนและความนิยมในการรับฟังไว้ได้
จนสามารถครองความนิยมในอันดับ 1 ของกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่องกว่าทศวรรษ จากการส ารวจ ของ 
AGB Nielsen Media Research (Thailand) ส่งผลให้ลูกค้าบริษัทโฆษณา และบริษัทเจ้าของสินค้า ยังคง
ความมั่นใจในการใช้สื่อโฆษณาของบริษัทอย่างต่อเนื่อง 
 
รูปแบบของรายการวิทยุ 

COOLfahrenheit 93 สถานีที่น าเสนอเพลงไทยสากลในแนว EASY LISTENING ที่ได้รับการยอมรับ
จากกลุ่มผู้ฟังสูงสุดและเป็นรายการวิทยุคลื่นแรกที่สร้างปรากฏการณ์การน าเสนอเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด 
50 นาที “50 Minutes Music Freeze your mind”  โดยทุกๆบทเพลงเพราะได้ผ่านการคัดสรรจากผลส ารวจ
ความนิยมของผู้ฟังอย่างแท้จริง พร้อมด้วยทีมคูลเจมืออาชีพที่ได้รับการยอมรับจากกลุ่มคนฟัง และการจัด
กิจกรรมที่ตอบสนองไลฟสไตล์และเปิดโลกทัศน์ของกลุ่มคนท างานรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้ 
COOLfahrenheit 93 เป็นสถานีเพลงอันดับ 1 ทั้งบนหน้าปัทม์วิทยุและหน้าจอมัลติสกรีน (ออนไลน์) ของ
คนท างานอย่างเป็นเอกฉันท์จากการส ารวจของ AGB Nielsen Media Research (Thailand) ด้วยกลยุทธ์



บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)   

 

11 

 

การตลาดที่ไม่หยุดนิ่ง ต้ังแต่ปี 2545 จนกระทั่งปัจจุบันนี้ (ข้อมูลเดือนธันวาคม 2559)  ในกลุ่มรายการวิทยุ
ประเภทเพลงไทยสากล ของกลุ่มคนท างาน (20 - 44 ปี)  

 
การตลาดและการแข่งขัน 

ในปัจจุบันถึงแม้ว่ากลุ่มผู้ฟังจะมีพฤติกรรมการฟังเพลงผ่านวิทยุน้อยลง แต่อย่างไรก็ตามยอดผู้ฟังที่มี
การฟังเพลงออนไลน์ผ่านเว็บไซต์และอุปกรณ์สมาร์ทโฟนนั้นมีมากขึ้น โดย COOLfahrenheit 93 มียอดผู้ฟังที่
ฟังเพลงผ่านทางเว็บไซต์ และแอพพลิเคชั่น เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงช่องทางการติดต่อสื่อสาร ยอดติดตาม 
(Follow) ยอดแฟนเพจ (Like) ผ่านทางโซเชียลมีเดียก็มีมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

การตลาดและการแข่งขันของธุรกิจสื่อวิทยุยังคงมีอยู่สูงเนื่องจากงบประมาณโฆษณาที่มีจ ากัด  ท าให้
ลูกค้าจะเลือกซื้อเวลาโฆษณาจากรายการวิทยุที่ได้รับความนิยมสูงเป็นปัจจัยหลัก แต่ในขณะเดียวกัน กลยุทธ์
ด้านราคานั้นก็มีความส าคัญต่อการตัดสินใจซื้อโฆษณาสูง เนื่องด้วยจะท าให้ลูกค้าสามารถได้เวลาโฆษณา
มากขึ้น หรือ ได้รูปแบบโฆษณาที่หลากหลายทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การขายของแต่ละบริษัทที่จะจูงใจให้ลูกค้า
เห็นว่าคุ้มค่ากับเงินที่ใช้ไปสูงที่สุด  

 
กลยุทธ์การตลาด 

1) กลยุทธ์นโยบายความคุ้มค่า (Value for money) เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับงบประมาณที่
ลูกค้ามีอยู่เพื่อการโฆษณา ในลักษณะของการขายแบบแพ็คเกจ คือ การขายเวลาโฆษณาร่วมกับการจัด
กิจกรรมทางการตลาดซึ่งมีผลต่อการส่งเสริมการขายอย่างเป็นรูปธรรมและคุ้มค่าต่อการลงทุน  

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ออกแบบแพ็คเกจที่เข้าถึงกลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย ทั้งระบบอนาล็อก (F.M. 93.0 
MHz) และระบบดิจิตอล (radio online) ครอบคลุมทุก platform smartphone ท าให้ตอบโจทย์ผู้ซื้อสื่อโฆษณา 
ที่มีแนวโน้มนิยมการใช้สื่อดิจิตอล ออนไลน์ ที่เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย 

2) กลยุทธ์การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย จากสภาวะการแข่งขันอย่างเข้มข้นของธุรกิจวิทยุที่
ต้องการสร้างความแตกต่างของรายการให้เกิดขึ้น เพื่อเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มทั้งต่อคลื่นวิทยุและต่อลูกค้าและ
สินค้าที่ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ดังนั้นการขายเวลาโฆษณาอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของลูกค้า และต่อการสร้างแบรนด์ของบริษัทฯ และคลื่น ด้วยเหตุนี้ทางบริษัทฯจึงมีการปรับปรุงกลยุทธ์การ
ด าเนินการให้ความส าคัญกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายโดยมีกลยุทธ์การเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ  
(Synergy) กับพันธมิตรในด้านต่างๆ โดยการเข้าร่วมเป็นสื่อพันธมิตร (Media Partner) ให้กับกิจกรรมหรือ
คอนเสิร์ตที่มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเดียวกัน รวมถึงการเพิ่มมูลค่าของสินค้าโดยมีกิจกรรมส่งเสริมการขายที่ท า
ร่วมกันระหว่างรายการและผู้ฟัง 
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กิจกรรมส่งเสริมการขายทั้งหมดนี้ บริษัทฯจะเน้นกิจกรรมที่มีคุณภาพที่สามารถให้สาระและบันเทิงกับ
ผู้ร่วมกิจกรรมและในขณะเดียวกันยังสามารถตอบสนองนโยบายการตลาดของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี
ความชัดเจนและตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถสร้างรายได้จากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ขายให้กับลูกค้าได้อีกทางหนึ่ง 

นอกจากนี้แล้ว บริษัทฯ ยังใช้ศักยภาพของฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ เพื่อเผยแพร่
กิจกรรมของ COOLfahrenheit 93 และกิจกรรมของลูกค้าให้เป็นที่ยอมรับและรู้จักอย่างแพร่หลายทั้งใน
รูปแบบข่าวประชาสัมพันธ์และการโฆษณาในสื่ออ่ืนๆ เช่น สื่อออนไลน์ รายการโทรทัศน์ นิตยสาร  สื่อนอกบ้าน 
(OOH) ฯลฯ อีกด้วย 

3) กลยุทธ์การให้บริการวางแผนโฆษณา  บุคลากรของบริษัทฯ เป็นผู้ที่อยู่ในสายงานวิทยุมาเป็น
เวลานาน มีความรู้และความเข้าใจในธุรกิจสื่อวิทยุเป็นอย่างดี สามารถให้ค าปรึกษากับลูกค้าในการวาง
แผนการบริหารสื่อให้มีคุณภาพมากที่สุด และการเลือกซื้อเวลาโฆษณาหรือแพ็คเกจโฆษณาที่เหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์ของลูกค้าและกลุ่มผู้ฟังรายการ บริษัทฯ มีการวางแผนโฆษณาโดยสร้างสรรค์กิจกรรมพิเศษ
เฉพาะกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและข้อจ ากัดของสินค้าแต่ละประเภท  ซึ่งบริษัทฯได้ใช้
นโยบายการเป็นคู่ค้าร่วมกับผลิตภัณฑ์ในการวางแผนโฆษณาเช่นนี้กับสินค้าทุกรายที่สนับสนุนรายการ เพื่อ
สร้างแรงจูงใจและเกิดความคุ้มค่าสูงสุดในการเลือกใช้บริการสื่อของบริษัทฯ 

 
การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

1. นักจัดรายการวิทยุ และบุคลากรฝ่ายผลิตและสร้างสรรค์ 

บริษัทฯ ได้สร้างนวัตกรรมใหม่ของวงการวิทยุโดยนักจัดรายการวิทยุแต่ละคนจะต้องเพิ่มศักยภาพของ
ตนเองให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะจะต้องมีเรื่องของความรู้เบื้องต้นทางการตลาด รู้จักการใช้เทคโนโลยี และสื่อ
ออนไลน์  Social Media ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งสามารถด าเนินรายการตามรูปแบบของรายการที่วาง
ไว้ให้สอดคล้องกับรสนิยมของกลุ่มฟังเป้าหมาย ปัจจุบันนักจัดรายการของบริษัทฯ ยังต้องเป็นผู้มีทักษะในการ
เป็นผู้ด าเนินรายการในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย (on ground) เพื่อรองรับงานกิจกรรมพิเศษ (event) 
เพื่อส่งเสริมการขายอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งนักจัดรายการจะเป็นผู้มีส่วนส าคัญในการสร้างความนิยมให้แก่สถานี 

2. ระบบการออกอากาศ 

บริษัทได้เลือกใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการควบคุมการออกอากาศแบบอัตโนมัติซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เป็น
มาตรฐานสากล และมีการอัพเดทซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่อง เพื่อความทันสมัย และคุณภาพในการออกอากาศ 
ผ่านคลื่นวิทยุระบบเอฟเอ็ม และ platform radio online ที่เข้าถึงทุกดีไวซ์ ท้ัง smartphone และ PC 
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2.2 ธุรกิจสุขภาพและความงาม 

 
อาร์เอสด าเนินธุรกิจสุขภาพและความงามผ่านบริษัท ไลฟ์สตาร์ จ ากัด โดยมีผลิตภัณฑ์ครอบคลุมทั้ง

ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว (Skin Care) ภายใต้แบรนด์ “มาจีค” (Magique) ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม (Hair Care) 
ภายใต้แบรนด์ “รีไวฟ์” (Revive) และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Food Supplement) ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้แรง
บันดาลใจจากนวัตกรรมระดับโลกและสถาบันวิจัยทั้ งในและต่างประเทศ น าเสนอผ่านผลิตภัณฑ์กว่า 20 
รายการ และโฆษณาผ่านช่องทางสื่อของอาร์เอส ทั้งช่อง 8 ช่อง 2 และช่องสบายดีทีวี เนื่องจากอาร์เอสเล็งเห็น
ถึงช่องทางการใช้สื่อในมือให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งบริษัทฯ ได้ต่อยอดขยายช่องทางการจัดจ าหน่ายออกไป
ยังร้านค้าปลีกสมัยใหม่ทั่วประเทศ 
 
การตลาดและการแข่งขัน 

ตลาดอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามในประเทศไทยมีขนาดสูงกว่าแสนล้านบาท อีกทั้งยังมีอัตรา
การเติบโตที่สม่ าเสมอแม้ว่าเศรษฐกิจของประเทศจะมีการขยายตัวในระดับต่ าก็ตาม เนื่องจากในยุคสมัย
ปัจจุบัน คนรุ่นใหม่หันมาสนใจดูแลรักษาสุขภาพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น รวมถึงเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ ได้ง่ายและทันท่วงทีมากขึ้น ท าให้คนรู้จักเลือกสรรผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการ ไลฟ์สไตล์ และช่วย
ยกระดับให้ดูดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ด้วยมูลค่าตลาดผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามที่ค่อนข้างสูง ท าให้เกิดการ
แข่งขันสูงตามไปด้วย ผลิตภัณฑ์มีความหลากหลายทั้งในแง่ของประเภทผลิตภัณฑ์ แบรนด์ ราคา การจัด
จ าหน่าย รวมถึงส่วนแบ่งการตลาดก็กระจายไปยังผู้ประกอบการอย่างหลากหลาย ทั้งผู้ประกอบการที่เป็นแบ
รนด์ระดับโลกและแบรนด์ในประเทศ นอกเหนือไปจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่เป็นส่วนส าคัญในธุรกิจสุขภาพ
และความงามแล้วนั้น การท าการตลาด โฆษณา และช่องทางการจัดจ าหน่ายที่ตรงกับความต้องการของ
ผู้บริโภคก็มีความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ด้วยเหตุนี้ ท าให้บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า นอกเหนือไปจากการมีคู่ค้า
และพันธมิตรที่แข็งแกร่งแล้วนั้น จุดแข็งของอาร์เอสคือการมีประสบการณ์อันยาวนานและมีสื่อแตกต่างกัน
หลายประเภทอยู่ในมือ จะน าพาให้ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามของไลฟ์สตาร์ขึ้นมาเป็นแบรนด์หนึ่งใน
ตัวเลือกหลักของผู้บริโภคได้ 
 
กลยุทธ์การตลาด 

ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามของบริษัทฯ ได้รับแรงบันดาลใจมาจากนวัตกรรมระดับโลก รวมถึงได้
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ผู้เชี่ยวชาญและพันธมิตรจากสถาบันวิจัยต่างประเทศ รวมกับส่วนผสมที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยการสกัด
จากเทคโนโลยีขั้นสูง อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่สามารถเก็บรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไว้ได้อย่างเหมาะสม โดย
บริษัทฯ เลือกใช้การต้ังราคาอย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้คนส่วนใหญ่จับต้องได้ 

อาร์เอสใช้การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อของบริษัทฯ เป็นช่องทางแรก ทั้งช่อง 8 ช่อง 2 
และช่องสบายดีทีวี รวมถึงการโฆษณาในช่องโทรทัศน์ที่ได้รับความนิยมในระดับสูงและการโฆษณาผ่าน
บิลบอร์ดทั่วประเทศ เพื่อท าให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักในวงกว้าง เมื่อลูกค้าต้องการซื้อสินค้าสามารถโทรศัพท์เข้า
มาที่ call center ของบริษัทฯ หรือสามารถซื้อผ่านออนไลน์ได้ที่ www.shop1781.com ในส่วนนี้จะท าให้บริษัท
ฯ มีข้อมูลผู้บริโภค ทราบถึงรสนิยมและความต้องการผ่านผลิตภัณฑ์ที่น าเสนอที่มีความหลากหลาย และ
สามารถน ามาใช้จัดการให้เกิดประโยชน์กับช่องทางจัดจ าหน่ายอ่ืนๆ เช่น ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคได้ บริษัทฯ ยังมีแผนเพิ่มจ านวนประเภทผลิตภัณฑ์และขยายช่องทางการจัด
จ าหน่ายใหม่ๆ ทั้งห้างสรรพสินค้าและร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Hypermarket and Superstore) ร้านค้าสะดวก
ซื้อ (Convenience Store) และร้านจ าหน่ายเวชส าอาง (Drug store)  

กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด บริษัทฯ มีการวางแผนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีให้เหมาะสมกับ
ลูกค้าในแต่ละช่องทางการจัดจ าหน่าย อาทิเช่น การท าโปรโมชั่น Shock Deal และโปรโมชั่นร่วมกับร้านค้า
ปลีกต่างๆ  

 
การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

อาร์เอสร่วมมือกับสถาบันวิจัยนานาชาติเป็นผู้คิดค้นส่วนผสมที่ส าคัญในแต่ละผลิตภัณฑ์ เมื่อได้
ส่วนผสมหรือสารสกัดที่ส าคัญแล้วจะน ามาผลิตโดยพันธมิตรชั้นน าระดับประเทศ และบางส่วนเป็นบริษัทใน
เครือของบริษัทชั้นน าระดับโลกเป็นผู้รับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์  

 
2.3 ธุรกิจเพลง 

 ธุรกิจเพลงของอาร์เอส มีการด าเนินงานในลักษณะครบวงจร ครบทุกขั้นตอนของการด าเนินงาน ต้ังแต่
การคัดเลือกศิลปิน การท างานเพลง การท าการโปรโมท การวางกลยุทธ์สื่อและการตลาด การบริหารศิลปิน 
และการบริหารคอนเทนต์เพลง ทั้งในแง่ตัวศิลปิน ตัวงานเพลง ผ่านช่องทางทั้งในสื่อ Online เช่น streaming, 
download และ Offline เช่น โทรทัศน์ 

 1) การวางโครงสร้างการประกอบธุรกิจเพลง (Business Model) การท างานเพลงจะเริ่มต้นจาก
การน าเสนอแนวความคิด คอนเซปต์ของงาน และก าหนดกลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย ร่วมกับศิลปินที่พร้อมจะร่วมเป็น
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พาร์ทเนอร์กัน ด้วยการที่ อาร์เอส มีทีมงานที่มีประสิทธิภาพและประสบการณ์ในหลากหลายรูปแบบ รวมถึง
ช่องทางสื่อที่มีศักยภาพทั้ง Offline และ Online ท าให้สามารถผลิตผลงานเพลงได้หลากหลายเพื่อตอบสนอง
กลุ่มเป้าหมายได้ครบทุกกลุ่มและสามารถผลิตผลงานออกสู่ตลาดได้อย่างต่อเนื่อง หลังจากนั้นจึงน าเสนอคอน
เซปต์และกลยุทธ์ ต่อคณะกรรมการบริหารธุรกิจเพลง (Music Business Management Board) เพื่อพิจารณา
อนุมัติในหลักการ  

 2) การวางนโยบายการผลิตผลงานในจ านวนที่เหมาะสม เน้นการให้ความส าคัญกับคุณภาพของ
ผลงาน และการดูแลสินค้าเมื่อออกสู่ตลาดอย่างใกล้ชิดต้ังแต่ต้นจนจบกระบวนการ ท าให้การผลิตผลงานแต่
ละโปรเจคเป็นไปตามการวางแผนในขั้นต้น และมีการ วัดผลทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงการตอบรับของ
กลุ่มเป้าหมาย ผ่านตัววัดในช่องทาง Social Media ต่างๆ 

 3) การใช้ประโยชน์จากสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสื่อโทรทัศน์ สื่อออนไลน์ทั้งทางเว็บไซต์ และโซเชียล
มีเดียต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือเพื่อให้การประชาสัมพันธ์ผลงานมีประสิทธิภาพ และเป็นการใช้สื่อที่
มีอยู่ทั้งหมดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 4) การบริหารจัดการลิขสิทธิ์งานเพลงที่มีอยู่อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างรายได้
เพิ่มเติมให้กับบริษัท  

 5)    การต่อยอดในเชิง Value ของศิลปินที่ผลิตผลงาน โดยจะต่อยอดทั้งในเชิงของการวางกลยุทธ์ใน
การสร้างรายได้จากงาน Event, Showbiz ต่างๆ รวมไปถึงการเป็น Brand Ambassador, Presenter ของ
ผลิตภัณฑ์ที่มี positioning และกลุ่มเป้าหมายเดียวกับกับตัวศิลปิน 

 6) การวางนโยบายในการเปิดโอกาสให้กับกลุ่มศิลปินใหม่ นักแต่งเพลง และช่องทางสร้างสรรค์
งานเพลงรูปแบบใหม่ เพื่อพัฒนาและยกระดับงานเพลงของกลุ่มอาร์เอสให้ทันสมัยและครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายตลอดเวลา 

โดยที่การประกอบธุรกิจเพลง มีรายได้หลักจาก 3 แหล่งดังนี้ 

 1) รายได้จาก Showbiz, Event ของศิลปินที่อยู่ในสังกัด เป็นการวางกลยุทธ์เพื่อการขายงาน
แสดง/งานโชว์ของศิลปิน ตลอดทั้งปี รวมทั้งการต่อยอดเชิงภาพลักษณ์ของศิลปินในแง่ของการเป็น Brand 
Ambassador หรือ Presenter ผลิตภัณฑ์ต่างๆ 

  2) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์เพลงในรูปแบบต่างๆ ผ่านทางระบบดิจิตอล (Digital Content) 
ไม่ว่าจะเป็นการดาวน์โหลดเพลง (Download) การดาวน์โหลดเสียงเรียกเข้าผ่านทางโทรศัพท์ (Ring tone) 
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การเลือกซื้อเพลงรอสายผ่านเครือข่ายของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Ring Back Tone) การดาวน์โหลดเพลง 
(Full Song) ผ่านช่องทางอ่ืนๆ เช่น iTunes หรือผ่านเครือข่ายของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (WAP) การฟังเพลง
ในรูปแบบ Online Streaming ผ่าน Platform ต่างๆ เช่น JOOX, Apple Music การฟังเพลงและดูมิวสิควิดีโอ
ออนไลน์ผ่าน YouTube, Line TV 

 3) รายได้จากการจัดเก็บลิขสิทธิ์เพลง โดยบริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จ ากัด หรือในชื่อย่อว่า TCC 
(Thai Copyright Collection CO., LTD.) เป็นบริษัทในเครือที่ท าหน้าที่จัดเก็บลิขสิทธิ์ผลงานต่างๆ ที่ถูก
น าไปใช้ในเชิงพาณิชย์ให้กับบริษัทฯ 
 
ศิลปินนักร้องในสังกัด (Artist /Singer) 

ปัจจุบันบริษัทฯ มีศิลปินนักร้องเพลงไทยสากล และเพลงไทยลูกทุ่ง ประกอบด้วยศิลปินเด่ียวและ
ศิลปินกลุ่ม ซึ่งสามารถน าเสนองานเพลงที่หลากหลายครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ ตัวอย่างศิลปิน
ในอาร์เอส ได้แก่ ใบเตย อาร์สยาม, จ๊ะ อาร์สยาม, กระแต อาร์สยาม, เบิ้ล ปทุมราช อาร์สยาม,  วงเฟลม, วง
เคลิ้ม, เอก สุระเชษฐ์, แบล็คแจ็ค, บ่าวว,ี จินตหรา พูนลาภ, บีทเต้ิล, กลุ่มศิลปินสโมสรชิมิ เป็นต้น 
 
การตลาดและการแข่งขัน 

ในปัจจุบัน ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการฟังเพลงที่เปลี่ยนไปจากเดิม โดยมีตัวแปรที่ส าคัญคือการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตและการเพิ่มขึ้นอย่างแพร่หลายของอุปกรณ์สมาร์ทโฟน (Smartphone) ส่งผลให้ ผู้บริโภคหันมาฟัง
เพลงออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ต่างๆ และฟังเพลงบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนกันมากขึ้น ดังนั้นบริษัทฯ จึงต้องให้
ความส าคัญกับช่องทางการจัดจ าหน่ายมากขึ้น ต้องมีช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้
อย่างทั่วถึงโดยไม่จ าเป็นจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์แผ่นเพลงเสมอไป 

นอกจากนี้ในปัจจุบัน คอนเทนต์เพลงมีการผลิตกันออกมาหลากหลาย ท าให้ผู้บริโภคสามารถเลือกฟังได้
ง่ายดายผ่าน social network ต่างๆ ท าให้เกิดรูปแบบใหม่ๆของคอนเทนต์เพลงในตลาดมากขึ้น 

 
2.4 ธุรกิจรับจ้างและผลิตกิจกรรม 

รายได้จากธุรกิจรับจ้างและผลิตกิจกรรม มาจาก 2 ส่วน ได้แก่ การจัดคอนเสิร์ตและกิจกรรมการตลาด  
 

การจัดคอนเสิร์ตและกิจกรรมการตลาด  
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ประเภทของธุรกิจการแสดงและกิจกรรมการตลาด เป็นอีกรูปแบบหนึ่งในประเทศไทยที่มีการขยายตัว
อย่างรวดเร็ว เป็นผลให้ลูกค้าบริษัทโฆษณาและบริษัทเจ้าของสินค้า มีการจัดสรรงบประมาณในแง่ของ
กิจกรรมส่งเสริมการขาย ณ จุดขาย (Below the line) มากขึ้น  

อาร์เอสมีความเชี่ยวชาญในการจัดคอนเสิร์ตและกิจกรรมการตลาด  ผลิตผลงานได้สอดคล้องกับ
แผนการตลาดของลูกค้าที่ลงทุนในสื่อกิจกรรมส่งเสริมการขาย ณ จุดขาย ประเภทการแสดง และอีเวนต์ โดยมี
การเสนอแผนงาน รูปแบบสื่อกิจกรรมบันเทิงต่างๆ ให้มีความต่อเนื่องและส่งผลต่อธุรกิจในระยะยาวได้ 

ส าหรับธุรกิจการจัดคอนเสิร์ต และ กิจกรรมการตลาด ในประเทศไทยจะจัดแบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ดังนี้ 

 1) กลุ่มบริษัทประเภทจัดงานแสดง (Presentation) และผู้รับจ้างจัดอีเวนต์ (Event Organizer) ท่ี
ให้บริการรับจัด อีเวนต์ทั่วไปให้กับสินค้าและบริการ 

 2) กลุ่มบริษัทประเภท ผู้สนับสนุนอีเวนต์ระดับท้องถิ่น (Local Event Promoter) ที่ให้บริการจัดการ
แสดง โชว ์คอนเสิร์ต โดยเป็นผู้ลงทุนในการท าตลาด จัดงานเอง และ / หรือ ร่วมกับบริษัทอ่ืนๆ ในประเทศ 

 3) กลุ่มบริษัทประเภท ผู้สนับสนุนอีเวนต์ระหว่างประเทศ (International Event Promoter) ท่ี
ให้บริการจัดการแสดง โชว์ คอนเสิร์ต โดยผู้ลงทุน และให้บริการในการท าแผนตลาด จัดงานเอง และ / หรือ 
ร่วมกับบริษัทอ่ืน โดยเป็นผู้คัดสรรงานเพื่อมาท าตลาดในประเทศ 

การจัดคอนเสิร์ตและกิจกรรมการตลาดในประเทศไทย มีการแข่งขันค่อนข้างสูง  เนื่องจากมี
ผู้ประกอบการ ทั้งบริษัทที่มีขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ เป็นจ านวนมาก แต่ในขณะเดียวกันธุรกิจนี้ก็มีโอกาส
ทางด้านธุรกิจสูง เนื่องจากแผนการตลาดส่วนใหญ่ของสินค้าต่างๆ จะจัดสรรงบประมาณของ กิจกรรมส่งเสริม
การขาย ณ จุดขาย เพิ่มขึ้นทุกๆ ปีเช่นกัน  

อาร์เอสเป็นบริษัทสื่อขนาดใหญ่ ซึ่งมีข้อได้เปรียบในการด าเนินธุรกิจการจัดคอนเสิร์ตและกิจกรรม
การตลาด เนื่องจากมีศิลปิน นักร้อง ที่ได้รับความนิยมอยู่ในสังกัดเป็นจ านวนมาก อีกทั้งมีธุรกิจสื่อครบวงจร 
ทั้งสื่อโทรทัศน์และสื่อวิทยุ ท าให้มั่นใจได้ว่าการจัดคอนเสิร์ตและกิจกรรมการตลาดกับบริษัทฯจะตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
การตลาดและการแข่งขัน 

 บริษัทฯ ใช้ทั้งกลยุทธ์ Mass Customization Strategy และ กลยุทธ์การตอบสนองลูกค้าเฉพาะราย 
(Individual Customization Strategy) เป็นกลยุทธ์หลักในการท างาน (ขึ้นอยู่กับประเภทของการผลิตและการ
บริการ) โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มลูกค้าที่เป็นเจ้าของสินค้า (Direct Customer) เป็นหลัก แต่ก็ไม่ละเลยลูกค้าที่เป็น
บริษัทโฆษณา (Advertising Agency) ทั้งนี้ในการน าเสนองานให้กับลูกค้านั้นทางบริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะให้ลูกค้า
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ได้มองให้เห็นว่างานที่บริษัทฯ น าเสนอนั้น เป็นเครื่องมือทางการตลาด  (Marketing Tool) ที่จะท าให้ลูกค้าแต่
ละรายประสบความส าเร็จในวัตถุประสงค์ทางการตลาดที่ต้ังไว้ของลูกค้าทุกรายโดยอาศัยหลักการของ
การตลาดภาคบันเทิง (Entertainment Marketing) ในการเข้าถึงผู้บริโภค 
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3. ปัจจัยความเสี่ยง 

 บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (บริษัทฯ)  ประเมินความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญที่อาจ
เกิดขึ้นและอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ มีดังนี้  

ความเสี่ยงจากการออกประกาศ หลักเกณฑ์ จากส านักงานคณะกรรมการกิ จการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  (กสทช.) 

 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการประกอบกิจการโทรทัศน์ทั้งในระบบภาคพื้นดินซึ่งส่งสัญญาณแบบ
ดิจิตอล (Digital Terrestrial Television) และ ระบบดาวเทียม(Satellite Television) ซึ่งกิจการโทรทัศน์นับได้
ว่าเป็นกิจการสื่อสารมวลชนที่มีอิทธิพลต่อประชาชนเป็นอย่างยิ่ง  เพราะเป็นการสื่อสารที่ประชาชนสามารถ
เข้าถึงและรับรู้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึงมากกว่าสื่อมวลชนประเภทอ่ืนๆ ดังนั้นการประกอบกิจการโทรทัศน์จึงต้อง
ด าเนินภายใต้กฎหมายเป็นส าคัญ ซึ่งหน่วยงานภาครัฐที่เข้ามามีบทบาทการก ากับดูแลผู้ประกอบกิจการ
โทรทัศน์ของประเทศไทย คือ  ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)  มีอ านาจหน้าที่หลักในการก ากับดูแลและออกประกาศหลักเกณฑ์ต่างๆ  เพื่อ
ควบคุมก ากับดูแลผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ให้มีการแข่งขันกันอย่างเสรีและเป็นธรรม มีมาตรฐานทาง
จริยธรรม และคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับประโยชน์และมิให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบกิจการ อาทิเช่น การ
ก ากับดูแลเนื้อหารายการต้องมีคุณภาพเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย  การจัดระดับความเหมาะสมของรายการ
เพื่อคุ้มครองเด็กและเยาวชน  การโฆษณา การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้
ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ เป็นต้น  ณ ปัจจุบันประกาศ กสทช. ยังมีออกมาอย่างต่อเนื่องตาม
แนวนโยบายของ กสทช. และตามสภาพปัญหาของการประกอบกิจการ   ดังนั้น  การออกประกาศต่างๆ ของ 
กสทช.จึงยังเป็นสิ่งที่ควบคู่ไปกับการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ทุกรายเช่นเดิม   กฎเกณฑ์
ต่างๆ ที่จะออกมาควบคุมการด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับการประกอบกิจการโทรทัศน์ของบริษัทฯ จึงยังไม่เสถียร   
และต้องใช้เวลาอีกสักระยะเพื่อให้เห็นกฎเกณฑ์ที่ออกมาบังคับทั้งหมดก่อนว่าจะส่งผลกระทบกับการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ หรือไม่เพียงใด อันจะสะท้อนเป็นปัจจัยความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจได้ 

ความเสี่ยงจากการแข่งขันที่รุนแรงในธุรกิจสื่อโทรทัศน์ 

 ต้ังแต่เริ่มออกอากาศทีวีดิจิตอลช่วงกลางปี 2557 เป็นต้นมา อุตสาหกรรมโทรทัศน์เผชิญกับภาวการณ์
แข่งขันที่รุนแรง เกิดการปรับตัวเปลี่ยนแปลงต่างๆ มากมายจากผู้ประกอบการของแต่ละช่อง ไม่ว่าจะเป็น
ผู้ประกอบการรายเดิม (ระบบแอนะล็อก) ที่ต้องพยายามรักษาอันดับของตัวเองไม่ให้ตกลงมา และรายใหม่ที่
ต้องต่อสู้เพื่อช่วงชิงเรตต้ิงและเม็ดเงินโฆษณาในตลาดให้ได้มากที่สุด  ซึ่งต่างก็ใช้กลยุทธ์ในการเรียกคะแนน
ความนิยมโดยมีคอนเทนต์เป็นแม่เหล็กส าคัญในการดึงดูดผู้ชมรายการ โดยเฉพาะในช่วงของไพรม์ไทม์ 
(Prime Time) จะมีการแข่งขันรุนแรงมากที่สุด ผู้ชมรายการจะเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากทางเลือกที่หลากหลาย
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ขึ้น บริษัทเอเยนซี่โฆษณาจะมีตัวเลือกในการลงโฆษณามากขึ้น โดยมี “เรตต้ิง” และ “ความคุ้มค่าของราคา” 
เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาลงโฆษณา ซึ่งจะท าให้การขายเวลาโฆษณายากขึ้น 

 อย่างไรก็ดี จากการที่บริษัทฯ มีประสบการณ์การท าธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ และบริหารช่อง
รายการของตัวเองมาเป็นเวลานาน มีกลุ่มผู้ชมเป้าหมายชัดเจน มีคอนเทนต์ที่แข็งแรงด้วยรูปแบบที่ตรงกับ
รสนิยมของผู้ชมกลุ่มเป้าหมาย มีบุคลากรและทีมงานที่มีคุณภาพและประสบการณ์  ตลอดจนการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการตลาดรูปแบบต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้ผู้ชมติดตามรับชมอย่างต่อเนื่องและเพื่อให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง 
ท าให้ช่องโทรทัศน์ของบริษัทฯ ติดอยู่ในอันดับต้นๆ จากการจัดอันดับของ AGB Nielsen Media Research 

(Thailand) จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถช่วงชิงและรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดจากคู่แข่งในอุตสาหกรรมได้ 

ความเสี่ยงจากการต่ออายุสัญญาสัมปทาน 

 สัมปทานธุรกิจทีวีดาวเทียม  

จากการที่ กสทช. ได้ออกประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ เพื่อจัดระเบียบผู้ประกอบการช่องทีวีดาวเทียมและเคเบิลทีวีให้เข้าสู่กลไกการก ากับดูแล  โดย กสทช. 
จะออกใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการเป็นคราวๆ ในขั้นแรกใบอนุญาตจะมีอายุ 1 ปี หลั งจากนั้นจะพิจารณาต่อ
ใบอนุญาตให้อีกคราวละไม่เกิน 2 ปี โดย กสทช.ได้น าหลักเกณฑ์เรื่องร้องเรียนการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
เนื้อหารายการที่ไม่เหมาะสม หรือ การโฆษณาที่ผิดกฎหมาย หรือ การกระท าอันเป็นการขัดหรือแย้งกับการ
ก ากับดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการ รวมถึงหลักเกณฑ์อ่ืนๆ ที่ทาง กสทช. จะออกเพิ่มเติมในอนาคต มาเป็น
พื้นฐานในการพิจารณาต่อใบอนุญาตแก่ผู้ประกอบการกิจการแต่ละราย  ซึ่งการได้รับใบอนุญาตเป็นคราวๆ 
และแต่ละคราวมีอายุการประกอบการระยะสั้นอาจเป็นข้อจ ากัดในการขยายธุรกิจ การวางแผนการผลิต และ
การสร้างรายได้ของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญของการปฏิบัติตามข้อก าหนดและ
กฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ จะสามารถได้รับการต่อใบอนุญาตประกอบกิจการ
ทีวีดาวเทียมได้อย่างต่อเนื่อง 

 สัมปทานธุรกิจวิทยุ 

โดยปกติการท าสัญญาเช่าเวลาออกอากาศกระจายเสียงสถานีวิทยุมีระยะเวลาประมาณ 2 ปี ซึ่งหาก
บริษัทฯ ไม่ได้รับการต่ออายุสัญญาเช่าเวลาออกอากาศดังกล่าวจะส่งผลกระทบถึงความต่อเนื่องของการ
ออกอากาศรายการและรายได้ของบริษัทฯ ทั้งนี้ หมายรวมถึงความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญา
ซึ่งอาจท าให้บริษัทฯ ได้รับเงื่อนไขที่ด้อยลงไปจากเดิม  นอกจากนี้ การแสวงหาเวลาออกอากาศใหม่เพื่อ
ทดแทนอาจท าให้บริษัทฯ สูญเสียประโยชน์จากการขาดความต่อเนื่องทางธุรกิจ และการสร้างความนิยมให้
เทียบเคียงกับรายการเดิมได้ หรืออาจท าให้ต้นทุนเพื่อการได้มาสูงขึ้น  อย่างไรก็ดี บริษัทฯ เชื่อว่าจากการที่
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บริษัทฯ ผลิตผลงานที่มีคุณภาพออกมาอย่างต่อเนื่อง จนได้รับความนิยม มีฐานผู้ฟังรายการประจ า รวมถึงการ
ที่บริษัทฯ ได้รักษามาตรฐานในการช าระเงินและปฏิบัติตามเงื่อนไขของการจ่ายค่าเช่าเวลาอย่างเคร่งครัด 
ตลอดจนมีการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ให้สัมปทานจะท าให้บริษัทฯได้รับความไว้วางใจและสามารถลด
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการต่ออายุสัญญาเช่าได้  แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ  จะพิจารณาถึงมูลค่าของ
สัญญาสัมปทาน โดยเปรียบเทียบกับความคุ้มค่าในการลงทุน ซึ่งหากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ ทางบริษัทฯ อาจพิจารณาไม่ต่ออายุสัมปทานดังกล่าว ทั้งนี้ ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ผ่านการพิจารณา
อนุมัติให้ต่ออายุสัมปทานออกไปอีก 2 ปี โดยสัญญาสิ้นสุดในปี 2560  

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ได้มีค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามมาตรา 44 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ยืดระยะเวลาที่ กสทช. เรียกคืนคลื่นความถี่วิทยุกระจายเสียงจากเดิมในปี 
2560 ออกไปอีก 5 ปี และให้คงสิทธิในการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง และการถือครองคลื่นความถี่
ดังกล่าวได้ตามขอบเขตและสิทธิเดิม ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าค าสั่งดังกล่าว จะเป็นผลดีต่อธุรกิจวิทยุของบริษัทฯ ที่
จะท าให้มูลค่าสัมปทาน รวมถึงขอบเขตและสิทธิไม่เปลี่ยนแปลง 

ความเสี่ยงจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 

 ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่าเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อการใช้ชิวิตของผู้คนทั่วโลก  ความเจริญก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีท าให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว  มีผลท าให้พฤติกรรมของผู้คนในโลก
เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสาร การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  การหาความบันเทิงต่างๆ จากเดิมผู้คน
เป็นเพียงผู้รอรับข้อมูลข่าวสารจาก สื่อโทรทัศน์  สื่อหนังสือพิมพ์  แต่ปัจจุบันเทคโนโลยีท าให้พฤติกรรมของ
ผู้คนเปลี่ยนแปลงไปท าให้การเป็นผู้รอรับข้อมูลสิ้นสุดลง  โดยสามารถเป็นผู้แสวงหาข้อมูลได้ด้วยตนเอง
ประกอบกับข้อมูลข่าวสารแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วด้วยการส่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ตไปยังอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอยู่ในมือของทุกคน อย่างสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์พกพาต่างๆ  (ที่เรียกว่า Second  
Screen ซึ่งเปรียบเสมือนหน้าจอที่ 2 รองจากโทรทัศน์)  Second Screen จึงเป็นสิ่งส าคัญที่ส่งผลให้บทบาท
ของรายการโทรทัศน์ต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับกับสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ด้วย   บริษัทฯ จึง
ตระหนักดีถึงการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีเพื่อสร้างโอกาสการสื่อสารกับผู้รับชมให้
ครอบคลุมทุกช่องทาง   แต่อีกปัจจัยที่ส าคัญของการเติบโตทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)  คือ การ
ควบคุมก ากับดูแลของภาครัฐที่มีแนวโน้มจะเข้มข้นขึ้น  เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานใดที่ก ากับดูแล
โดยตรง  จึงท าให้การเสนอข้อมูลข่าวสารในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ค่อนข้างเสรีและมี
ขีดจ ากัดน้อยกว่าสื่อโทรทัศน์ที่ต้องอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ กสทช.  ดังนั้น ในอนาคตอันใกล้ภาครัฐย่อม
ต้องก าหนดหน่วยงานก ากับดูแลและออกกฎระเบียบเพื่อควบคุมก ากับดูแลสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) 
ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น   ซึ่งจะส่งผลให้การด าเนินธุรกิจผ่านช่องทางนี้อาจถูกก ากับมากยิ่งขึ้น  อาทิเช่น  การขอ
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ใบอนุญาตประกอบกิจการ การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมประกอบกิจการ  การควบคุมเนื้อหารายการ เป็นต้น   
แต่อย่างไรก็ดี  บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวังและอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์กรอบของกฎหมายจึงมั่นใจ
ว่า บริษัทฯ จะสามารถปรับตัวให้ทันกับทุกสถานการณ์   

ความเสี่ยงจากการถูกละเมิดลิขสิทธิ์ 

ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมเพลงได้รับผลกระทบหลักจากการถูกละเมิดลิขสิทธิ์ ใน
หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการจ าหน่ายแผ่นเพลง (CD,VCD,DVD,MP3) แบบละเมิดลิขสิทธิ์ การดาวน์
โหลดเพลงจากเว็บไซต์ที่ไม่ได้รับอนุญาต การน าคอนเทนต์เพลงไปหารายได้ของผู้ประกอบการร้านค้า 
ร้านอาหาร และร้านคาราโอเกะ การจัดกิจกรรมและงานแสดงคอนเสิร์ตต่างๆ รวมถึงการน าคอนเทนต์ไปใช้
เพื่อประโยชน์ทางพาณิชย์หรือเพื่อความบันเทิงส่วนตัวผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งการถูกละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าว 
ส่งผลให้รายได้ของส่วนงานเพลงไม่สะท้อนปริมาณการบริโภคที่แท้จริง  

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาที่เกิดขึ้น และได้ด าเนินการหาทางแก้ไข  โดย
การทบทวนแผนธุรกิจใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อให้มีความยืดหยุ่น เหมาะสมและทันเหตุการณ์ เช่น การปรับ
โครงสร้างภายในของสายงานเพื่อรองรับแผนงานที่เปลี่ยนแปลง และตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละ
รายได้อย่างตรงจุด การใช้กลยุทธ์การขายให้เข้ากับพฤติกรรมของผู้บริโภคตามยุคสมัย การพัฒนาระบบงาน
ภายในให้รองรับกับระบบ Platform ต่างๆที่มีอยู่ในตลาดปัจจุบัน และที่จะเกิดขึ้นใหม่ได้  รวมถึงมีหน่วยงานที่
รับผิดชอบดูแลเรื่องการป้องกันและปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์โดยเฉพาะ ซึ่งได้รับความร่วมมือและ
สนับสนุนจากภาครัฐในการบังคับใช้กฎหมายเข้าด าเนินการกับผู้ประกอบการที่กระท าความผิดฐานละเมิด
ลิขสิทธิ์ในผลงานของบริษัทฯ รวมถึงรณรงค์ประชาสัมพันธ์กระตุ้นลูกค้าและผู้ประกอบธุรกิจที่น างานลิขสิทธิ์
ไปใช้ ต้องเคารพต่อสิทธิ์และท าการช าระค่าลิขสิทธิ์เป็นการตอบแทน จากมาตรการดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ 
คาดว่าจะช่วยลดผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญจากความเสี่ยงของการถูกละเมิดลิขสิทธิ์ได้ 

ความเสี่ยงจากโครงการขนาดใหญ่ที่ได้มาเป็นครั้งคราว  

บริษัทฯ มีแผนการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบางโครงการที่บริษัทฯ ได้มา จ าเป็นต้องใช้เงินลงทุน
ค่อนข้างสูง จึงอาจมีความเสี่ยงหากไม่สามารถบริหารรายได้ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งอาจมาจาก
หลายสาเหตุ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค 
กระแสความนิยมต่างๆ ภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่รุนแรงมากขึ้น ตลอดจนอาจมีการบอกเลิกสัญญา 
หรือ การเกิดเหตุการณ์ใดๆ ที่ท าให้ไม่สามารถด าเนินการต่อได้ เป็นต้น อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้ก าหนด
กระบวนการในการพิจารณากลั่นกรอง  ประเมินประโยชน์และความคุ้มค่าก่อนการตัดสินใจลงทุน โดยจัดให้มี
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ เมื่อมีการท าสัญญาหรือข้อผูกพันใดๆ จะมีผู้เชี่ยวชาญจากหลายฝ่ายที่
เกี่ยวข้องเข้าร่วมกันพิจารณาเพื่อความรอบคอบรัดกุม ตลอดจนก าหนดให้มีการวางแผนและการเตรียมงาน
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ล่วงหน้า  นอกจากน้ี หากเป็นโครงการขนาดใหญ่มากจะต้องได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
ด้วย เพื่อลดความเสี่ยงอย่างมีนัยส าคัญที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าว 

ความเสี่ยงจากพึ่งพิงผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม 

บริษัทฯ มีพันธมิตรที่มีชื่อเสียงระดับต้นๆ ของประเทศเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม โดย
บริษัทฯ จะเป็นผู้ก าหนดวัตถุดิบหลัก (Active ingredient) รวมถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์โดยรวม และจะ
ร่วมกับสถาบันวิจัยชั้นน าทั่วโลก รวมถึงโรงงานผู้ผลิตในการพัฒนาสูตรการผลิตและขั้นตอนการผลิต แต่
โรงงานผู้ผลิตจะเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบและด าเนินการผลิตเองทั้งกระบวนการ ซึ่งหากผู้ผลิตรายใดรายหนึ่งเกิด
ปัญหาไม่สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ได้  จะส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถท าการจัดหา
ผลิตภัณฑ์ได้ตรงตามเวลาหรือตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งอาจส่งผลต่อผลประกอบการรวมของบริษัทฯ 

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดการต่อความเสี่ยงดังกล่าว โดยการกระจายค าสั่งผลิตสู่ผู้ผลิต
ชั้นน าในประเทศออกไปจ านวนหลายราย เพื่อไม่ให้เกิดการพึ่งพิงผู้ผลิตเพียงรายเดียว รวมถึงความพยายามใน
การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ผลิตรายใหม่ๆ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ท าให้บริษัทฯ สามารถต่อรองกับผู้ผลิต
และสามารถควบคุมต้นทุนสินค้าได้มากขึ้น 

ความเสี่ยงจากอายุของผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม 

เนื่องจากความจ าเป็นในการสั่งผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามต้องมีจ านวนมากพอเพื่อการ
บริหารต้นทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และต้องมีการบริหารสินค้าส าหรับการจัดเก็บสินค้าคงคลังในจ านวนที่
เพียงพอเพื่อการกระจายสินค้าให้แก่ร้านค้าปลีกทั่วประเทศ บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงจากอายุของผลิตภัณฑ์
สุขภาพและความงามซึ่งโดยอายุเฉลี่ยส่วนใหญ่ประมาณ 3 ปี หากในกรณีที่กระแสนิยมของผู้บริโภค
เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับบริษัทฯ อยู่ในช่วงเริ่มต้นของธุรกิจและต้องมีการน าเสนอผลิตภัณฑ์สินค้าใหม่ๆ 
ออกมาอย่างต่อเนื่อง 

ก่อนการผลิตสินค้า บริษัทฯ ต้องท าการส ารวจตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภคเพื่อให้สามารถ
วิเคราะห์และคาดการณ์ยอดขายของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทให้แม่นย าที่สุด และเพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดในขณะนั้นๆ โดยต้องติดตามและตรวจสอบอายุคงเหลือของสินค้าอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งมี
การบริหารจัดการสินค้าคงเหลือให้เหมาะสมกับช่วงอายุของแต่ละผลิตภัณฑ์ ซึ่งโดยเฉลี่ยหากสินค้ามีอายุ
คงเหลือประมาณ 18 เดือนและมีอัตราการสั่งซื้อช้าลง สินค้านั้นจะถูกน ามาพิจารณาโดยฝ่ายบริหาร และจัด
ให้มีโปรโมชั่นหรือท าการตลาดใดๆ เพื่อเร่งการขายสินค้าเหล่านั้นออกไปให้เร็วที่สุด 
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4. ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ  

ทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (กลุ่มอาร์เอส) แสดงรายละเอียด 
ดังต่อไปนี ้

4.1 ที่ดิน 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ท าการเช่าที่ดินเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจจากบุคคลอ่ืนนอกกลุ่ม  ดัง
รายละเอียดต่อไปนี ้

ที่ตั้ง ผู้เช่า อายุสัญญา 
ค่าเช่า /เดือน 
(ล้านบาท) 

เลขที่ 431/2-5 ซอยลาดพร้าว 15 
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 

บมจ. อาร์เอส 3 ปี 
(ส.ค.2557 – ก.ค.2560) 

0.41 

 
4.2 อุปกรณ ์ 

อุปกรณ์หลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย มีดังนี้ 

บริษัท อุปกรณ์และเคร่ืองจักร 
ลักษณะ 
กรรมสิทธิ์ 

มูลค่าตาม
บัญชี 
ปี 2559 

(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

1. บมจ. อาร์เอส  อุปกรณ์ห้องควบคุมการ
ออกอากาศ และอุปกรณ์ถ่าย

ท ารายการโทรทัศน์ 

เจ้าของ 246.27 ไม่ม ี

2. บจ. คูลลิซึ่ม อุปกรณ์ห้องบันทึกเสียง เจ้าของ 1.96 ไม่ม ี

 
4.3 คลังสินค้า 

คลังสินค้าของ บริษัทย่อย มีดังนี้ 

ที่ตั้ง ผู้เช่า อายุสัญญา 
ค่าเช่า/ค่าบริการ 

ต่อเดือน (ล้านบาท) 
เลขที่ 9/102  หมู่ที่ 5  
ถนนพหลโยธิน 

บจ. ไลฟ์สตาร์ 1 ปี 
(สิ้นสุดสัญญาเดือน 

0.20 
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ที่ตั้ง ผู้เช่า อายุสัญญา 
ค่าเช่า/ค่าบริการ 

ต่อเดือน (ล้านบาท) 
ต าบลคลองหนึ่ง 
อ าเภอคลองหลวง  
จังหวัดปทุมธานี 

เมษายน 2560) 

อาคาร B อาคาร 2BB 
เลขที่ 9/46 หมู่ที่ 5  
ถนนพหลโยธิน 
ต าบลคลองหนึ่ง 
อ าเภอคลองหลวง  
จงัหวัดปทุมธานี 

บจ. ไลฟ์สตาร์ 1 ปี  
(ปัจจุบันได้ต่ออายุ
สัญญาเช่า เป็น

ช่วงเวลา 1 มกราคม – 
31 ธันวาคม 2560) 

0.10 

 
4.4 สัมปทานและสัญญาเช่าวิทยุ 

 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ท าสัญญาเช่าสถานีวิทยุจากหน่วยงานราชการและบริษัทภายนอก ตาม
รายละเอียดดังนี้ 

สถานี เจ้าของสถานี ช่วงเวลาตามสัญญา 

 F.M. 93.0 MHz  สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยาน 1 มกราคม 2559 – 31 ธันวาคม 2560 

 
4.5 สัญญาบริการการส่งสัญญาณภาพ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ได้ท าสัญญาบริการการส่งสัญญาณภาพ และบริการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
มีดังนี้ 

ผู้ให้บริการ ช่วงเวลาตามสัญญา 

1. องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 

2. บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) 

สิ้นสุดวันที่ 16 มิถุนายน 2571 

1 สิงหาคม 2556 – 1 กรกฎาคม 2566 
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4.6 ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 

บริษัท อาร์.เอส.เทเลวิชั่น จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ  เป็นผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ
โทรทัศน์  เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล  ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ  หมวดหมู่
ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ(กสทช.) ใบอนุญาตเลขที่ B1-S20031-0012-57 มีอายุสิบห้าปีนับต้ังแต่วันที่ 25 เมษายน 2557 สิ้น
ผลวันที่ 24 เมษายน 2572    ในการประกอบกิจการโทรทัศน์ทางคณะกรรมการ กสทช.ได้ออกประกาศเพื่อ
ก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข หน้าที่ต่างๆของผู้ได้รับใบอนุญาตให้ปฏิบัติตามไว้อย่างเคร่งครัด   รวมถึงก าหนด
มาตรการก ากับดูแลผู้รับใบอนุญาตมิให้ด าเนินการใดๆอันเป็นฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ค าสั่ง หรือประกาศต่างๆ โดย
มีบทก าหนดโทษทางกฎหมายไว้ต้ังแต่โทษทางปกครอง ได้แก่ การสั่งระงับการท าใดๆอันเป็นความผิด การ
ปรับ การพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต  จนถึงโทษทางอาญา ได้แก่ การปรับ หรือโทษจ าคุก     

เงื่อนไขที่ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติเพื่อให้ด ารงไว้ซึ่งใบอนุญาต  (ที่มา : เงื่อนไขแนบท้าย
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 
ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ)  อาทิเช่น  คุณสมบัติของผู้รับใบอนุญาตต้องเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด   
การให้บริการโทรทัศนผ์ู้รับใบอนุญาตต้องประกอบกิจการด้วยตนเอง  จะมอบการบริหารจัดการหรือยินยอมให้
บุคคลอ่ืนเป็นผู้มีอ านาจประกอบกิจการแทนมิได้ หรือจะโอนสิทธิในใบอนุญาตให้กับบุคคลอ่ืนอันท าให้มี
ผลกระทบต่อการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตไม่ได้  แต่อาจแบ่งช่วงเวลาให้ผู้อ่ืนเช่าเวลาด าเนิน
รายการบางช่วงได้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด              การบริหารจัดการสถานีต้องมีกระบวนการ
ในการก ากับดูแลตนเองให้มีประสิทธิภาพตามกรอบมาตรฐานจริยธรรม จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อ
สังคม ตามที่คณะกรรมการก าหนด  การออกอากาศรายการต้องปฏิบัติตามประกาศ กสทช.ว่าด้วยเรื่อง ผัง
รายการ เนื้อหารายการ ส าหรับการให้บริการโทรทัศน์อย่างเคร่งครัด   จะออกอากาศรายการที่มิได้ก าหนดไว้
ในผังรายการมิได้โดยต้องมีการจัดให้มีระบบการตรวจสอบเนื้อหารายการที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย    การ
หารายได้ด้วยวิธีการโฆษณา การบริการธุรกิจ ได้ไม่เกินชั่วโมงละสิบสองนาทีครึ่ง  โดยเมื่อรวมเวลาโฆษณา
และการบริการธุรกิจตลอดทั้งวันเฉลี่ยแล้วต้องไม่เกินชั่วโมงละสิบนาที   รวมถึงการช าระค่าธรรมเนียมให้ใช้
คลื่นความถี่ต้องเป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนด  เป็นต้น   
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การช าระคา่ธรรมเนียมให้ใช้คลื่นความถี่ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด ดังนี้ 
หน่วย : ล้านบาท 

งวดการ
จ่ายช าระ 

ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตในส่วน
ของราคาขัน้ต ่า 

ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต 

ในส่วนที่เกินขัน้ต ่า 
 
 

รวม วันท่ีครบก าหนดช าระ จ านวนเงนิ จ านวนเงนิ 
1 190.0 188.5 378.5 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 
2 114.0 188.5 302.5 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 
3 38.0 377.0 415.0 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 
4 38.0 377.0 415.0 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
5 - 377.0 377.0 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
6 - 377.0 377.0 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

รวม 380.0 1,885.0 2,265.0  
 
ทั้งนี้กรณีที่ผู้รับใบอนุญาตช าระค่าธรรมเนียมตามตารางข้างบนไม่ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ก าหนด  

จะต้องช าระค่าธรรมเนียมเพิ่มเป็นจ านวนเงินเท่ากับผลคูณของจ านวนเงินค่าธรรมเนียมที่ต้องช าระกับ อัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่ง  คูณกับสัดส่วนของจ านวนวันที่ค้างช าระต่อจ านวนวันในหนึ่งปี (360 วัน) หรืออาจถูก
พิจารณาพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต  ตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ เงื่อนไขที่คณะกรรมการ
ประกาศก าหนด  

ต่อมาเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559  ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติที่ 76/2559  เร่ืองมาตรการส่งเสริมการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ  เพื่อเป็นมาตรการช่วยแก้ปัญหาจากผลกระทบของสภาวะ
เศรษฐกิจที่ส่งผลต่อรายได้ของผู้ประกอบการที่สุจริตท าให้ไม่อาจช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตได้ทันภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด  อันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเป็นการ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ให้เกิดประสิทธิภาพและ
สร้างความมั่นคงให้แก่ระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ   ค าสั่งดังกล่าวมีผลให้ผู้ได้รับใบอนุญาตมีสิทธิเลือก
วิธีการช าระค่าธรรมเนียมตามบัญชีท้ายค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)ได้โดยท าหนังสือแจ้ง
ความประสงค์ไปยังส านักงาน กสทช.  ซึ่งวิธีการช าระค่าธรรมเนียมตามค าสั่ง คสช.จะท าให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ได้รับประโยชน์จากการขยายระยะเวลา กล่าวคือ  การช าระค่าธรรมเนียมตามเงื่อนไขเดิมต้องช าระราคาขั้นต่ า
ในงวดที่สี่เป็นงวดสุดท้าย  แต่ค าสั่ง คสช.ขยายให้งวดที่สี่แบ่งช าระได้เป็นสองงวด  และค่าธรรมเนียมในส่วนที่
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เกินกว่าราคาขั้นต่ าในส่วนที่เหลืองวดที่สี่ถึงงวดที่หก ค าสั่ง คสช.ขยายให้แบ่งช าระได้เป็นอีกหกงวด  โดยต้อง
เสียดอกเบี้ยอัตรานโยบายตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศก าหนดใน
วันที่ช าระ 
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5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 

บริษัทฯ  และบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่มีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯหรือ
บริษัทย่อย  อย่างมีนัยส าคัญและไม่มีข้อพิพาทที่มีผลกระทบด้านลบอันอาจจะมีผลกระทบต่อสินทรัพย์ของ
บริษัทฯ  หรือบริษัทย่อยที่มีจ านวนสูงกว่าร้อยละ   5  ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตลอดจน
ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอื่น 

6.1 ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

ประเภทธุรกิจ : 4 ธุรกิจหลัก ได้แก่  
ธุรกิจสื่อ ทั้งสื่อโทรทัศน์และสื่อวิทยุ ธุรกิจสุขภาพและความงาม     ธุรกิจ
เพลง และ ธุรกิจรับจ้างและผลิตกิจกรรม  

ที่ต้ังส านักงานใหญ่  : อาคารเชษฐโชติศักด์ิ 419/1 ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว  
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

ทะเบียนเลขที่ : 0107546000016 

เว็บไซต์ : http://www.rs.co.th 

โทรศัพท์ : +66 2511 0555 

โทรสาร : +66 2511 2324 

ทุนจดทะเบียน  : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จ านวน 1,009,937,646 บาท  
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 1,009,937,646 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

ทุนช าระแล้ว : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จ านวน 1,009,937,646 บาท 
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 1,009,937,646 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  

นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
  93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท์ +66 2009 9000  
โทรสาร +66 2009 9991 
เว็บไซต์ http://www.set.or.th/tsd 

ผู้สอบบัญชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด 
อาคารบางกอกซิต้ีทาวเวอร์ ชั้น 15 
179/74-80 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120 

http://www.rs.co.th/
http://www.set.or.th/tsd
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โทรศัพท์ +66 2344 1000 
โทรสาร +66 2286 5050  
เว็บไซต์ http://www.pwc.com/th 

ที่ปรึกษากฎหมาย : ส านักกฎหมาย บริษัท อาร์เอส จ ากัด )มหาชน(  
อาคารเชษฐโชติศักด์ิ 419/1 ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว 
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ +66 2511 0555   
โทรสาร +66 2938 5622 

http://www.pwc.com/th
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อยท่ีบริษัทถือหุ้นเกินร้อยละ10 
 

ชื่อบริษัท สถานที่ตั้ง ประเภทธุรกิจ ชนิดหุ้น ทุนจดทะเบียน ทุนช าระแล้ว ถือหุ้น 
ร้อยละ 

1. บริษัท อาร์.เอส.เทเลวิชั่น จ ากัด 
 

431/4 ซอยลาดพร้าว 15  
ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล  
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ +66 2511 0555 
โทรสาร +66 2511 2324 

ธุรกิจสื่อโทรทัศน์ 
 

หุ้นสามัญ 300,000,000 บาท 
 

300,000,000 บาท 
 

99.99 

2. บริษัท ไลฟ์สตาร์ จ ากัด  
(เดิมชื่อ : บริษัท สตาร์ซ (ประเทศไทย) 
จ ากัด) 
 
 

 

419/2 ซอยลาดพร้าว 15  
ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล  
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ +66 2902 1933 , 
+66 2511 0555 
โทรสาร +66 2938 5621 

ธุรกิจสื่อโฆษณา 
และ จ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์เสริม
ความงาม 

หุ้นสามัญ 
 

200,000,000 บาท 
 

200,000,000 บาท 
 

99.99 

3. บริษัท คูลลิซึ่ม จ ากัด 
 

419/2 ซอยลาดพร้าว 15  
ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล  
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ +66 2511 0555 
โทรสาร +66 2938 5694 

ธุรกิจสื่อวิทยุ 
 

หุ้นสามัญ 25,000,000 บาท 
 

25,000,000 บาท 
 

99.99 
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ชื่อบริษัท สถานที่ตั้ง ประเภทธุรกิจ ชนิดหุ้น ทุนจดทะเบียน ทุนช าระแล้ว ถือหุ้น 
ร้อยละ 

4. บริษัท ย๊าค จ ากัด 
 

431/3 ซอยลาดพร้าว 15  
ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขต
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ +66 2 938 5630 - 2 
โทรสาร +66 2511 2324 

ธุรกิจผลิตรายการ
โทรทัศน์  

หุ้นสามัญ 2,500,000 บาท 
 

2,500,000 บาท 
 

99.97 
 
 
 

5. บริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย  จ ากัด 
 

203/34-36 ซอยลาดพร้าว 15  
ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล 
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ +66 2938 8000  
โทรสาร +66 2938 5583 

ธุรกิจจัดเก็บ
ค่าลิขสิทธิ์ 

 

หุ้นสามัญ 
 

5,000,000 บาท 
 

5,000,000 บาท 
 

99.99 

6. บริษัท อาร์ อัลไลแอนซ์ จ ากัด 
(เดิมชื่อ : บริษัท โพเอม่า จ ากัด) 
 

203/34-36 ซอยลาดพร้าว 15  
ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล 
 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ +66 2511 0555 
โทรสาร +66 2511 2324 

ธุรกิจรับจ้างและ
ผลิตกิจกรรม 

 

หุ้นสามัญ 
 

80,000,000 บาท 
 

80,000,000 บาท 
 

99.99 

7. บริษัท บลูแฟร์รี่ จ ากัด 
 

419/3 ซอยลาดพร้าว 15  
ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล  
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

ธุรกิจรับจ้างและ
ผลิตกิจกรรม 

 

หุ้นสามัญ 5,000,000 บาท 5,000,000 บาท 99.98 
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ชื่อบริษัท สถานที่ตั้ง ประเภทธุรกิจ ชนิดหุ้น ทุนจดทะเบียน ทุนช าระแล้ว ถือหุ้น 
ร้อยละ 

โทรศัพท์ +66 2511 0555 
โทรสาร +66 2511 2324 

8. บริษัท เวรี่เวลล์ จ ากัด 
 

431/3 ซอยลาดพร้าว 15  
ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล  
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ +66 2511 0555 
โทรสาร +66 2511 2324 

ธุรกิจรับจ้างและ
ผลิตกิจกรรม 

 

หุ้นสามัญ 4,000,000 บาท 
 

4,000,000 บาท 
 

99.98 

9. บริษัท อะลาดิน เฮ้าส์ จ ากัด 
 

431/2 ซอยลาดพร้าว 15  
ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล  
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ +66 2511 0555 
โทรสาร +66 2511 2324 

ธุรกิจรับจ้างและ
ผลิตกิจกรรม 

 

หุ้นสามัญ 5,000,000 บาท 
 

5,000,000 บาท 
 

99.99 

10.บริษัท ดี มีเดีย แอนด์ โปรดักชั่น จ ากัด 
 

419/1 ซอยลาดพร้าว 15  
ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล  
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ +66 2511 0555 
โทรสาร +66 2511 2324 

ธุรกิจรับจ้างและ
ผลิตกิจกรรม 

 

หุ้นสามัญ 37,000,000 บาท 
 

37,000,000 บาท 
 

99.99 

11. บริษัท อาร์เอส อินเตอร์เนชั่นแนล    419/3 ซอยลาดพร้าว 15  ธุรกิจให้บริการและ หุ้นสามัญ 37,500,000 บาท 37,500,000 บาท 83.33 
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ชื่อบริษัท สถานที่ตั้ง ประเภทธุรกิจ ชนิดหุ้น ทุนจดทะเบียน ทุนช าระแล้ว ถือหุ้น 
ร้อยละ 

บรอดคาสติ้ง แอนด์ สปอร์ต  
 แมเนจเม้นท์ จ ากัด 
 

ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล  
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ +66 2511 0555 
โทรสาร +66 2511 2324 

รับจ้างจัดกิจกรรม
ด้านการกีฬา 

 

  

12. บริษัท บันเทิง วาไรตี ้จ ากัด 
 

419/2 อาคารเชษฐโชติศักด์ิ 2   
ชั้นที่ 3 ซอยลาดพร้าว 15       
แขวงจอมพล เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ +66 2511 0555 
โทรสาร +66 2511 2324 

ธุรกิจผลิตรายการ
โทรทัศน์ 

 

หุ้นสามัญ 1,000,000 บาท 
 

1,000,000 บาท 
 

99.99 

13. บริษัท อาร์.เอส. สปอร์ตมาสเตอร์ 
จ ากัด 

419/2 ซอยลาดพร้าว 15        
ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล    
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ +66 2511 0555 
โทรสาร +66 2511 2324 

ผลิตรายการ
โทรทัศน์และ
รับจ้างผลิตงาน

กิจกรรม 

หุ้นสามัญ 4,500,000 4,500,000 75.98 



บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)   

 

36 

 

6.2 ข้อมูลส าคัญอื่น 

-ไม่มี- 
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ส่วนที่ 2 

การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 
 
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

7.1  จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2559  บริษัทฯ  มีทุนจดทะเบียนจ านวน 1 ,009,937,646 บาท  
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 1,009,937,646 หุ้น  มูล ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1  บาท มีทุน 
ช าระแล้วจ านวน  1,009,937,646  บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 1,009,937,646 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท  
 
7.2  ผู้ถือหุ้น 

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่  10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เมื่อวันที่  
30 ธันวาคม 2559 มีดังนี้ 

 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ-สกุล จ านวนหุ้นที่ถือ 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

1 กลุ่ม เชษฐโชติศักด์ิ * 349,033,500 34.56 
2 กลุ่ม วณิชวรากิจ ** 125,000,000 12.38 
3 ธนาคาร กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 70,000,000 6.93 
4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด 45,684,836 4.52 
5 บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) 43,273,300 4.28 
6 นายชาญยุทธิ์ เหล่ารัดเดชา 18,937,600 1.88 
7 SIX SIS LTD 18,468,240 1.83 
8 นางสาวชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง 11,400,000 1.13 
9 นายศิริศักด์ิ สนโสภณ 9,221,100 0.91 
10 นางทรงศรี พสวงศ์ 8,000,000 0.79 

 
 หมายเหตุ   * กลุ่มเชษฐโชติศักดิ์ ได้แก่ 

1. นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ถือหุ้นจ านวน 334,153,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  33.09 
2. นายสุวัฒน์ เชษฐโชติศักดิ์ ถือหุ้นจ านวน  374,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  0.04 
3. นายเชษฐ เชษฐโชติศักดิ์ ถือหุ้นจ านวน 13,705,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.36 
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4. นายโชติ เชษฐโชติศักดิ์ ถือหุ้นจ านวน 800,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  0.08 
** กลุ่มวณิชวรากิจ ได้แก่  

1. นายโสรัตน์ วณิชวรากิจ ถือหุ้นจ านวน 115,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 11.39 
2. นายโยธิน วณิชวรากิจ ถือหุ้นจ านวน 10,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.99 

 

 รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ ์มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจัดการ หรือการ
ด าเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ  (กลุ่มผู้ถือหุ้น หรือ ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 และด ารง
ต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ หรือส่งตัวแทนเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท)  
 
7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น 

 -ไม่มี- 
 
7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลังจาก
หักภาษีและส ารองตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอ านาจในการพิจารณายกเว้นไม่
ด าเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การ
ด าเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น 
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8.  โครงสร้างการจัดการ 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
(Nomination and Remuneration Committee) 

 

คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

(Human Development Committee) 

 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
(CEO) 

คณะกรรมการบริหาร 
(Executive Board) 

ทรัพยากรบุคคลและธุรการ (Human Resource and Administration) 

สื่อสารองค์กร (Corporate Communication) 

ธุรกิจสุขภาพและความงาม (Health and Beauty) 

การเงินและบัญช ี(Finance & Accounting) 

เทคโนโลยีสารสนเทศและบรอดคาสท์ (Information Technology and Broadcast) 

ส านักกฎหมาย (Legal Office) 

บริหารลูกคา้องค์กร (Corporate Client Management) 
ธุรกิจสื่อโทรทัศน์ (Television) 

ธุรกิจสื่อวิทยุ  (Radio) 

ธุรกิจเพลง (Music) 

ธุรกิจรับจ้างและผลิตกิจกรรม (Event) 

ฝ่ายตรวจสอบกลาง 
(Internal Audit) 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
(Audit Committee) 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
(Risk Management Committee) 

 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

(Corporate  Governance Committee) 

คณะกรรมการบริษัท 
(Board of Directors) 
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8.1 โครงสร้างการจัดการ 

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และ คณะอนุกรรมการ
รวมทั้งหมด  7  ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล และคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

8.1.1 คณะกรรมการบริษัท 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัท ของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน 9 ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้ 

1. นายสุรชัย เชษฐโชติศักด์ิ ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร 
2. นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล 

  
กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร  
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล  
ประธานกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ
เลขานุการบริษัท 

3. นายดามพ์ นานา กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร  
กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิบาล 

4. นายดนัยศิษฏ์ เปสลาพันธ์ กรรมการบริษัท  
5. นายศุภชัย นิลวรรณ กรรมการบริษัท 
6. นายโสรัตน์ วณิชวรากิจ กรรมการบริษัท 
7. นายพิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและ

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
8. พลเอกไพโรจน์ พานิชสมัย กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
9. นางวรรณสุดา ธนสรานาต กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

นิยามกรรมการอิสระ  

 กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการจากภายนอกที่ไม่ได้มีต าแหน่งเป็นผู้บริหารหรือพนักงาน
ประจ าของบริษัทฯ ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ  และ
เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถท าหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์
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ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และสามารถช่วยดูแลไม่ให้เกิดรายการที่มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี ้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ  บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่
เกี่ยวข้อง*ด้วย 

(2) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน**/พนักงาน/ลูกจ้าง/ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า/
ผู้มีอ านาจควบคุมบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน *** 
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งในปัจจุบัน และในช่วงเวลา 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง 

(3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่
สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจ
ควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ
หรือบริษัทย่อย 

(4) ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ แบ่งได้ ดังนี้ 

(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ 

 ความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ 

 ลักษณะความสัมพันธ์ : ผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพอ่ืน เช่น ที่ปรึกษา
กฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น 

 ระดับนัยส าคัญที่เข้าข่ายไม่อิสระ 

- กรณีผู้สอบบัญชี  : ห้ามทุกกรณี 

- กรณีเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอ่ืน : มูลค่ารายการเกิน 2 ล้านบาทต่อปี 

 ความสัมพันธ์ทางการค้า/ทางธุรกิจ (ใช้แนวทางในท านองเดียวกับข้อก าหนดว่า
ด้วยการท ารายการที่เกี่ยวโยงกันของตลาดหลักทรัพย์ฯ) 

 ลักษณะความสัมพันธ์ : ก าหนดครอบคลุมรายการทางธุรกิจทุกประเภท 
ได้แก่ รายการที่เป็นธุรกรรมปกติ รายการเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการ
เกี่ยวกับสินทรัพย์/บริการ และรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน 
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 ระดับนัยส าคัญที่เข้าข่ายไม่อิสระ  : มูลค่ารายการ ≥ 20 ล้านบาท หรือ  
≥ ร้อยละ 3 ของ NTA ของบริษัท แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า ทั้งนี้ ในการ
พิจารณามูลค่ารายการให้รวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือน ก่อนวันที่มี
การท ารายการในครั้งนี้ด้วย 

(ข) กรณีที่มีลักษณะความสัมพันธ์ตาม (ก) กับนิติบุคคล บุคคลที่ถือว่าเข้าข่ายไม่อิสระ 
ได้แก่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ (ยกเว้นกรณีเป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ) 
และผู้บริหารหรือ Partner ของนิติบุคคลนั้น 

(ค) ก าหนดช่วงเวลาที่ห้ามมีความสัมพันธ์ตาม (ก) และ (ข) : ปัจจุบันและ 2 ปีก่อนได้รับ
การแต่งตั้ง 

(ง) ข้อยกเว้น : กรณีมีเหตุจ าเป็นและสมควร ซึ่งมิได้เกิดขึ้นอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบอาจมีความสัมพันธ์เกินระดับนัยส าคัญที่ก าหนดใน
ระหว่างด ารงต าแหน่งก็ได้ แต่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และมติที่
ได้ต้องเป็นมติเป็นเอกฉันท์ นอกจากนี้  คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการเปิดเผย
ความสัมพันธ์ดังกล่าวของกรรมการรายนั้นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์ ( แบบ Filing ) แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงาน
ประจ าปี (แบบ 56-2) ของบริษัทฯ และหากต่อมาบริษัทฯจะเสนอกรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบรายน้ัน เพื่อด ารงต าแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการบริษัทต้อง
จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ดังกล่าวในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นใน
วาระเลือกต้ังกรรมการด้วย 

(5) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

(6) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้ 

(7) กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ (1)-(6) อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย
ล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ 
(Collective Decision)ได้ 

  ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระมีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระในบริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย และบริษัทย่อยล าดับเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด ารง
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ต าแหน่งดังกล่าว และค่าตอบแทนรวม ที่กรรมการอิสระรายนั้นได้รับในแบบ Filing แบบ 56-1 และ
แบบ 56-2 ด้วย 

หมายเหตุ  *  ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ 

               **กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน หมายถึง กรรมการที่ด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหาร กรรมการที่ท าหน้าที่
รับผิดชอบเยี่ยงผู้บริหาร และกรรมการที่มีอ านาจลงนามผูกพัน เว้นแต่แสดงได้ว่าเป็นการลงนามผูกพันตาม
รายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไว้แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอ่ืน 

                  ***บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หมายถึง บริษัทย่อยตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไปที่มีบริษัทใหญ่เป็นบริษัทเดียวกัน 

กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ  

 กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วย  นายสุรชัย เชษฐโชติศักด์ิ  
นายดนัยศิษฏ์ เปสลาพันธ์ นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล นายดามพ์ นานา นายศุภชัย นิลวรรณ สองใน
ห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราส าคัญของบริษัท  

 ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 

 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2546 ได้มีมติก าหนดขอบเขต
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทไว้ ดังนี้  คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจหน้าที่จัดการบริษัทฯ  
ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีอ านาจมอบหมาย
แต่งต้ังกรรมการจ านวนหนึ่งให้เป็นกรรมการบริหารหรือมอบหมายให้บุคคลอ่ืนใด เพื่อด าเนินการอย่าง
หนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัทได้  เว้นแต่อ านาจในการ
ด าเนินการดังต่อไปนี้ จะกระท าได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้ก าหนดให้
รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
อ่ืนใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในเรื่องนั้น 

(ก) เรื่องที่กฎหมายก าหนดให้ต้องได้มติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

(ข) การท ารายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อก าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

 และในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  และที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้า
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญ 
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(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ 

(ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ  ทั้งหมดหรือ
บางส่วนที่ส าคัญ การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวม
กิจการกับบุคคลอ่ืนโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก าไรขาดทุนกัน 

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ 

(จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท 

(ฉ)  การใดที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ หรือประกาศตลาดหลักทรัพย์ก าหนดให้ต้องได้รับมติ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน 
หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

หน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนอ านาจอนุมัติของคณะกรรมการ ของบริษัท อาร์เอส จ ากัด 
(มหาชน) รวมถึงเรื่องดังต่อไปนี้ 

1. พิจารณาและอนุมัติวิสัยทัศน์ และพันธกิจของกลุ่มบริษัทฯ 
2. ดูแลให้การด าเนินการต่างๆ เป็นไปตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือ

จรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ 
3. อนุมัติและหรือให้ความเห็นชอบนโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจ าปี และก ากับ

ดูแลให้ฝ่ายจัดการด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่ก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4. พิจารณาและอนุมัติรายการที่มีนัยส าคัญ ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับ 
ประกาศ นโยบาย ระเบียบหรืออ านาจด าเนินการของบริษัท  

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่พิจารณารายชื่อกรรมการใหม่ซึ่งได้รับการพิจารณากลั่นกรองแล้ว
และน าเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้อง
พร้อมที่จะทุ่มเทเวลา ความรู้ ความสามารถที่มีให้แก่บริษัทฯ และมีความเข้าใจหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของกรรมการ ส าหรับกรรมการใหม่ทางบริษัทฯ มีกระบวนการให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการใหม่มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี 

 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการท างานของคณะกรรมการบริษัท
ประจ าปีตามแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็นการตรวจสอบการท างานและ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานของคณะกรรมการบริษัทให้ดียิ่งขึ้น 
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ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของประธานกรรมการ 

เพื่อท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ อีกทั้งลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ ที่
ประชุมคณะกรรมการมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงเท่ากัน ตลอดจนท าหน้าที่เรียกประชุม
คณะกรรมการ และเป็นประธานในที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมถึงปฏิบัติหน้าที่ตาม
กฎหมายซึ่งก าหนดไว้เฉพาะให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการ 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2559 

รายนามคณะกรรมการ ต าแหน่ง         จ านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายสุรชัย เชษฐโชติศักด์ิ ประธานกรรมการ                      6/6 
2. นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล กรรมการ                                  6/6 
3. นายดามพ์ นานา กรรมการ                                  6/6 
4. นายดนัยศิษฏ์ เปสลาพันธ์       กรรมการ                                  6/6 
5. นายศุภชัย นิลวรรณ   กรรมการ                                  6/6 
6. นายโสรัตน์ วณิชวรากิจ กรรมการ                                  6/6 
7. นายพิศิษฐ์   ดัชณาภิรมย์ กรรมการอิสระ                          6/6 
8. พลเอก ไพโรจน์  พานิชสมัย     กรรมการอิสระ                          6/6 
9. นางวรรณสุดา ธนสรานาต กรรมการอิสระ                          5/6 

8.1.2  คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ
จ านวน  3 ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้ 

1. นายพิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์ ประธานคณะกรรมการ 
2. พลเอก ไพโรจน์ พานิชสมัย กรรมการ 
3. นางวรรณสุดา ธนสรานาต กรรมการ 

หมายเหตุ 1.นายพิศิษฐ์   ดัชณาภิรมย์  คือ กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ และ ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน
ของบริษัทฯ  โดยเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 966  รับตรวจสอบบัญชี บริษัทต่างๆ  ซึ่งไม่ใช่บริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(ก) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย การตัดสินใจ
ทางธุรกิจ ตลอดจนการก ากับดูแลกิจการ 
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(ข) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งต้ัง และถอดถอนผู้สอบบัญชี และเสนอค่าสอบบัญชี
บริษัทฯประจ าปี รวมถึงประเด็น ดังนี้ 

 พิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี เช่น พิจารณาจากการให้บริการอ่ืน
นอกเหนือจากการสอบบัญชี  (non-audit service) ที่อาจท าให้ขาดความเป็น
อิสระ เช่น การวางระบบบัญชี เป็นต้น 

 ให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าประชุมด้วยอย่างน้อย 1 
ครั้ง ต่อปี เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่างๆ 

(ค) พิจารณานโยบายและแนวทางปฏิบัติของฝ่ายตรวจสอบกลางให้มีความเหมาะสมและ
มีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง 

(ง) พิจารณาทบทวนแผนงานการตรวจสอบประจ าปีของฝ่ายตรวจสอบกลาง 

(จ) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และ การตรวจสอบภายในที่มีความ
เหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายในและภายนอก 
รวมถึงประเด็น ดังนี้ 

 ให้ความเห็นชอบในการแต่งต้ัง โยกย้าย เลิกจ้าง และพิจารณาความดีความชอบ
ของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานดังกล่าวมีความเป็น
อิสระอย่างแท้จริง 

 พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยพิจารณาจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ และการรายงานต่างๆ รวมถึงสายงานบังคับบัญชาของหน่วยงานนี้  

(ฉ) พิจารณารายงานผลการตรวจสอบรายไตรมาส  และข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี
ภายในและภายนอก รวมทั้งติดตามผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าว 

(ช) สอบทานรายการทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยรายไตรมาส ให้มีความถูกต้อง
เชื่อถือได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ ตามกระบวนการก ากับดูแลกิจการที่ดี  

(ซ) ดูแล และสอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือข้อก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(ฌ) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้
เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่า รายการ
ดังกล่าว สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ 
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(ญ) พิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชีถึงปัญหา หรือ ข้อจ ากัดที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบงบ
การเงิน 

(ฎ) จัดท ารายงานการก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ใน
รายงานประจ าปีของบริษัทฯ  ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูล  ดังนี้ 

 จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของ
คณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในประเด็น ดังนี้ 

o ความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 

o ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ 

o การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

o ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 

o รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

o ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการ
ปฏิบัติหนา้ที่ตามกฎบัตร 

 รายการอ่ืนที่เห็นว่า ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และ
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

(ฏ) คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจเชิญกรรมการบริหาร ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้
ข้อมูล หรือ เข้าร่วมประชุมได้ 

(ฐ) การปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ 

8.1.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้ 
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1. นายพิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์ ประธานกรรมการ 
2. พลเอกไพโรจน์ พานิชสมัย กรรมการ 
3. นางวรรณสุดา ธนสรานาต กรรมการ  

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

(ก) พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อ
ด ารงต าแหน่งกรรมการ รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้ก าหนดไว้ 
และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทซึ่งจะน าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้
แต่งตั้งกรรมการ  แบ่งได้เป็น 

 ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้เป็นไปตามโครงสร้าง ขนาด 
และองค์ประกอบของคณะกรรมการที่คณะกรรมการก าหนดไว้ โดยด าเนินการ 
ดังนี้ 

o พิจารณาความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของ
กรรมการโดยรวมว่า คณะกรรมการต้องการกรรมการที่มีคุณสมบัติลักษณะ
ใดบ้าง 

o พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละคน เพื่อพิจารณาว่า 
กรรมการอิสระคนใดมีคุณสมบัติครบถ้วนหรอืคนใดขาดคุณสมบัติในการเป็น
กรรมการอิสระ รวมทั้งพิจารณาว่า จ าเป็นต้องสรรหากรรมการอิสระใหม่
หรือไม่  หากมีกรรมการอิสระไม่ครบตามนโยบายของคณะกรรมการ 

o พิจารณาการอุทิศเวลาของกรรมการ  

 สรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่ เหมาะสมที่จะมาด ารงต าแหน่งกรรมการให้
คณะกรรมการพิจารณาเพื่อเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งต้ัง  โดย
ด าเนินการ ดังนี้ 

o ก าหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับ
ลักษณะเฉพาะของบริษัทฯ 

o ด าเนินการพิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมาและคัดเลือกบุคคลที่
มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่ก าหนดไว้ 

o ตรวจสอบให้รอบคอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้นมีคุณสมบัติตามกฎหมาย
และข้อก าหนดของหน่วยงานทางการ 
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o ด าเนินการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่
ก าหนดไว้ เพื่อจะได้มั่นใจว่า บุคคลดังกล่าวมีความยินดีจะมารับต าแหน่ง
กรรมการของบริษัท หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น 

o เสนอชื่อให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณาและบรรจุชื่อในหนังสือนัดประชุมผู้ถือ
หุ้น เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป 

(ข) พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการเพื่อเสนอความเห็น
ต่อคณะกรรมการ ซึ่งจะน าเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้อนุมัติ 

(ค) พิจารณาเกณฑ์ประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

(ง) พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนประจ าปีของกรรมการ 

(จ) พิจารณาการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ (หรือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น) ให้แก่
กรรมการ และพนักงาน โดยให้เงื่อนไขต่างๆจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่
เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาวและสามารถรักษาบุคลากรที่มี
คุณภาพได้อย่างแท้จริง แต่ในขณะเดียวกันต้องไม่สูงเกินไปและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น
ด้วย 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550 ได้มีมติแต่งต้ัง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และอนุมัติขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

8.1.4 คณะกรรมการบริหาร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ
จ านวน  3 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้ 

1. นายสุรชัย เชษฐโชติศักด์ิ ประธานกรรมการ 
2. นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล กรรมการ 
3. นายดามพ์ นานา กรรมการ 

 ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2546 และที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ได้มีมติก าหนดขอบเขตอ านาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร โดยก าหนดให้คณะกรรมการบริหารมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
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(ก) มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการกู้หรือให้กู้ยืมเงิน หรือ การขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบัน
การเงิน รวมตลอดถึงการเข้าเป็นผู้ค้ าประกัน หรือ การช าระหรือใช้จ่ายเงินเพื่อธุรกรรม
ตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ ภายในวงเงินส าหรับแต่ละรายการไม่เกินกว่า 100 
ล้านบาท หรือจ านวนเทียบเท่า  

(ข) มีอ านาจแต่งต้ัง ถอดถอนเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในต าแหน่งที่ไม่สูงกว่าต าแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (เดิมใช้ชื่อต าแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการ)   

(ค) มีอ านาจจัดท า เสนอแนะและก าหนดนโยบายแนวทางธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจของ
บริษัทฯ ต่อคณะกรรมการ 

(ง) จัดต้ังโครงสร้างองค์กรและการบริหาร และกรรมการบริหาร โดยให้ครอบคลุมทุก
รายละเอียดของการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างของพนักงาน
ของบริษัทฯ 

(จ) ก าหนดแผนธุรกิจ อ านาจการบริหารงาน อนุมัติงบประมาณส าหรับประกอบธุรกิจ
ประจ าปี และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และด าเนินการตามแผนทางธุรกิจและกล
ยุทธ์ทางธุรกิจโดยสอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางธุรกิจที่ได้แถลงต่อคณะกรรมการ 

(ฉ) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการ 

อนึ่ง การอนุมัติการเข้าท ารายการดังกล่าวข้างต้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติการเข้า
ท ารายการที่ท าให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถ
อนุมัติการเข้าท ารายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใด (ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่ส านักงาน ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนด) ท ากับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติการเข้าท ารายการที่เป็นไปตามนโยบาย
และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอนุมัติไว้ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการมีอ านาจในการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารได้ตามที่จ าเป็นหรือเห็นสมควร 

8.1.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ
จ านวน  2 ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้ 

1. นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล ประธานกรรมการ 
2. นายดามพ์ นานา กรรมการ  
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ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2553 ได้มีมติแต่งต้ัง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และอนุมัติขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง โดยก าหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(ก) พิจารณานโยบาย  แผนงานและการด าเนินงานบริหารความเสี่ยง รวมถึงให้ค าแนะน า
แก่คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการในเรื่องการบริหารความเสี่ยง 

(ข) ก ากับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามแผนงานและส าเร็จลุล่วง
ในระดับองค์กร ตลอดจนระดับโครงการ  

(ค) พิจารณาความเสี่ยงที่ส าคัญของบริษัทในระดับองค์กร และประเมินการด าเนินงาน
บริหารความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และแผนธุรกิจของบริษัทฯ 

(ง) รายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท 

8.1.6 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 
2 ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้ 

1. นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล ประธานกรรมการ 
2. นายดามพ์ นานา กรรมการ  

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 ได้มีมติแต่งต้ัง
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และอนุมัติขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล โดย
ก าหนดให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(ก) เสนอแนวทางหรือนโยบายด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษัท 

(ข) ทบทวนหรือปรับปรุงแนวทางหรือนโยบายด้านการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ 

(ค) ให้ค าแนะน าด้านการก ากับดูแลกิจการที่ ดี  แก่คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัท 

(ง) ดูแลให้กรรมการและฝ่ายจัดการปฏิบัติงานตามนโยบายด้านการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 



บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)                                                                                                                                         
 

52 
 

8.1.7 คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ ประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้ 

1. นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล ประธานกรรมการ 
2. นางสาวประอรศรี อุดมผล กรรมการ 
3.  นายชาคริต  พิชญางกูร กรรมการ  

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

(ก) น าเสนอนโยบาย และ แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล 

(ข) พัฒนากลยุทธ์ และ เทคนิควิธีเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

(ค) ก ากับ และ ดูแลการด าเนินงานด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

(ง) พิจารณา และ ตัดสินใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตามแนวทาง
ที่ได้รับอนุมัตโิดยคณะกรรมการบริหาร 

8.1.8 คณะผู้บริหาร  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน  6 ท่าน 
โดยมีรายนามดังต่อไปนี้ 

1. นายสุรชัย เชษฐโชติศักด์ิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
2. นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ 
3. นายดามพ์ นานา ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน 
4. นายดนัยศิษฏ์ เปสลาพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย 
5. นายศุภชัย นิลวรรณ รองกรรมการผู้อ านวยการอาวุโส 
6. นางสาวนงลักษณ์ งามโรจน ์ รองกรรมการผู้อ านวยการอาวุโส 

หมายเหตุ 1. ผู้บริหาร หมายถึง ผู้บริหารตามนิยามของประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ (กลต.)  ที่ 
สจ.14/2540 

 2. นางสาวชุติมา ทิชาชาติ ได้ออกจากการเป็นผู้บริหารของบริษัท เม่ือวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 

 ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2546 และครั้งที่ 2/2556 
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ได้มีมติก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
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(เดิมใช้ชื่อต าแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการ) โดยก าหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอ านาจอนุมัติใน
การด าเนินการใดๆ ที่จ าเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการด าเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ ภายใน
วงเงินส าหรับแต่ละรายการไม่เกินกว่า 25 ล้านบาท หรือจ านวนเทียบเท่า ทั้งนี้ การอนุมัติการท า
รายการดังกล่าวข้างต้นประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอ านาจในการด าเนินการใดๆ ในหรือเกี่ยวกับ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส าคัญของบริษัทฯ และ/หรือ 
รายการหรือเรื่องที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือ
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอ่ืนใดที่จะท าขึ้นกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในกรณี
ดังกล่าว รายการหรือเรื่องดังกล่าวจะต้องน าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ 
คณะกรรมการของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

8.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550 ได้มีมติแต่งต้ัง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และอนุมัติขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังนั้น การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของ
บริษัทฯ ต้องผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน วิธีการสรรหากรรมการจะกระท า
โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติ
ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังพิจารณาถึงความหลากหลายของ
ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถเฉพาะเพื่อประโยชน์และการพัฒนากิจการของ
บริษัทฯ รวมทั้งการอุทิศเวลา และความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ จากนั้นจึงน ารายชื่อเสนอ
คณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 

ในการแต่งตั้งคณะกรรมการของบริษัทฯ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งต้ังกรรมการ โดยใช้เสียง
ข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 

 (ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง 

 (ข) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคลไป 

 (ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกต้ังเป็นกรรมการ
เท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการ
เลือกต้ังในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ัง
ในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 
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8.3 เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งต้ังให้ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ท าหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท 
ซึ่งปัจจุบัน คือ นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล เพื่อให้การด าเนินการของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

ชื่อสกุล นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล  

ต าแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหาร  
 ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล  
 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  
 ประธานกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 เลขานุการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ 
อายุ  46 ปี  
คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) 

สถาบันศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ปริญญาตรี สถิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 Executive Development Program รุ่นท่ี 4 (EDP 4) ปี 2552 

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
สัดส่วนการถือหุ้น ไม่ม ี  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

                                               
ไม่ม ี

 

ประสบการณ์ท างาน 2547 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร 
บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) 

 2551 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท 
บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) 

8.4 ค่าตอบแทนผู้บริหาร  

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 

ก) กรรมการบริษัท  

รายการ 
ป ี2559 

จ านวน 
(ท่าน) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

รายละเอียดค่าตอบแทน 
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กรรมการบริษัท 9 1,110,000 ค่าตอบแทนประจ าและเบี้ย
ประชุม 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

3 1,748,000 ค่าตอบแทนประจ าและเบี้ย
ประชุม 

 

 โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนประจ า และเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท เป็นรายบุคคลดังนี้ 

 
ล าดับ 

 
รายนามกรรมการบริษัท 

ป ี2559 

ค่าตอบแทนประจ า 
(บาท) 

ค่าเบี้ยประชุม 
(บาท) 

1 นายสุรชัย เชษฐโชติศักด์ิ  - 150,000 

2 นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล - 120,000 

3 นายดามพ์ นานา - 120,000 

4 นายดนัยศิษฏ์ เปสลาพันธ์ - 120,000 

 5 นายศุภชัย นิลวรรณ - 120,000 

6 นายโสรัตน์ วณิชวรากิจ - 120,000 

7 นายพิศิษฐ์   ดัชณาภิรมย์ - 120,000 

8 พลเอก ไพโรจน์  พานิชสมัย - 120,000 

9 นางวรรณสุดา ธนสรานาต - 120,000 

 รวมทั้งหมด  1,110,000 

หมายเหตุ 1. ค่าตอบแทนกรรมการนี้เป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการของบริษัทฯ ตามมาตรา 90 ของ
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ ากัด พ.ศ. 2535 (โดยไม่รวมเงินเดือน และผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่าย
ให้กับกรรมการซึ่งด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ด้วย)  และการเป็นกรรมการบริษัทย่อยไม่ได้รับ
ค่าตอบแทน 

 ข) กรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทฯ  

รายการ 
ปี 2559 

จ านวน  
(ท่าน) 

จ านวนเงิน  
(ล้านบาท) 

รายละเอียดค่าตอบแทน 

กรรมการบริหาร 3 - - 
ผู้บริหาร 7 68.18 เงินเดือน / โบนัส / สวัสดิการอ่ืนๆ 
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ในปี 2559 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับผู้บริหาร 6 ราย จ านวนเงิน
รวมประมาณ 2.29  ล้านบาท 

8.4.2 ค่าตอบแทนอื่น 

 -ไม่มี- 

8.5 บุคลากร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีจ านวนพนักงานทั้งหมด 1,109 คน ประกอบด้วย
พนักงานใน บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) 611 คน และบริษัทในเครือ 498 คน และได้จ่าย
ผลตอบแทนเป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 760 ล้านบาท โดยเป็นผลตอบแทนในรูปของเงินเดือน 
โบนัสและค่าใช้จ่ายบุคลากรอ่ืนๆ ตลอดจน มีเงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับพนักงาน 
จ านวนเงินรวมประมาณ 18 ล้านบาท 

นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

1. บริษัทฯ ค านึงถึงความส าคัญของพนักงานในฐานะทุนมนุษย์ (Human Capital) ซึ่ง
เป็นปัจจัยส าคัญที่สุดที่จะผลักดันให้องค์กรบรรลุสู่เป้าหมายได้ จึงก าหนดให้มีแผนงานและมีการ
จัดสรรงบประมาณในแต่ละปีไว้อย่างชัดเจน และมีการจัดระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไว้ 3 
ระดับ คือ การพัฒนาองค์กร (Organization Development) การพัฒนาอาชีพ (Career 
Development) และการฝึกอบรมและพัฒนา (Training  Development) โดยในปี 2559 ได้จัดการ
อบรมรวมทั้งสิ้น 11 หลักสูตร จ านวน 26 รุ่น แบ่งเป็นจัดฝึกอบรมภายในเป็นจ านวน 194 ชั่วโมงและ
ฝึกอบรมภายนอกเป็นจ านวน 277 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 471 ชั่วโมง แบ่งเป็น 

 1.1 การพัฒนาองค์กร (Organization Development) ได้ส่งเสริมการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรภายในของกลุ่มบริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) ต้ังแต่ช่วงการปฐมนิเทศพนักงาน
ใหม่ ผ่านกิจกรรม Welcome Day และการใช้งานโปรแกรม Lotus Notes จัดทั้งหมด 10 รุ่น จ านวน
ผู้เข้าอบรม 124 คน  

 1.2 การพัฒนาอาชีพของพนักงาน (Career Development) ได้ก าหนดเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) และก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนต าแหน่ง/ปรับระดับ
ต าแหน่ง (Promotion Path)  

 1.3 การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน (Training  Development) ได้ก าหนด
แนวทางการพัฒนาโดยใช้กรอบของความสามารถ (Competency Base Training) ประกอบกับผล
ส ารวจความจ าเป็นในการฝึกอบรม(Training Need) โดยมีวิธีการพัฒนาทั้งในส่วนของการส่งไป
ฝึกอบรมภายนอก (Public Training) และจัดฝึกอบรมภายใน (In-house Training) ที่ครอบคลุมทั้ง
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ด้านการพัฒนาความรู้ (Knowledge Development) การพัฒนาทัศนคติ (Attitude Development) 
และการพัฒนาทักษะ  (Skill Development) ได้แก่ 1) หลักสูตร Winner Mindset จ านวน 1 รุ่น ผู้เข้า
อบรมจ านวน 24 คน 2) Passion to Win Camp จ านวน 1 รุ่น ผู้เข้าอบรมจ านวน 39 คน 3) ระบบ
พื้นฐานงานออกอากาศสถานีโทรทัศน์ จ านวน 2 รุ่น ผู้เข้าอบรมจ านวน 90 คน 4) Children's Rights 
and Business Principles จ านวน 1 รุ่น ผู้เข้าอบรมจ านวน 19 คน และ 5) Team Building CCM 
2016 เสริมสร้างพลังการท างานเป็นทีม จ านวน 1 รุ่น ผู้เข้าอบรมจ านวน 107 คน เป็นพนักงานต้ังแต่
ระดับปฏิบัติการถึงระดับผู้บริหาร 

บริษัทฯ ยังได้จัดอบรมตามที่กฎหมายก าหนด ได้แก่ 1) หลักสูตรความปลอดภัยส าหรับ
ลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้างานใหม่ จ านวน 4 รุ่น ผู้เข้าอบรมจ านวน 163 คน 2) การปฐมพยาบาล
เบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน จ านวน 2 รุ่น ผู้เข้าอบรมจ านวน 56 คน 3)เจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยในการท างานระดับบริหาร จ านวน 1 รุ่น ผู้เข้าอบรมจ านวน 12 คน และ 4) เจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยในการท างานระดับหัวหน้างาน จ านวน 2 รุ่น ผู้เข้าอบรมจ านวน  51 คน  

2. บริษัทให้ความส าคัญกับการสร้างความผูกพัน (Engagement) ของพนักงานใน
องค์กรมาอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมของขวัญที่เพียงพอและดีต่อใจ โดย
มอบข้าวหอมมะลิปลอดสาร 100% จากกลุ่มชาวนาจังหวัดสุรินทร์ เพื่อเป็นของขวัญวันปีใหม่ให้แก่
ผู้บริหาร, พนักงาน และศิลปิน นักร้อง นักแสดง ผู้ประกาศ เป็นต้น 

3. บริษัทมุ่งเน้นในการสร้างจิตส านึกในการรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social 
Responsibility - CSR) กับพนักงานเพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ขององค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยการ
ส่งเสริมและจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรม RS Birthday Charity ซึ่งจัดขึ้นทุกเดือนตลอดปี 
2559 เพื่อให้พนักงาน ศิลปิน นักร้องนักแสดง ที่มีวันคล้ายวันเกิดในแต่ละเดือนได้ร่วมแบ่งปัน
ความสุขให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้ป่วยโรคร้ายแรง เด็ก คนชรา และผู้พิการ ในมูลนิธิ สถาน
สงเคราะห์และองค์กรเพื่อสาธารณะต่างๆ ดังนี้  

RS Birthday Charity ครั้งที่ 13 เดือนมกราคม 59 ที่สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพล
ภาพปากเกร็ด (บ้านนนทภูมิ)  

RS Birthday Charity ครั้งที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ 59 โครงการปันรัก ผ่านของรัก สู่สังคม 
ร่วมกับมูลนิธิยุวพัฒน์ 

RS Birthday Charity ครั้งที่ 15 เดือนมีนาคม 59 ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
RS Birthday Charity ครั้งที่ 16 เดือนเมษายน 59 ที่มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ ปาก

เกร็ด 
RS Birthday Charity ครั้งที่ 17 เดือนพฤษภาคม 59 ที่มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ (โรงเรียน

ศรีสังวาลย์) 
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RS Birthday Charity ครั้งที่ 18 เดือนมิถุนายน 59 ที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  
4. จากการที่บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน

การท างานโดยจัดให้มีตัวแทนพนักงานทุกระดับร่วมเป็นคณะท างานด้านความปลอดภัยในระดับต่างๆ 
เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านความปลอดภัยให้เห็นผลเป็นรูปธรรมและสอดคล้องตามกฎหมายและ
มาตรฐานด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง  

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ขยายผลและติดตามการด าเนินงานด้านความปลอดภัยฯ โดยน าแผนงาน
ไปปฏิบัติกับพนักงานทุกระดับเพื่อปรับปรุงการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เช่น 1) ลงพื้นที่ตรวจสอบ 
รายงาน และติดตามการแก้ไขจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่การท างาน  2) ปรับปรุงพื้นที่การท างานในจุดที่อาจ
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุและท าการติดป้ายสัญลักษณ์ด้านความปลอดภัยต่างๆ  3) ปรับปรุงระบบทางหนีไฟ 
ปรับปรุงป้ายบอกทางหนีไฟและไฟส่องสว่างฉุกเฉินให้อยู่ในมาตรฐานที่ก าหนด 4) ตรวจสอบสภาพถัง
ดับเพลิงในแต่ละตึกตามระยะเวลาที่ก าหนด และ 5) เก็บสถิติการเกิดอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยของ
พนักงานที่ใช้บริการห้องพยาบาลของบริษัทฯ เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุ แนวทางแก้ไขและให้ข้อมูลข่าวสาร 
ความรู้ด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการท างานเพื่อให้พนักงานน าไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ท างานให้มีความปลอดภัยและมีสุขภาพที่ดี เป็นต้น ทั้งนี้ ในปี 2559 อัตราการเจ็บป่วยของพนักงานที่
ใช้บริการห้องพยาบาลของบริษัทฯ อยู่ที่ประมาณร้อยละ 0.11 ต่อเดือน 
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9. การก ากับดูแลกิจการ 

 บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการ โดยให้ความส าคัญต่อระบบการ

ควบคุมและการตรวจสอบภายใน และมุ่งเน้นการก ากับดูแลฝ่ายบริหารให้ด าเนินการตามนโยบาย

อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ระยะยาวของผู้ถือหุ้น รวมทั้งมุ่งเน้นเรื่องความโปร่งใสในการ

ด าเนินกิจการ การเปิดเผยข้อมูล และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ตลอดจนความรับผิดชอบต่อ

สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ในปี พ.ศ. 2559 บริษัทได้รับการจัดอันดับที่  Very Good CG Scoring จากผลส ารวจการ

ก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจ าปี พ.ศ. 2559  

สรุปการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในปี 2559 ดังนี้ 

9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

 คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดให้มีนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ อย่างเป็น

ลายลักษณ์อักษร และจัดให้มีการพิจารณาทบทวนนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีและคู่มือ

จรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 

1 ครั้ง และบริษัทฯ ได้เผยแพร่ให้กรรมการและพนักงานเพื่อใช้อ้างอิงและถือปฏิบัติ รวมทั้งเผยแพร่

บนเว็ปไซต์ภายในของบริษัทฯ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่  1/2560 เมื่อวันที่  22 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีการ

พิจารณาทบทวน ปรับปรุง และอนุมัตินโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีและคู่มือจรรยาบรรณของ

กลุ่มบริษัทฯ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว 

 นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังได้ปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนที่ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด ครอบคลุมแนวทางปฏิบัติเป็น 5 หมวด ได้แก่ 

 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
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สิทธิของผู้ถือหุ้น 

 บริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย

ก าหนด ใน ปี 2559 บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นวันที่ 27 เมษายน 2559 ซึ่งกรรมการทุกท่าน ที่

อยู่ในต าแหน่งได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้น นายศุภชัย นิลวรรณ ไม่ได้เข้าร่วมประชุม เนื่องจาก

ติดภารกิจ (รายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้าประชุมผู้ถือหุ้น ดูรายละเอียดได้ที่รายงานการประชุมผู้ถือ

หุ้น) 

 บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบัน ใน

การเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทเลือกสถานที่จัดการประชุมมีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงและ

เพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมการประชุมได้สะดวก 

บริษัทฯ มีนโยบายการปฏิบัติกับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยตระหนักถึงความส าคัญของ

สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ อย่างเพียงพอและทันเวลา ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้น

ทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

ในปี 2559 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของ

บริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือ 

14 วัน แล้วแต่กรณีที่กฎหมายก าหนด 

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระ

ต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด ซึ่งในแต่ละวาระมี

หลักการและเหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบ นอกจากนั้น บริษัทฯได้เผยแพร่

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และ เอกสารประกอบการประชุม ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษไว้ที่

เว็บไซต์ของบริษัทฯ http://www.rs.co.th/investor.html ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน และ 

เผยแพร่รายงานประจ าปี ไว้ที่ เว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน  เพื่อเพิ่มความ

รวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ถือหุ้น ส่วนรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่จัดในปี 2559 ได้น าไปโพสต์

ไว้ภายใน 14 วัน หลังการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จ บริษัทฯ ได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นโดยก่อนเริ่ม

ประชุม ประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ที่

ประชุมทราบ  ในระหว่างการประชุมประธานในที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียม

กันในการสอบถามเพิ่มเติม และ แสดงความคิดเห็น   ก่อนการออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระ  และ

http://www.rs.co.th/investor.htm
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สนับสนนุให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่ส าคัญ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ รายงาน

การประชุมถูกจัดท าขึ้นอย่างถูกต้อง  ครบถ้วน เสร็จสมบูรณ์ ในเวลาที่กฎหมายก าหนด และ มีระบบ

การจัดเก็บท่ีดีเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้   

ในปี 2559 บริษัทฯ ดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย เช่น การให้ข้อมูลส าคัญที่เป็น

ปัจจุบันผ่านเว็บไซต์ และไม่มีการลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทฯ ที่ต้อง

เปิดเผยตามข้อก าหนดต่างๆ และการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ได้แก่ ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือ

เปลี่ยนแปลงข้อมูลส าคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ไม่แจกเอกสารที่มีข้อมูลส าคัญ

เพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน และไม่จ ากัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย 

เป็นต้น และในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น  ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่าง

เท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับผลการด าเนินงาน

ของบริษัทฯ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค าถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยส่งค าถามผ่าน

เว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือส่งจดหมายถึงคณะกรรมการบริษัท ซึ่งการให้สิทธิของผู้ถือหุ้นและการ

ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเป็นไปตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี  

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

 ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ  เสนอให้มอบฉันทะให้

กรรมการอิสระซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบเข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทน ในการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2559 มีผู้ถือหุ้นจ านวน 22 ราย มอบฉันทะให้ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ ให้ออกเสียงแทน 

 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม2559 บริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลถึงผู้ถือหุ้นผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้

ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งก าหนดกฎเกณฑ์ที่

ชัดเจนล่วงหน้าส าหรับการพิจารณาการเพิ่มวาระที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอ  และบริษัทฯ  มีก าหนด

วิธีการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาด ารงต าแหน่งกรรมการ พร้อม

ข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ  อย่างไร

ก็ตาม ไม่มีผู้เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และไม่มีผู้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้า

รับการเลือกต้ังเป็นกรรมการ 

บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่

ตนเองหรือผู้อ่ืนในทางมิชอบเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้กรรมการ
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บริษัท ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ รายงานรายการที่อาจมีความขัดแย้งของ

ผลประโยชน์ของตนและผู้เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการโดยส่งข้อมูลให้แก่ส านักกฎหมาย เพื่อน าเสนอ

ต่อคณะกรรมการบริษัท และ ให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯ ที่อาจมีความ

ขัดแย้งของผลประโยชน์และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวม ทั้งนี้ กรรมการและ

ผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ท ากับบริษัทฯ ไม่ให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจท าธุรกรรมดังกล่าว 

ดังรายละเอียดที่ได้เปิดเผยในหัวข้อการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน อีกทั้ง คณะกรรมการบริษัท

ก าหนดให้ในการท ารายการระหว่างกันนั้นจะต้องเป็นไปตามข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังรายละเอียดที่ไดเ้ปิดเผยในหัวข้อมาตรการ หรือขั้นตอนการอนุมัติการ

ท ารายการระหว่างกัน  ต้ังแต่ปี 2551 คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายห้ามกรรมการและ

ผู้บริหารระดับสูง(**) ซื้อขายหุ้นบริษัทฯ ในช่วง 3 สัปดาห์ก่อนงบการเงินเผยแพร่และ 2 วันหลัง

เปิดเผยงบการเงิน  

 บริษัทก าหนดข้อห้ามไม่ให้มีการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ

พนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตน หรือท าธุรกิจแข่งขันกับบริษัทฯ หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง รวมทั้งไม่

ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ไว้ในคู่มือจรรยาบรรณ และได้

เปิดเผยไว้ในหัวข้อการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 

หมายเหตุ  (**) หมายถึง ผู้บริหารตามนิยามของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  (ก.ล.ต.) ที่มีหน้าที่

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย 

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ 

พนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ คู่แข่ง เจ้าหนี้ 

ภาครัฐและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสีย 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนและสังคม ซึ่งให้ความส าคัญอย่างสม่ าเสมอ  (ดูตัวอย่างในหัวข้อบทบาท

และความรับผิดชอบต่อสังคมและนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล) รวมทั้งบริษัทฯ ได้จัดให้มี

ระเบียบและแนวปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงก าหนดบทลงโทษทางวินัย เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ซึ่งได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทอาร์เอส เป็นต้น ยึดถือเป็นแนวทางในการ

ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีจริยธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทฯ 
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และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ  ส่วนเนื้อหาของคู่มือจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ ครอบคลุมในเรื่อง

จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจและจรรยาบรรณของพนักงาน ซึ่งได้แก่  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะด าเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดย

ค านึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่พึงมีต่อประเทศชาติ สังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนด าเนิน

ธุรกิจและควบคุมให้มีการปฏิบัติภายใต้กรอบของกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง อย่าง

ครบถ้วน รวมถึงมุ่งมั่นผลักดันให้เกิดกระแสพัฒนาคุณภาพของสังคม และสิ่งแวดล้อม  ทั้งที่

ด าเนินการเองและร่วมมือกับรัฐและชุมชน และส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

อย่างจริงจังและต่อเนื่องให้แก่พนักงานและลูกจ้างทุกระดับในการปฏิบัติตนเป็นคนดีท าประโยชน์

ให้กับชุมชนและสังคม รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานและลูกจ้างมีส่วนร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ

เพื่อชุมชน และสังคมอย่างสม่ าเสมอ อันก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีในองค์กรต่อไป โดยมีการทบทวน 

ประเมินผล และติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานของบริษัทฯอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่า 

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจน บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้มี

กิจกรรมรณรงค์การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าในองค์กร เช่น บริษัทสนับสนุนให้ลดการใช้กระดาษ  

โดยทดแทนด้วยวิธีอื่นแทน เช่น ใช้ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น  ท าให้บริษัทฯ สามารถลดการใช้

กระดาษลงไปได้อย่างมาก  และสนับสนุนการใช้กระดาษสองหน้า การช่วยกันประหยัดพลังงาน เช่น 

ปิดแอร์และปิดไฟช่วงระหว่างพัก และให้ข่าวสารข้อมูลความรู้ พร้อมทั้งรณรงค์การใช้ทรัพยากรอย่าง

ประหยัดเป็นต้น (ดูตัวอย่างในหัวข้อบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคมและนโยบายการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล) 

ลูกค้า 

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการจ าหน่ายสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพกับลูกค้าของบริษัทฯ  และ
รับผิดชอบในการปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด ตลอดจนมีหน่วยงานให้บริการ ดูแล ชี้แจงข้อ
สงสัย และแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับลูกค้า 

ผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ บริหารงานด้วยความรู้ความสามารถที่ดี มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผลการด าเนินงานที่
ดี โดยค านึงถึงความเสี่ยงในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อผู้ถือหุ้น  
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และควบคุมดูแลให้เป็นที่มั่นใจได้ว่า ได้มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน และสถานะทางการเงินของ
บริษัทฯ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน 

พนักงาน 

บริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นสมบัติอันมีค่าของบริษัทฯ ดังนั้นคุณค่าของพนักงานจึงถือเป็น

เรื่องส าคัญ ซึ่งบริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสมแก่พนักงาน ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับ

ความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน  และสอดคล้องกับ

ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในระยะสั้น ได้แก่ เงินเดือน โบนัส และกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และ

สอดคล้องกับผลการด าเนินงานของบริษัทในระยะยาว ได้แก่ การวัดผลการปฏิบัติงานพนักงานตาม 

Key Performance Indicators(KPI) และการจ่ายผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน และกลุ่ม

บริษัทอาร์เอส ให้ความส าคัญกับการรักษาสุขภาพ ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน

ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ และยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมาย

แรงงาน ทั้งนี้บริษัทฯจัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงาน การประกันชีวิตและสุขภาพพนักงาน และจัด

ให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ท างานสม่ าเสมอ  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีการพิจารณาและอนุมัตินโยบายความปลอดภัย  

อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 

บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน กรรมการ และผู้บริหาร เป็นต้น  

(ดูตัวอย่างในหัวขอ้บทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคมและนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 

คู่ค้าและเจ้าหนี ้

บริษัทฯ ต้ังมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และ เที่ยงธรรมต่อคู่ค้า โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุด
ของบริษัทฯ และอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงความ
ล าเอียง หรือสถานการณ์ที่ท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนยึดมั่นและถือปฏิบัติ
ตามสัญญา เงื่อนไขตามข้อตกลง และหน้าที่ที่พึงมีต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้ หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาที่ตกลงกันไว้ได้ บริษัทฯจะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกัน
พิจารณาหาแนวทางการแก้ปัญหา อีกทั้งบริษัทฯ ไม่สนับสนุนการทุจริตและการจ่ายสินบนเพื่อ
ผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท (ดูรายละเอียดได้ในหัวข้อนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น) 

บริษัทฯ มีเกณฑ์การคัดเลือกคู่ค้า/ผู้ขาย/ให้บริการภายนอก ดังนี้ 

 คุณภาพของสินค้า/และบริการ 
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 ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความช านาญ และประสบการณ์ 

 นโยบายการค้า 

 ความมีชื่อเสียงทางธุรกิจ 

 สถานภาพทางการเงิน 

คู่แข่ง 

บริษัทฯ ส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี และเป็นธรรม  ตลอดจนปฏิบัติต่อ
คู่แข่งอย่างมืออาชีพ 

คุณธรรม 

บริษัทฯ มุ่งมั่นกระท าในสิ่งที่ถูกต้อง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตรงไปตรงมา 
ภายใต้กฎหมาย  และกฎระเบียบของบริษัทฯ โดยถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณนี้ในทุกกิจกรรมและใน
การตัดสินใจในทุกเรื่องของบริษัทฯ  บริษัทฯจะด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์และค านึงถึงความเสี่ยง
ที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ 

ความเสมอภาคกับสิทธิมนุษยชนแก่ผู้เกี่ยวข้อง 

บริษัทฯ ไม่มีการกีดกัน หรือไม่ให้สิทธิพิเศษ หรือเลือกปฏิบัติแก่ผู้หนึ่งผู้ใด เนื่องจากความ

แตกต่างทางด้านเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ สถาบันการศึกษา รวมทั้งไม่เกี่ยวข้องกับการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ 

 บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ 

คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาทบทวน และปรับปรุงคู่มือจรรยาบรรณของกลุ่ม

บริษัทฯ เป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในปี 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 

ได้มีการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง และอนุมัติคู่มือจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ  และประกาศลงใน

ระบบ Intranet ของบริษัทฯ รวมถึง ใช้เป็นข้อมูลในการฝึกอบรมพนักงานใหม่เพื่อให้พนักงานทุก

ระดับรับทราบอย่างทั่วถึง และมีกระบวนการดูแลให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่ก าหนดอย่าง

เคร่งครัด 

บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับปฏิบัติตามที่ก าหนดในคู่มือ

จรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ อยา่งเคร่งครัด ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททาง
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กฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญและที่มีผลกระทบด้านลบอัน

อาจจะมีผลกระทบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยที่มีจ านวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้

ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตลอดจนไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่มิได้เกิดจากการประกอบ

ธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

บริษัทฯ พัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างเสริมผลการด าเนินงานของ

บริษทัฯ เพื่อสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับกิจการโดยการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และ รับฟัง

ความเห็น  ข้อร้องเรียน หรือ ข้อเสนอแนะ (ยกเว้นค าร้องเกี่ยวกับพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริต 

หรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อนโยบายการต่อต้านการ

ทุจริตคอร์รัปชั่น) ทั้งจากพนักงานเอง และ ผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน ผ่านทางการพบผู้บริหาร หน่วยงาน

ตรวจสอบกลาง หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์  เลขานุการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ

น าเสนอผ่านไปยังคณะกรรมการบริษัทโดยตรง โดยทางเว็บไซต์ http://www.rs.co.th/investor.html 

ทางโทรศัพท์ หมายเลข +66 2938 4307 และ +66 2511 0555 ต่อ 1496  หรือติดต่อโดยตรงตาม

หน่วยงานดังกล่าว เพื่อให้มีการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลตามกระบวนการที่บริษัทฯ  ก าหนดไว้

และรายงานต่อคณะกรรมการ  

ส าหรับค าร้องเกี่ยวกับรายงานทางบัญชีและการเงิน การควบคุมภายใน การบริหารความ

เสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมายและจรรยาบรรณ เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้รับเอกสารและสรุป

ประเด็นต่างๆทั้งหมดเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส   

บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการเก็บข้อมูลร้องเรียนเป็นความลับเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ร้องเรียน 

และเรื่องร้องเรียนดังกล่าวจะรับรู้เฉพาะในกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายและเกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น 

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

 บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อระบบการควบคุมภายในท้ังในระดับบริหาร และ ระดับปฏิบัติงาน

ที่มีประสิทธิภาพ โดยก าหนดภาระหน้าที่ อ านาจการด าเนินการของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหารไว้อย่าง

ชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สิน และ มีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุม 

และ ประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม 

นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบรายงานทาง

การเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ 

http://www.rs.co.th/investor.html%20ทางโทรศัพท์%20หมายเลข%20+66%202
http://www.rs.co.th/investor.html%20ทางโทรศัพท์%20หมายเลข%20+66%202
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บริษัทฯ มีฝ่ายตรวจสอบภายในท าหน้าที่ตรวจสอบโดยจะรายงานการตรวจสอบตรงต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลัก และกิจกรรมทางการเงินส าคัญของ

บริษัทฯ ได้ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดและมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะมีการ

ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ (Compliance Control)  

9.2  คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัทแต่งต้ังคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยกลั่นกรองรายละเอียดโดย

ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบไว้ในระเบียบของแต่ละคณะ 

 สมาชิกส่วนใหญ่ของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นกรรมการอิสระ ยกเว้น คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และ คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากร

บุคคล  ประธานกรรมการไม่ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ อีกทั้งยังก าหนดให้

กรรมการอิสระเป็นประธานของแต่ละคณะด้วย ยกเว้น คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และ คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปัจจุบัน บริษัทฯ

มีคณะกรรมการชุดย่อย 6 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

และคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 รายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อ หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยอยู่ในหัวข้อ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการก ากับดูแลกิจการของบริษัท

ฯ ดังนี้ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบด้วยกรรมการ 3 
ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ และหน้าที่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ดูรายละเอียดในหัวข้อโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ 

 คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า นายพิศิษฐ์   ดัชณาภิรมย์ เป็นกรรมการอิสระที่มีความรู้และ

ความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน จึงได้แต่งตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 โดยในปี 2559 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งสิ้นจ านวน 4 ครั้ง ซึ่ง

กรรมการตรวจสอบทุกท่านที่อยู่ในต าแหน่งได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุก

ครั้ง และรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ าเสมอ อีกทั้งในการ
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ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ

กับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารอยู่ 1 ครั้ง 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550 ได้มีการแต่งต้ัง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  อนุมัติขอบเขตอ านาจหน้าที่  และพิจารณา

ค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งหมดจ านวน 3 ท่าน ซึ่งมี

สมาชิกที่เป็นกรรมการอิสระทั้งหมด จ านวน 3 ท่าน โดยกรรมการอิสระ 1 ใน 3 ท่าน เป็น

ประธานกรรมการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  และคณะกรรมการฯ มี

วาระในการด ารงต าแหน่งคราวละ 3  ปี (ดูรายละเอียดในหัวข้อโครงสร้างการจัดการของ

บริษัทฯ) 

 ในปี 2559 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมทั้งสิ้น

จ านวน 2 ครั้ง ซึ่งกรรมการทุกท่านที่อยู่ในต าแหน่งได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน  ทุกครั้ง และ คณะกรรมการสรรหาฯรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่

ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ าเสมอ 

 ในระหว่างปี 2559 สรุปสาระส าคัญของงานที่ปฏิบัติได้ดังต่อไปนี้ 

1. พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติและความเหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่ง

กรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

2. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพิ่มเติม 

3. พิจารณาทบทวนและอนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

4. พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน 

5. พิจารณาทบทวนเรื่องค่าตอบแทนประจ าปีของกรรมการ 

6. พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

7. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประจ าปี 2559 

8. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ าเสมอ 
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 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความ
เหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาวแล้ว 

 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน รายนามคณะกรรมการ
บริหาร ดูรายละเอียดในหัวข้อโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ 

 โดยในปี 2559 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร รวมทั้งสิ้นจ านวน 24 ครั้ง 

 ในระหว่างปี 2559 สรุปสาระส าคัญของงานที่ปฏิบัติได้ดังต่อไปนี้ 

1. จัดท า เสนอแนะและก าหนดนโยบายแนวทางธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ 
ต่อคณะกรรมการ 

2. ก าหนดแผนธุรกิจ การบริหารงาน อนุมัติงบประมาณส าหรับประกอบธุรกิจประจ าปี 
และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และด าเนินการตามแผนทางธุรกิจและกลยุทธ์ทาง
ธุรกิจโดยสอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางธุรกิจที่ได้แถลงต่อคณะกรรมการ 

3. ก ากับ ควบคุมและ ดูแลบริหารงานให้เป็นไปตามกลยุทธ์และแผนงานที่ได้วางไว้ 
4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริหารได้บริหารงาน อย่างรอบคอบ เต็มก าลังความรู้ความสามารถ และ

สอดคล้องกับนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อ

ประโยชน์ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาวแล้ว 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2553 ได้มีการแต่งต้ัง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  อนุมัติขอบเขตอ านาจหน้าที่  และพิจารณาค่าตอบแทน  

โดยคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งหมดจ านวน 2 ท่าน (ดูรายละเอียดใน

หัวข้อโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ) 

 โดยในปี 2559 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อวางแผน ทบทวน

ระบบ หรือประเมินประสิทธิผลของการบริหารจัดการความเสี่ยง  รวมทั้งสิ้นจ านวน 1 ครั้ง 

 ในระหว่างปี 2559 สรุปสาระส าคัญของงานที่ปฏิบัติได้ดังต่อไปนี้ 

1. พิจารณาแผนงาน ปัจจัยความเสี่ยงที่ส าคัญของบริษัท การด าเนินงานบริหารความ
เสี่ยง และประเมินการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ และแผนธุรกิจของ
บริษัท 
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2. ก ากับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามแผนงาน 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติงานในการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ เต็ม
ก าลังความรู้ความสามารถ และสอดคล้องกับนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีและ
จรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียในระยะ
ยาวแล้ว 

 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 ได้มีการแต่งต้ัง

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล อนุมัติขอบเขตอ านาจหน้าที่  และพิจารณาค่าตอบแทน  โดย

คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งหมดจ านวน 2 ท่าน (ดูรายละเอียดในหัวข้อ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ) 

 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้มีการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง นโยบายการก ากับดูแล
กิจการที่ดี และคู่มือจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ และนโยบายที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ และติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว 

 ในระหว่างปี 2559 สรุปสาระส าคัญของงานที่ปฏิบัติได้ดังต่อไปนี้ 

1. ทบทวนนโยบายก ากับดูแลกิจการที่ดีและคู่มือจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทอาร์เอส และ
นโยบายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2. ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานสอดคล้องไปกับนโยบายก ากับดูแลกิจการที่ดีและคู่มือ
จรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทอาร์เอส และนโยบายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

3. ให้ค าแนะน าด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีแก่คณะกรรมการบริษัท 

4. ก าหนดแนวทางและสอบทานการรายงานการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อเสนอในรายงานประจ าปี 

 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาวแล้ว 

 คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน 
รายนามคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ หน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ดูรายละเอียดในหัวข้อโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ 

โดยในปี 2559 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมทั้งสิ้น
จ านวน 4 ครั้ง 
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 ในระหว่างปี 2559 สรุปสาระส าคัญของงานที่ปฏิบัติได้ดังต่อไปนี้ 

1. ทบทวนและพัฒนานโยบาย และ แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล 

2. พัฒนากลยุทธ์ และ เทคนิควิธีเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

3. ก ากับ และ ดูแลการด าเนินงานด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

4. พิจารณา และ ตัดสินใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตาม
แนวทางที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้ปฏิบัติงานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  อย่าง
รอบคอบ เต็มก าลังความรู้ความสามารถ และสอดคล้องกับนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่
ดีและจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียใน
ระยะยาวแล้ว 

เลขานุการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งต้ังให้ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ท าหน้าที่เป็นเลขานุการ

บริษัท ซึ่งปัจจุบัน คือ นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล  เพื่อให้การด าเนินการของบริษัทฯ เป็นไปตาม

หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย โดยมีบทบาทหน้าที่หลัก ดังนี้ 

 ให้ค าแนะน าด้านกฎหมาย ด้านบัญชีและภาษี และกฎเกณฑ์ต่างๆที่คณะกรรมการ
จะต้องทราบ  

 ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ 

 ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ 

 เลขานุการบริษัทเป็นผู้ที่มีความรู้ทั้งทางด้านบัญชีและกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทได้

ส่งเสริมให้ผู้ที่ท างานสนับสนุนงานของเลขานุการบริษัทและคณะกรรมการบริษัทได้เข้าร่วมอบรม

คอร์ส Company Secretary Program (CSP)  ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

(IOD) นอกจากนั้น บริษัทยังมีหน่วยงานก ากับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) ซึ่งอยู่ในสังกัด

ส านักกฎหมายช่วยดูแลงานของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ

กฎหมายอีกด้วย  
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การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีก าหนดประชุมโดยปกติอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และ มีการประชุม

พิเศษเพิ่มเติมตามความจ าเป็น โดยมีการก าหนดวาระการประชุม และ วันประชุมไว้ล่วงหน้า  โดยมี

วาระพิจารณาติดตามผลการด าเนินงานเป็นประจ า ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อม

ระเบียบวาระการประชุม และเอกสารการประชุมก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน  เพื่อให้

คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม  โดยประธานกรรมการ

และประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมกันพิจารณาการเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท 

โดยพิจารณาให้แน่ใจว่าเรื่องที่ส าคัญได้ถูกบรรจุเข้าวาระการประชุมเรียบร้อยแล้ว และ กรรมการแต่

ละท่านมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม ตลอดจนคณะกรรมการบริษัทสามารถ

เข้าถึงข้อมูลที่จ าเป็นได้จากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งนี้ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

(นิยามและคุณสมบัติดูรายละเอียดในหัวข้อโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ) จะเข้าร่วมประชุมทุก

ครั้ง โดยในปี 2559 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งสิ้นจ านวน 6 ครั้ง โดยการ

ประชุมจัดที่ส านักงานใหญ่ของบริษัทฯ ทุกครั้ง ซึ่งกรรมการทุกท่านที่อยู่ในต าแหน่งได้เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบริษัท ทุกครั้ง ยกเว้น นายศุภชัย นิลวรรณ ที่ขาดการประชุม 1 ครั้ง  เนื่องจากติด

ภารกิจ  

ในกรณีที่มีกรรมการท่านใดเป็นผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยส าคัญในเรื่องที่ก าลังพิจารณา 

กรรมการท่านนั้นจะไม่เข้าร่วมการประชุมระหว่างการพิจารณาเรื่องนั้นๆ 

นอกจากนี้  จ านวนองค์ประชุมขั้นต่ า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม

คณะกรรมการ ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการท้ังหมด 

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่าง

กันเองตามความจ าเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มี

ฝ่ายจัดการร่วมด้วย และให้แจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุมด้วย  

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็น

ประจ าทุกปีตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท แบ่งออกเป็นการ

ประเมินผลเป็นรายบุคคลโดยตนเอง และการประเมินผลคณะกรรมการทั้ งคณะ เพื่อให้
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คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาตรวจสอบผลงานและปัญหาเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการ

ท างานของคณะกรรมการบริษัทให้ดียิ่งขึ้น  

 องค์ประกอบของการประเมิน ประกอบด้วย โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การท าหน้าที่ของ

กรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร  

อีกทั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้ความเห็นในการก าหนดเกณฑ์การ

ประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความ

เห็นชอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะถูกประเมินตามแบบ

ประเมินผลการปฏิบัติงานที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนก าหนด และประเมินโดย

คณะกรรมการบริษัทซึ่งเป็นกรรมการอิสระเท่านั้น เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป  

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็น

ประจ าทุกปี เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 ได้มีการ

พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทประจ าปี 2559 เพื่อให้คณะกรรมการ

บริษัทร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป  และผลการปฏิบัติงานของ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจ าปี 2559 ได้ถูกประเมินโดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งเป็นกรรมการ

อิสระเท่านั้น เพื่อพิจารณาผลงานและการปรับปรุงแก้ไขต่อไป  

นอกจากนั้น คณะกรรมการยังจัดให้มีการประเมินผลงานทั้งคณะและเป็นรายบุคคลของ

คณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร 

และคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

การจ่ายค่าตอบแทน 

บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส 

ส าหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง บริษัทฯ มีนโยบายทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่

จะให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของแต่ละ

คน และสอดคล้องกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และการจ่าย

ผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน ส่วนนโยบายค่าตอบแทนกรรมการนั้น ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติ
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ค่าตอบแทนของกรรมการ โดยในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2546 ที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทครั้งที่ 5/2546 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 ได้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน

กรรมการให้อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมซึ่งสูงเพียงพอที่จะดึงดูด และรักษากรรมการที่มี

คุณสมบัติที่ต้องการ และสอดคล้องกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส่วนการประเมินผลงานของ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนก าหนดเกณฑ์การ

ประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความ

เห็นชอบ และผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะถูกประเมินโดยคณะกรรมการบริษัท

ซึ่งเป็นกรรมการอิสระเท่านั้น (รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารได้แสดงไว้ในหัวข้อ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ) 

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการเดิมซึ่งได้รับมอบหมายแนะน ากรรมการใหม่ให้

รู้จักบริษัทฯ และบรรยายสรุปแผนธุรกิจของบริษัทฯ ผลประกอบการ กลยุทธ์ สภาพการแข่งขัน 

วิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กร นโยบายก ากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ  รวมทั้งข้อมูลอ่ืนๆที่

เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น 

 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ใหม่ๆ ให้กับกรรมการและ

ผู้บริหาร โดยสนับสนุนให้เข้ารับการสัมมนาและการอบรมในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ ซึ่งจัดโดย

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสถาบันอ่ืนๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯออกค่าใช้จ่าย ซึ่งในปี 2559 ได้สนับสนุนกรรมการเข้าร่วมอบรม ดังนี้ 

 

ล าดับ 
 

กรรมการ 
 

ต าแหน่ง 
หลักสูตรท่ีอบรม 

ในปี 2559 
1 นายศุภชัย นิลวรรณ กรรมการ และรองกรรมการ 

ผู้อ านวยการอาวุโส 
Director Accreditation 
Program (DAP)  ปี 2559 

2 นางวรรณสุดา ธนสรานาต กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

Director Accreditation 
Program (DAP)  ปี 2559 
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แผนการสืบทอดงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง 

คณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนให้มีการจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่ง ซึ่งจะช่วยให้การ

ด าเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปได้อย่างราบรื่น นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีโครงการ

ส าหรับพัฒนาผู้บริหาร ซึ่งเป็นการเตรียมให้พร้อมเป็นแผนที่ต่อเนื่องถึงผู้สืบทอดงานของประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อลดความเสี่ยงจาก

การขาดความต่อเนื่องในการบริหารจัดการองค์กร มีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล พิจารณาเสนอชื่อและ
คัดเลือกกลุ่มผู้บริหารซึ่งมีศักยภาพสูง เพื่อน ามาพัฒนาและเตรียมความพร้อม 

2. คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด าเนินการให้มีการพัฒนาผู้บริหารกลุ่มดังกล่าว
โดยจัดโปรแกรมพัฒนาผู้บริหารระดับสูง  

3. คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ร่วมพิจารณาคัดเลือก
ผู้ที่มีความเหมาะสมเพื่อมาด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง 
ส าหรับต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่มีการคัดเลือกแล้วจะน าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทต่อไป 

4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาบุคคลที่ได้รับการเสนอมาว่า
มีความเหมาะสม และมีความรู้ความสามารถ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทได้ พร้อม
ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อแต่งตั้งต่อไป 

งานนักลงทุนสัมพันธ์ 

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน 

ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ จึงให้ความส าคัญต่อ

การเปิดเผยสารสนเทศที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทั่วถึง ทั้งโดยผ่านช่องทางจากสื่อการ

เผยแพร่ข้อมูลต่างๆของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ  พร้อมทั้งจัดให้มีการประชุม

พบปะระหว่างคณะผู้บริหารของบริษัทฯกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ กองทุน และนักลงทุนทั่วไป เพื่อ

ตอบข้อซักถามต่างๆอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้  บริษัทฯ ได้ก าหนดให้ “แผนกนักลงทุนสัมพันธ์” ท า

หน้าที่ติดต่อสื่อสาร และ ให้ข้อมูล  ข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ แก่ผู้ลงทุนสถาบัน  ผู้ถือ

หุ้น  นักวิเคราะห์  ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และ นักลงทุนทั่วไป   ทั้งนี้  ผู้ลงทุนสามารถติดต่อหน่วยงาน

ดังกล่าวได้ที่       

หมายเลขโทรศัพท์ : +66 2938 4307 และ +66 2511 0555 ต่อ 1496  
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เว็บไซต์ : http://www.rs.co.th/investor.html  

เฟซบุ๊ก : http://www.facebook.com/pages/rs-ir/256459961140733  

ทวิตเตอร ์: https://twitter.com/rs_ir หรือ 

อีเมล : ir@rs.co.th  

นอกจากนี้ในรอบปี 2559 บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ผ่านกิจกรรม

ต่างๆ ดังนี้ 

 การจัดประชุมนักวิเคราะห์ เพื่อแถลงผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในทุกไตรมาส 
โดยเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ได้พบปะผู้บริหารเพื่อตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ 
และเอกสารประกอบการประชุมได้ถูกน าเสนอผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

 การเข้าร่วมงานที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์ในการพบปะนัก
ลงทุนสถาบัน และนักลงทุนต่างชาติ ได้แก่ งาน CNS Corporate Access และงาน 
Thailand Focus 2016 "A New Growth Strategy" อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นักลงทุนได้
พบปะพูดคุยกับผู้บริหารระดับสูงที่บริษัทฯ เพื่อตอบข้อสงสัยในประเด็นต่างๆ และ
ทราบถึงแนวทางการด าเนินงานในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดท าแบบแสดง
รายการข้อมูลประจ าปี (แบบ56-1) และ รายงานประจ าปี (แบบ56-2) เผยแพร่ทาง
ระบบ SET Community Portal (SCP) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และในเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ ในส่วนของรายงานประจ าปี  บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นเป็นประจ าทุกปี 
รวมถึงจัดท ารูปเล่มส าหรับผู้ถือหุ้นในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550 ได้มีมติแต่งต้ัง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และอนุมัติขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังนั้น การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของ
บริษัทฯ ต้องผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน วิธีการสรรหากรรมการจะกระท า
โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติ
ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังพิจารณาถึงความหลากหลายของ
ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถเฉพาะเพื่อประโยชน์และการพัฒนากิจการของ
บริษัทฯ รวมทั้งการอุทิศเวลา และความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ จากนั้นจึงน ารายชื่อเสนอ
คณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 
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ในการแต่งตั้งคณะกรรมการของบริษัทฯ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งต้ังกรรมการ โดยใช้เสียง

ข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 

 (ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง 

 (ข)  ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคลไป 

 (ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกต้ังเป็นกรรมการ

เท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการ

เลือกต้ังในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ัง

ในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา ให้สอดคล้องกับกล

ยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท และมีความหลากหลายส าหรับผู้ที่จะมาท าหน้าที่เป็นกรรมการ  

โดยพิจารณาจากทักษะที่จ าเป็นท่ียังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท รวมทั้ง วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญ

เฉพาะด้าน และเพศ เป็นต้น ดังจะเห็นได้ในปี 2558 คณะกรรมการฯ ได้มีการสรรหากรรมการอิสระที่

เป็นผู้หญิงจ านวน 1 ท่าน เพื่อให้มีความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการฯ อย่างไรก็ตาม 

คณะกรรมการฯยังได้ใช้ฐานข้อมูลกรรมการ(Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม่ แต่

คุณสมบัติฯ ยังไม่เหมาะสมกับบริษัท ณ ขณะนั้น และในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการได้

จัดท า Board Skill Matrix เพื่อก าหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาโดยพิจารณาจากกล

ยุทธ์ในการด าเนนิธุรกิจของบริษัทฯ 

ความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน (เป็นกรรมการอิสระ 3 

ท่าน) และเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน ประวัติของกรรมการแต่ละท่านแสดงไว้ในหัวข้อ 

“ประวัติคณะกรรมการบริษัท” 

ประธานกรรมการเป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเป็นตัวแทนของกลุ่มผู้ถือ

หุ้นใหญ่ อย่างไรก็ตาม โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นอิสระ 1 ใน 

3 ของกรรมการทั้งคณะ ท าให้เกิดการถ่วงดุลและสอบทานการบริหารงาน 
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คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า กรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติ

ตามนิยามที่บริษัทก าหนดขึ้น ดังรายละเอียดในหัวข้อโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ทั้งนี้ 

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า นายพิศิษฐ์   ดัชณาภิรมย์  เป็นกรรมการอิสระที่มีความรู้และความ

เชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน จึงได้แต่งตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

ความเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมของผู้ที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการ 

ประกอบด้วยผู้มีความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ รวมทั้ง

อุทิศเวลา ความรู้ ความสามารถ และความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทฯ

เจริญก้าวหน้า และก าหนดนโยบายให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารระดับสูง (**) ที่มีหน้าที่รายงาน

การถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นประจ า 

ในคณะกรรมการของบริษัทให้กรรมการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่

เกิน 3 บริษัท และให้กรรมการที่เป็นผู้บริหารไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนได้ไม่

เกิน 2 บริษัท ตลอดจนในการไปด ารงต าแหน่งกรรมการที่บริษัทจดทะเบียนอ่ืนของประธานเจ้าหน้าที่

บริหารและผู้บริหารระดับสูง(**)ของบริษัทฯ ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน  

กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบ

บัญชีภายนอกที่บริษัทใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

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

ประสิทธิภาพในการท าหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 

การก าหนดนโยบาย 

คณะกรรมการบริษัทมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย 

แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการด าเนินการให้เป็นไปตาม

แผนธุรกิจ และงบประมาณที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนมีจุดมุ่งหมายไป

ในทิศทางเดียวกัน รวมถึงการจัดการให้บริษัทฯ มีนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี ระบบการ

ควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และนโยบายและการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม 

รวมทั้งมีการติดตามผลการด าเนินงานในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ าเสมอในการประชุมคณะกรรมการ

บริษัท นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาการก าหนดและแยกบทบาทหน้าที่ และความ
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รับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างชัดเจน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่  1/2560 เมื่อวันที่  22 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีการ

พิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์และภารกิจของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาทบทวน

และอนุมัติวิสัยทัศน์และภารกิจของบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

การก ากับดูแลฝ่ายจัดการ 

คณะกรรมการบริษัทได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และ ผลการ

จัดการความเสี่ยง และการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 

ครั้ง เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 ได้มีการพิจารณา

ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและผลการบริหารความเสี่ยง  และประเมินเรื่องการ

ปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี  

9.4 การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

การเสนอชื่อและใช้สิทธิออกเสียงแต่งต้ังบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ด าเนินการโดยฝ่ายจัดการ ต้ังแต่ปี 2557 เป็นต้นไป การเสนอชื่อและใช้สิทธิออกเสียงดังกล่าวต้อง

ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย โดยบุคคลที่ได้รับแต่งต้ังให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือ

บริษัทร่วม มีหน้าที่ด าเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นๆ และบริษัทได้

ก าหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งต้ังนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติ หรือ

ใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องส าคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ หากเป็นการ

ด าเนินการโดยบริษัทเอง 

นอกจากน้ี ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บุคคลที่ได้รับแต่งต้ังจากบริษัทนั้น ต้องดูแลให้บริษัทย่อย

มีข้อบังคับในเรื่องการท ารายการเกี่ยวโยงที่สอดคล้องกับบริษัท มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึก

บัญชีให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดท างบการเงินรวมได้ทันก าหนดด้วย ตลอดจน

ก าหนดระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ 

ตลอดปี 2559 บริษัทฯได้ปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ยกเว้นเรื่องต่อไปนี้ 

1. ไม่ได้เปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการที่เป็นผู้บริหารในส่วนที่ได้รับจากการเป็นกรรมการ
บริษัทอ่ืน เพราะไม่ใช่ข้อมูลของบริษัทฯ 
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2. ประธานกรรมการเป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเป็นตัวแทนของกลุ่มผู้ถือ
หุ้นใหญ่ อย่างไรก็ตาม โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วย กรรมการที่เป็น
อิสระ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ท าให้เกิดการถ่วงดุลและสอบทานการบริหารงาน ท่ี
โปร่งใสและรัดกุม 

3.  คณะกรรมการไม่ได้ก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระไว้ให้ไม่เกิน 9 ปี 
เนื่องจากมีความเห็นว่า กรรมการอิสระเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์
มาก ดังนั้น การด ารงต าแหน่งกรรมการเป็นเวลานานจะช่วยให้เข้าใจการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทได้ดียิ่งขึ้น 

4. บริษัทไม่ได้ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการ หรือผู้ที่
คณะกรรมการมอบหมายเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัท อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้า ก่อนท า
การซื้อขาย เนื่องจากบริษัทมีระเบียบข้อบังคับในเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทและ
นโยบายที่ครอบคลุมเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน  

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทฯ ได้ด าเนินการแจ้งให้ผู้บริหารฝ่ายต่างๆ ให้เข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือ

หลักทรัพย์ในบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการ

เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 นอกจากมาตรการที่เป็นข้อก าหนดของกฎหมายแล้ว บริษัทฯ ได้มีนโยบาย

เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งครอบคลุมเรื่องการใช้ข้อมูลภายในไว้ในคู่มือจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ 

เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน โดยคู่มือจรรยาบรรณของกลุ่ม

บริษัทฯ ผ่านมติการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2549  และได้มีการ

พิจารณาทบทวน ปรับปรุง และอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทุกปี ซึ่งการ

พิจารณาทบทวน ปรับปรุง และอนุมัติครั้งล่าสุดเป็นการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการก าหนดระเบียบข้อบังคับในการน าข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไป

ใช้ดังนี้ 

(1) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องรักษาความลับ/หรือข้อมูล
ภายในของบริษัทฯ 
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(2) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และ ลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องไม่น าความลับ และ/หรือ 
ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อ
ประโยชน์แก่บุคคลอ่ืนใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม  และไม่ว่าจะได้รับ
ผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

(3) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องไม่ท าการซื้อขาย โอนหรือ
รับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในบริษัทฯ และ/
หรือเข้าท านิติกรรมอ่ืนใดโดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ อันอาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

 โดยข้อก าหนดนี้รวมความถึงคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา บุพการี ผู้สืบสันดาน 

ผู้รับบุตรบุญธรรม หรือบุตรบุญธรรม และพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน หรือพี่น้องร่วมบิดาหรือร่วม

มารดาเดียวกัน ของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ พนักงานคนใดฝ่าฝืนใน

ระเบียบดังกล่าวบริษัทฯ จะถือว่าได้กระท าผิดอย่างร้ายแรงโดยอาจมีโทษต้ังแต่ขั้นตักเตือนด้วยวาจา

จนถึงขั้นให้ออกจากงาน 

ต้ังแต่ปี 2551 คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารระดับสูงซื้อ

ขายหุ้นบริษัทฯ ในช่วง 3 สัปดาห์ก่อนงบการเงินเผยแพร่และ 2 วันหลังเปิดเผยงบการเงิน  

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 

บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ายค่าสอบบัญชีให้กับบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส 

จ ากัด ซึ่งเป็นส านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2559 สังกัด รวมทั้งบุคคลหรือ

กิจการท่ีเกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา 

มีจ านวนเงินรวม 4.30  ล้านบาท โดยเป็นของบริษัทฯ จ านวนเงิน 1.00 ล้านบาท และบริษัทย่อย

รวมกัน จ านวนเงิน 3.30 ล้านบาท 

9.6.2 ค่าบริการอื่นๆ 

 บริษัทฯจ่ายค่าบริการส าหรับการสอบทานแบบสรุปค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี(นส.1) 

และแบบแสดงประเภทของรายได้จากการประกอบกิจการ(นส.2) ตามประกาศ กสทช เรื่อง 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือ กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 ให้กับบริษัท 

ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส์ เอบีเอเอส  จ ากัด มีจ านวนเงินรวม 0.15 ล้านบาท 
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10. ความรับผิดชอบตอ่สังคม สิ่งแวดลอ้ม และผูท่ี้เกี่ยวข้อง 

บริษัทฯ ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มี
ส่วนได้เสีย ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ (Vision) ของบริษัทฯ โดยแบ่งตามกิจกรรมได้ดังนี้ 

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

บริษัทฯ มุ่งมั่นกระท าในสิ่งที่ถูกต้อง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตรงไปตรงมา 
ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบของบริษัทฯ โดยถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณนี้ในทุกกิจกรรมและใน
การตัดสินใจในทุกเรื่องของบริษัทฯ   

2.  การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญในการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน โดยยึดมั่นในการ
ด าเนินธุรกิจบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่
มนุษย์เกิดมาพร้อมกับความเสมอภาค ความเท่าเทียมในแง่ของศักด์ิและสิทธิ์ โดยจะไม่มีการกีดกัน 
หรือไม่ให้สิทธิพิเศษ หรือเลือกปฏิบัติแก่ผู้หนึ่งผู้ใด เนื่องจากความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ สัญชาติ 
ศาสนา เพศ สีผิว อาย ุภาษา สถาบันการศึกษา รวมทั้งไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

3.  การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษัทฯ ค านึงถึงความส าคัญของทุนมนุษย์ (Human Capital) ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่สุดที่จะ
ผลักดันให้องค์กรบรรลุสู่เป้าหมาย บริษัทฯ จึงมีแผนการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลไว้ดังนี้ 

1) ก าหนดให้มีแผนงานและมีการจัดสรรงบประมาณในแต่ละปีไว้อย่างชัดเจน มีการจัด
ระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลไว้ 3 ระดับ คือ การพัฒนาองค์กร (Organization 
Development) การพัฒนาอาชีพ (Career Development) และการฝึกอบรมและ
พัฒนา (Training  Development) โดยในปี 2559 ได้จัดการอบรมรวมทั้งสิ้น 11 
หลักสูตร จ านวน 26 รุ่น แบ่งเป็นจัดฝึกอบรมภายในเป็นจ านวน 194 ชั่วโมงและ
ฝึกอบรมภายนอกเป็นจ านวน 6 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 200 ชั่วโมง รวมถึงการจัดอบรม
ตามที่กฎหมายก าหนด ได้แก่ 1) หลักสูตรความปลอดภัยส าหรับลูกจ้างทั่วไปและ
ลูกจ้างเข้างานใหม่ จ านวน 4 รุ่น ผู้เข้าอบรมจ านวน 163 คน 2) การปฐมพยาบาล
เบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน จ านวน 2 รุ่น ผู้เข้าอบรมจ านวน 56 คน 3)
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับบริหาร จ านวน 1 รุ่น ผู้เข้าอบรมจ านวน 
12 คน และ 4) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับหัวหน้างาน จ านวน 2 รุ่น ผู้
เข้าอบรมจ านวน  51 คน 
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2) จัดตรวจสุขภาพประจ าปีให้พนักงาน โดยจัดโปรแกรมการตรวจสุขภาพที่เหมาะสม 
และเจรจาต่อรองกับโรงพยาบาลให้พนักงานสามารถเพิ่มรายการตรวจสุขภาพได้ใน
ราคาพิเศษ พร้อมทั้งอ านวยความสะดวกให้โรงพยาบาลมาให้บริการตรวจสุขภาพถึงที่
อาคารส านักงานของบริษัทฯ 

3) จัดสรรสวัสดิการพนักงาน เช่น สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลผ่านการประกันชีวิตและ
อุบัติเหตุหมู่ สวัสดิการเงินช่วยเหลือและอ่ืนๆ เช่น เงินช่วยเหลืองานศพ กรณีพนักงาน
เสียชีวิต และกรณีบิดา มารดา บุตร หรือคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายของพนักงาน
เสียชีวิต เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานสมรส กรณีพนักงานอุปสมบท เป็นต้น 

4) ให้ความส าคัญกับการสร้างความผูกพัน (Engagement) ของพนักงานในองค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง โดยจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมของขวัญที่เพียงพอและดีต่อใจ โดย
มอบข้าวหอมมะลิปลอดสาร 100% จากกลุ่มชาวนาจังหวัดสุรินทร์ เพื่อเป็นของขวัญ
วันปีใหม่ให้แก่ผู้บริหาร พนักงาน ศิลปิน นักร้อง นักแสดง และผู้ประกาศ เป็นต้น  

5) ประกาศนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานโดยจัด
ให้มีตัวแทนพนักงานทุกระดับร่วมเป็นคณะท างานด้านความปลอดภัยในระดับต่างๆ 
เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านความปลอดภัยให้เห็นผลเป็นรูปธรรมและสอดคล้องตาม
กฎหมายและมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง 

4.  ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค 

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการสร้างสรรค์และผลิตผลงานด้านสื่อและด้านบันเทิงทุกรูปแบบ เพื่อสร้าง
ความพึงพอใจอย่างต่อเนื่องให้กับลูกค้า จ าหน่ายสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพกับลูกค้าของ
บริษัทฯ  ตลอดจนมีหน่วยงานให้บริการ ดูแล ชี้แจงข้อสงสัย และแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับลูกค้า 

5.  บทบาทและความรับผิดชอบต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม และสังคมส่วนรวม 

บริษัทฯ ยึดมั่นในการด าเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดย
ค านึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่พึงมีต่อประเทศชาติ สังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนด าเนิน
ธุรกิจและควบคุมให้มีการปฏิบัติภายใต้กรอบของกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่าง
ครบถ้วน รวมถึงมุ่งมั่นผลักดันให้เกิดกระแสพัฒนาคุณภาพของสังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งที่
ด าเนินการเองและร่วมมือกับรัฐและชุมชน และส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
อย่างจริงจังและต่อเนื่องให้แก่พนักงานทุกระดับในการปฏิบัติตนเป็นคนดีท าประโยชน์ให้กับชุมชน
และสังคม รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ เพื่อชุมชน และสังคม
อย่างสม่ าเสมอ อันก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีในองค์กรต่อไป โดยในปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีบทบาท
และความรับผิดชอบต่อสังคมที่ส าคัญ ดังนี้ 
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กิจกรรม RS Birthday Charity 2016 

บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) สานต่อกิจกรรม " RS Birthday Charity 2016" เพื่อให้
พนักงาน ศิลปิน นักร้องนักแสดง ที่มีวันคล้ายวันเกิดในแต่ละเดือนได้ร่วมแบ่งปันความสุขให้แก่
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้ป่วยโรคร้ายแรง เด็ก คนชรา และผู้พิการ ในมูลนิธิ สถานสงเคราะห์และ
องค์กรเพื่อสาธารณะต่างๆ อาทิ การเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จ าเป็น และให้
ความบันเทิงทั้งการร้องและการเต้นกับเด็กๆ ณ สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปาก

เกร็ด (บ้านนนทภูมิ)  ศิลปิน นักร้องนักแสดง และชาวอาร์เอส ร่วมกันบริจาคของรักที่ยังอยู่ใน
สภาพใช้งานได้ให้กับโครงการปันกัน เพื่อเป็นช่องทางระดมทุนการศึกษาให้เยาวชนไทย โดยเป็น
ทุนการศึกษาส าหรับนักเรียนทุนในมูลนิธิยุวพัฒน์ การร่วมเลี้ยงอาหารผู้ป่วยภาคสนาม ณ 
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า การเข้าร่วมบริจาคอาหารและสิ่งจ าเป็นให้กับน้องหมาน้องแมว ณ 

มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ ปากเกร็ด  การร่วมกันเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับน้องๆ บริเวณ
โรงอาหารของโรงเรียนศรีสังวาลย์ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี และ กิจกรรมร่วมกันตกแต่งกระถางต้นไม้ในเดือนสิ่งแวดล้อมโลก 
เพื่อมอบเป็นก าลังใจและสร้างบรรยากาศสดชื่นให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็ง สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 

วัตถุประสงค์ :   
1. เพื่อให้ความช่วยเหลือกับบุคคล หน่วยงาน และองค์กรการกุศลต่างๆ 
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2. เพื่อให้ก าลังใจเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเรื้อรังต่างๆ ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือ
ต้องการความช่วยเหลือ 

3. เพื่อให้ดารา นักแสดง และพนักงานที่สนใจได้ท ากิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง 
4. เพื่อให้ดารา นักแสดง มีส่วนในการสร้างกระแสการท าดี และ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ

ประชาชนทั่วไป  
5. เพื่อส่งเสริมให้พนักงานเกิดความรู้สึกผูกพันกับองค์กร 

กิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆ ในรอบปี 2559 

ดร.องอาจ สิงห์ล าพอง กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 น าทีมดารานักแสดง
ใบเตย-อาร์สยาม และ มาร์ติน มิดาล เข้ามอบเงินจ านวน 4 แสนบาท จากการขายปฏิทินช่อง 8 
ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์  

 

มังกร-ปภาวิน หงษ์ขจร และ ฟ้าใส-อรจิรา 

แก้วสว่าง ดารานักแสดงจาก ช่อง8 ร่วมงาน
แถลงข่าว วันดอกป๊อบปี้บาน พร้อมรณรงค์
ชวนคนไทย ซื้อดอกป๊อบปี้  เพื่อน ารายได้
ช่วยเหลือครอบครัวทหารผ่านศึกที่ ไ ด้รับ
บาดเจ็บ และสมทบทุนมูลนิธิสงเคราะห์
ครอบครัวทหารผ่านศึก ในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องใน
วันทหารผ่านศึก 
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โครงการ “แล้งนี้ ไม่แล้งน้ าใจ ด้วยการให้
โลหิต” น า ดารา-นางเอกสาว จากช่อง8 มด-

ณปภัช วัฒนากมลวุฒิ  เข้ าพบ พล.อ .
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบป้าย
รณรงค์เล่นสงกรานต์อย่างมีสติ ใช้น้ าอย่าง
ประหยัด และ ช่วยกันบริจาคโลหิตกักตุนไว้
ช่วยเหลือผู้ประสบอุบั ติเหตุบนท้องถนน 
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ให้มีโลหิตส ารองไว้
จ่ายให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที 

 

 

 

 
 

พลต ารวจโท ศานิตย์ มหถาวร ผู้บัญชาการ
ต ารวจนครบาล และ พลต ารวจตรี ทรงพล วัธ
นะชัย ผบก.น.6 ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ช่อง8 
จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ “ป้องกันอัคคีภัย

ช่วงเทศกาลตรุษจีน” โดยมีศิลปินดาราช่อง
8 อาทิ ลาล่า (ขวัญนภา เรืองศรี ) ลูลู่ 

(ดวงฤดี บุญบ ารุง)และฝ้าย-เวฬุรีย์ร่วมกัน
เดินรณรงค์ 
 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ พร้อม
ด้วย ทีมผู้ประกาศข่าว จากสถานีโทรทัศน์ช่อง8 อาทิ หลี่แช-วิยดา พีรรัฐกุล ก้อย-บุญญิตา 

งามศัพพศิลป์  แนส-ฑิฆัมพร อยู่ก าเนิด  เอ-ดลนกฤต แดงหวานปีสีห์ พร้อมด้วย ลูลู่-ดวงฤดี 

บุญบ ารุง และ ลาล่า-ขวัญนภา เรืองศรี ลงพื้นที่น้ าท่วม น าชุดธารน้ าใจสภากาชาดไทยพร้อมน้ า
ด่ืมมอบให้แก่ราษฎรที่ ไ ด้รับความเดือดร้อนจาก เหตุอุทกภัยใน อ าเภอผักไห่ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
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ศิลปินอาร์เอส อาทิ กระแต-กระต่าย อาร์
สยาม  แบล็คแจ็ค-จารุพงศ์ กล้วยไม้งาม  
เนย-ซินญอริต้า พ้อย-พรวรา สิทธิ
ประศาสน์  เติร์ด-ลภัส งามเชวง และอีก
มากมาย  รณรงค์การใช้น้ าอย่างประหยัดและ
เล่นสงกรานต์กันอย่างปลอดภัย  ภายใต้
แคมเปญ “Save Water Save Life” (เซฟ 
วอเตอร์ เซฟ ไลฟ์) 

 
พ ล เ อ ก  ป ร ะ ยุ ท ธ์  จั น ท ร์ โ อ ช า 
นายกรัฐมนตร ีพร้อมด้วย ศ.คลินิก เกียรติคุณ 
นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข และนพ.อ านวย กาจีนะ 
อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมศิลปินดาราจาก
อาร์เอส อาทิ  ใบเตย-สุธีวัน ทวีสิน และ 
อลซิ ชญาดา อาร์สยาม  ร่วมรณรงค์กวาด
ล้ า งยุ ง ล าย  ก า จั ดแหล่ ง เพา ะพั นธุ์
ยุ ง ล าย   พ ร้ อ ม เ ปิ ด ตั ว  แ อปพลิ เ ค ชั น 
(Application) พิชิตลูกน้ ายุงลาย โดยรัฐบาล

ใช้โอกาสทองช่วงหน้าแล้งเร่งรณรงค์กวาด
ล้างยุงลาย ใช้มาตรการ 3 เก็บป้องกัน 3 โรค 

 
 

พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้ช่วยผู้บัญชาการกองทัพอากาศ และสถานีโทรทัศน์ช่อง8  รวม
พลังท าดีเพื่อพ่อ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ที่ อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่  โดยมี
ดาราช่อง8 ใบเตย-สุธีวัน ทวีสิน มด-ณปภัช วัฒนากมลวุฒิ  โบว์ลิ่ง-ปริศนา กัมพูสิริ และ 
มังกร-ปภาวิน หงษ์ขจร  ทั้งหมดขึ้นเครื่องบินจาก หน่วยมิตรประชา กองทัพอากาศ ร่วมลงพื้นที่
ช่วยเหลือประชาชน ตลอดจนผู้สูงอายุในพื้นที่อากาศหนาว โดยมอบผ้าห่ม ให้กับประชาชนในถิ่น
ทุรกันดาร จ านวน 250 ผืน พร้อมจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ช่วยเหลือ ที่โรงเรียนสารภีพิทยาคม ต าบล
ยางเนิ้ง  อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่  
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กุ้ง สุธิราช อาร์สยาม และพิธีกรรายการ อ้ึง 
ทึ่ ง  เ สี ย ว  พ ร้ อ ม  ข น ม จี น -กุ ล ม า ศ 

ลิมปวุฒิวรานนท์  ดารานักแสดงช่อง8 ท า
หน้าที่พรีเซ็นเตอร์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคน
ไทยสนับสนุน ดอกแก้วกัลยา (ดอกไม้
สัญลักษณ์ประจ าวันคนพิการ) เนื่องใน
โอกาสวันคนพิการแห่งชาติ เพื่อน ารายได้
บ ริ จ า ค ส ม ท บ  “ก อ ง ทุ น ด อ ก แ ก้ ว
กัลยา” ช่วยเหลือคนพิการ ในงานวันคนพิการ 

 

“กิจกรรมช่อง8 คืนความรัก” มอบความบันเทิง มอบของบริจาค รดน้ าด าหัว เลี้ยงอาหาร ให้กับ
ผู้สูงอาย ุเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ณ บ้านผู้สูงอายุบางแค2 โดยมีดาราศิลปินมาร่วมตัวในงาน
บุญครั้งนี้ อาทิ มด-ณปภัช วัฒนากมลวุฒิ  เอี๊ยง-สิทธา สภานุชาติ  เป๊ก-รัฐภูมิ ไข่นาค และ 
เซลีน่า เพียซ  

  

ศิลปินดาราอาร์เอส อาทิ  จ๊ะ อาร์สยาม 
และ ฟลุค-จิระ ด่านบวรเกียรติ  เข้าพบ พล
เอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อ
รณรงค์ แคมเปญ “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง  ให้โลก

พัก” หรือ 60+ Earth Hour โดยเชิญชวนคน
ไทยทั่วประเทศ  ปิดไฟ ดวงที่ ไม่จ าเป็น 1 
ชั่วโมง ต้ังแต่เวลา 20.30 - 21.30 น. พร้อม
กับหัวเมืองใหญ่กว่า 7,000 ประเทศทั่วโลก 
ซึ่งจากสถิติจากการจัดกิจกรรม ปิดไฟ 1
ชั่วโมง เมื่อปี2558 สามารถประหยัดไฟฟ้าได้
ถึง 1,699 เมกะวัตต์ คิดเป็นการลดปริมาณ

ก๊าซ คาร์บอนไดออกไซต์ ได้ 1,073 ตัน ซึ่ง
สามารถลดค่าใช้จ่ายในการผลิตกระแสไฟฟ้า
ได้ถึง 6,656,699 บาท 
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ส่งมอบความสุขให้น้องๆ ที่โรงเรียนบ้านนา
น้อย และโรงเรียนบ้านนาราบ จังหวัดน่าน 
ใน “กิจกรรมช่อง8 คืนความรัก” ขึ้น
เครื่องบินทหาร C-130 จาก หน่วยมิตรประชา 
กองทัพอากาศ ส่งต่อความรักด้วยการอาสา
มอบความบันเทิงด้วยเสียงเพลง มอบอุปกรณ์
การเรียน การกีฬา และทุนการศึกษา เพื่อ
ช่วยเหลือน้อง โดยมีดาราศิลปินช่อง8 ร่วม
กิจกรรม อาท ิลาล่า-ขวัญนภา เรืองศรี ลูลู่-

ดวงฤดี บุญบ ารุง โบว์ลิ่ง-ปริศนา กัมพูสิริ 
และ เอี๊ยง-สิทธา สภานุชาติ  

  
 

 

 

คุณศุภชัย นิลวรรณ กรรมการผู้อ านวยการธุรกิจ
เพลง บมจ. อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)  พร้อมด้วย
ศิลปิน ค่ายกามิกาเซ่  อาทิ  แตงค์กิ้ว-ศิลป์ชนก 

คล้ายแต้ เติร์ด-ลภัส มาร์ค-ธนัต แองจี้-ฐิติชา 
กรีน-ปิยะภูมิ พาร์ท เคียราน เนโกะ-เนรัญชรา 
ไปป์ มาก่อน ฯลฯ ร่วมมอบอาหารและความบันเทิง 
ให้กับ น้องบ้านราชาวดีหญิง ในกิจกรรม “กามิกาเซ่ 
กิ๊ฟ แอนด์ แชร์ ส่งสุขปีใหม่ให้น้อง ” ณ บ้าน

ราชาวดีหญิง  

6.  การจัดการสิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานในการอนุรักษ์และการใช้
ทรัพยากรและพลังงานต่างๆอย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสร้างสรรค์และสนับสนุน
กิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อการดูแลรักษา การอนุรักษ์ และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
และพลังงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยการส่งเสริม รณรงค์ และปลูกจิตส านึกร่วมกันในการรู้จักถึง
ประโยชน์ เห็นคุณค่า และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการประหยัดไฟฟ้า โดยการปิด
สวิทซ์ไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งที่เลิกใช้งาน ปิดไฟเมื่อพักเที่ยง ปิดแอร์ก่อนเลิกงานครึ่งชั่วโมง 
การใช้บันไดแทนการใช้ลิฟท์ การประหยัดน้ า โดยมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบการรั่ วซึมของอุปกรณ์ 
การประหยัดน้ ามัน โดยการวางแผนการเดินทางก่อนออกเดินทาง การใช้ E-mail แทนการส่งเอกสาร
ด้วยตัวเอง รวมทั้งการประหยัดพลังงานอ่ืนๆในที่ท างาน อาทิ การใช้กระดาษให้ครบทั้ง 2 ด้าน เป็น
ต้น โดยนอกจากประชาสัมพันธ์รณรงค์ ให้ความรู้กับพนักงานอยู่เสมอแล้ว ยั งกระตุ้นโดยการจัด
กิจกรรมประหยัดพลังงาน ภายใต้แคมเปญ OFFICE เบอร์ 5 เพื่อให้รางวัลกับหน่วยงานที่มีผลงาน
ในการประหยัดพลังงานโดดเด่นท่ีสุดอีกด้วย  
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รางวัลที่ได้รับในปี 2559 

เอ-ดลยกฤต  ก้อย-บุญญิตา และ หลี่แช-วิยดา 

ผู้ประกาศข่าวรายการ “คุยข่าวเช้าช่อง8” ช่วงคุย
ข่าวบรรเทาทุกข์ สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 เข้ารับรางวัล 
“ประชาบดี” และ “เข็มเชิดชูเกียรติ” ประเภทสื่อที่
น าเสนอกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อยู่ในสภาวะ
ยากล าบาก ประจ าปี 2559 ซึ่งจัดโดยกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)  

 

ดารา ช่อง8 และ ศิลปินค่ายอาร์สยาม อาทิ จิน
ตหรา พูนลาภ อาร์สยาม โบว์ลิ่ง-ปริศนา กัมพู
สิริ มังกร-ปภาวิน หงษ์ขจร และ อาร์ม-พิพัฒน์ 
คูลเจ จากคลื่นคูล 93 เข้ารับรางวัลศิลปินเพื่อ
สังคมไทยปลอดบุหรี่ ประจ าปี 2559 จาก 
เครือข่าย สุขภาพวิชาชีพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ 
ณ อาคารแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย 

 

มด-ณปภัช วัฒนากมลวุฒิ และ มังกร-ปภาวิน 

หงษ์ขจร จากสถานีโทรทัศน์ช่อง8 ได้เข้าพิธีเซ็น
สัญญารับภารกิจเป็น ฑูตสมาคมป้องกันการ
ทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) เพื่อท า
หน้าที่ เป็นตัวแทนในการป้องกัน ยับยั้ งและ
ช่วยเหลือสัตว์ที่ถูกทารุณกรรม 

กุ้ ง -สุ ธิ ร าช  ค่ า ยอ า ร์ ส ยาม  และ  พิ ธี ก ร
รายการ “อ้ึง ทึ่ง เสียว” จากทางช่อง8 เข้ารับโล่ห์
ป ระกาศ เ กี ย ร ติ คุณ  รา ง วั ล  “บุคคลผู้ ท า
คุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนประจ าปี 
2559 สาขา สื่อมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชน
ที่ป้องกันปัญหาสังคม” จากส านักงานส่งเสริม
สวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส 
คนพิการและผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
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กุ้ง-สุธิราช  วิรดา วงศ์เทวัญ  และ หนู
มิเตอร์ จากค่าย อาร์สยาม ได้รับประดับเข็ม
เครื่องหมายรูปกระเป๋าคันชีพฯ ประจ าปี 
2559  จากกรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ 
เนื่องจากเป็นผู้ที่บ าเพ็ญคุณงามความดี 
และให้การสนับสนุนกิจการของกรม
ทหารราบที่ 2ฯ ตลอดมา  
 

อาร์สยาม ตอกย้ าความเป็นค่ายเพลงลูกทุ่งอันดับ 1 ของเมืองไทย กวาด 6 รางวัลเกียรติยศจาก
ทั้งหมด 15 รางวัล  ในงานประกาศรางวัลมหานครอวอร์ดส ครั้งที่ 12 ประจ าปี 2558 ซึ่งจัด
โดย FM 95 ลูกทุ่งมหานคร น าทีมโดยศิลปินแห่งชาติ ชาย เมืองสิงห์ (สมเศียร  พานทอง) บ่าววี 
อาร์สยาม (พันจ่าอากาศเอก วีรยุทธิ์  นานช้า)  กระแต-กระต่าย อาร์สยาม (นิภาพร-ฐิฆ
พรณ์  บุญยะเลี้ยง)  เดือนเพ็ญ อ านวยพร อาร์สยาม (อ านวย  จันโทสี) และ นุช วิลาวัลย์ 
อาร์สยาม  

 

 

 

กระแต อาร์สยาม  เข้ารับรางวัล “เอ็มไทย 
ท็อป ทอล์ก อะเบาต์ 2016” สาขาศิลปินที่
ถูกกล่าวถึงมากที่สุดบนโลกออนไลน์ จากการ
ส ารวจของเว็บไซต์เอ็มไท 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง  
 
 บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อการเสริมสร้างการควบคุมภายใน ให้มีความเพียงพอ และ
เหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจ เพื่อเป็นการป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ ไม่ให้เกิดความเสียหาย หรือ
น าไปหาประโยชน์โดยมิชอบ โดยมีฝ่ายตรวจสอบกลางเป็นหน่วยงานท าหน้าที่ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานและกิจกรรมทางการเงินที่ส าคัญ และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อให้ฝ่ายตรวจสอบกลางมีความเป็นอิสระเพียงพอในการปฏิบัติงาน 

ปัจจุบันหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน คือ นางสาวกรพินธุ์ นาคศุภรังษี มีต าแหน่งเป็น 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบกลาง 

คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม : 

 ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 เข้าร่วมอบรมและสัมมนาต่างๆ ที่จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่ง
ประเทศไทย(สตท.) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

ประสบการณ์การท างาน : 

 2536 - 2544   ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ออดิท จ ากัด 

 ธันวาคม 2544-ปัจจุบัน  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบกลาง บมจ. อาร์เอส  

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมี
คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้ประเมินความเพียงพอของ
ระบบควบคุมภายในโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และการตอบแบบประเมินความเพียงพอ
ของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ด้วยตนเอง สรุปได้ว่า การประเมินระบบควบคุมภายในของ
บริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 ส่วน คือ  

1.  องค์กรและสภาพแวดล้อม บริษัทฯ ค านึงถึงสภาพแวดล้อมการท างานที่ดี โดยได้
ก าหนดให้มีนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ 
และได้เผยแพร่เพื่อใช้อ้างอิงและถือปฏิบัติ ตลอดจนติดตามประเมินผลการปฏิบัติตาม
นโยบายฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจ
อย่างชัดเจน ทบทวนแผนธุรกิจ และให้ข้อสังเกตแก่ฝ่ายจัดการไปพิจารณาด าเนินการ 
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2.  การบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับการบริหารความเสี่ยง โดยจัด
ให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อก าหนดนโยบาย ก ากับดูแล และสนับสนุนให้
การบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามนโยบาย หรือแผนงาน และส าเร็จลุล่วง 

3.  การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร บริษัทฯ มีนโยบาย ระเบียบข้อบังคับ วิธี
ปฏิบัติงาน อ านาจหน้าที่ และอ านาจอนุมัติเพื่อให้มีการควบคุมที่รัดกุม 

4.  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล บริษัทฯ จัดให้มีระบบสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติงานทางบัญชีและการรายงานทางการเงิน อย่างเป็นระบบ และเป็นไปตาม
นโยบาย และระเบียบข้อบังคับที่ควบคุม 

5.  ระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายทุกไตรมาส และมีฝ่ายงานตรวจสอบภายในท าหน้าที่ประเมินความเพียงพอ
และความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในที่มีอยู่และตรวจสอบการปฏิบัติตาม
ระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานต่างๆ ตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

คณะกรรมการมีความเห็นว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในในเรื่องการท า
ธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอ
แล้ว ส าหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออ่ืน คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่
เพียงพอแล้วเช่นกัน 
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12. นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

 บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนั้น ที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่  1/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 จึงได้มีการพิจารณาอนุมัติ

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อให้แนวทางปฏิบัติของบริษัทมีความชัดเจนยิ่งขึ้น 

นโยบายและแนวทางปฏิบัติ 

คณะกรรมการบริษัท   มุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจภายใต้กรอบการปฏิบัติตามนโยบายก ากับ

ดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทอาร์เอส เพื่อให้มีความโปร่งใส และไม่ยอมรับการ

ทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ตลอดจนสร้างจิตส านึกและค่านิยมในเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต และ

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยก าหนดให้มีการก ากับดูแล 

ควบคุมดูแล บริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันอย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ก าหนดหลักการการให้ หรือรับของขวัญ การรับประโยชน์และการเกี่ยวข้องทางการเงิน 

ไว้ในคู่มือจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทอาร์เอส 

2. ก าหนดระเบียบปฏิบัติในเรื่องต่างๆ รวมถึงล าดับอ านาจอนุมัติไว้อย่างชัดเจน ได้แก่ 

การจัดซื้อจัดจ้างไม่ให้มีการให้หรือรับในลักษณะที่เป็นการทุจริตคอร์รัปชัน และให้

ด าเนินการตามคู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายจัดหาจัดซื้อ เพื่อให้มีความชัดเจนและโปร่งใส 

3. จัดให้มีการควบคุมภายในอย่างเพียงพอและเหมาะสม ได้แก่ การแบ่งแยกหน้าที่ความ

รับผิดชอบในงานอย่างชัดเจนและเหมาะสม การอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบตามล าดับ

ชั้น  การตรวจสอบ และการสอบทาน เป็นต้น 

4. มีการสื่อสารนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัท

อาร์เอส รวมถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

5. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส ทั้งจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน 

รวมทั้งยังได้ก าหนดมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน 
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การประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการพิจารณาวางแผน ทบทวนระบบ และประเมิน

ประสิทธิผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นประจ าปี  ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดจาก

การทุจริตคอร์รัปชันด้วย 

การก ากับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยง จากการทุจริตคอร์รัปชัน 

และการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

1. จัดให้มีการสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงานทุกคนเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและ

แนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

2. เปิดโอกาสให้พนักงานในทุกระดับได้เสนอความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพื่อการ

พัฒนาการควบคุมภายใน รวมถึงการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันให้เหมาะสมและ

รัดกุมมากขึ้น 

3. กรรมการ ผู้บริหาร หรือหัวหน้างานในทุกระดับมีหน้าที่สอดส่องติดตามไม่ให้

ผู้ใต้บังคับบัญชาฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมในเรื่องนี้ รวมถึงสื่อสารและให้

ความรู้กับผู้เกี่ยวข้อง  

4. ฝ่ายตรวจสอบกลางปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามแผนงานตรวจสอบประจ าปีที่ก าหนดไว้ 

หากตรวจพบความเสี่ยงหรือ การกระท าซึ่งส่งผลกระทบที่มีนัยส าคัญในเรื่องเกี่ยวเนื่อง

กับการทุจริตคอร์รัปชัน  ให้น าเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  และ

คณะกรรมการบริษัท 

5. ช่องทางในการแจ้งเบาะแสและร้องเรียน ในกรณีที่พบเห็นการกระท าที่ฝ่าฝืนนโยบาย

ดังกล่าว ทั้งจากพนักงานเอง และผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน สามารถร้องเรียน หรือให้ข้อมูลผ่าน

ช่องทางอีเมล : IA_Anti_Corruption@rs.co.th และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงต่างๆ 

มาตรการคุม้ครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการเก็บข้อมูลร้องเรียนเป็นความลับเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้

ร้องเรียน และเรื่องร้องเรียนดังกล่าวจะรับรู้เฉพาะในกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายและเกี่ยวข้องด้วย

เท่านั้น และบุคคลใดๆ ที่ได้รับทราบเรื่องร้องเรียน หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน จะต้อง

ปกป้องข้อมูลเรื่องร้องเรียน หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนให้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยต่อ
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บุคคลอื่น เว้นแต่เป็นการให้ข้อมูลเพื่อการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกระบวนการ หรือตามที่กฎหมาย

ก าหนด หากมีการจงใจฝ่าฝืนน าข้อมูลไปเปิดเผย บริษัทฯจะด าเนินการลงโทษทางวินัยและ/หรือ

ด าเนินการทางกฎหมายแล้วแต่กรณี 
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13. รายการระหว่างกัน 

รายละเอียดข้อมูลของรายการระหว่างกัน ระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
กันได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้สอบทานรายการระหว่างกันของบริษัทฯ แล้วมีความเห็นว่า
รายการระหว่างกันดังกล่าว เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตาม
ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีหลักฐานการท ารายการครบถ้วน ตลอดจนมีการ
เปิดเผยในงบการเงินอย่างเพียงพอ 

ในปี 2559 บริษัทฯ และ บริษัทย่อย มีรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจ
ตามปกติกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ดังต่อไปนี ้

 
บุคคลที่อาจมีความ

ขัดแย้ง 
ความสัมพันธ์ 

นายสุรชัย เชษฐโชติศักด์ิ เป็นกรรมการและถือหุ้นร้อยละ 33.09 ในบริษัทฯ 
บริษัท เชษฐโชติศักด์ิ จ ากัด นายสุรชัย เชษฐโชติศักด์ิ เป็นกรรมการและถือหุ้นร้อยละ 18.70     

ในบริษัท เชษฐโชติศักด์ิ จ ากัด  
นางสุจีรา เชษฐโชติ ผู้ถือหุ้นร้อยละ 6.30 ของ บริษัท เชษฐโชติศักด์ิ 
จ ากัด และเป็นภรรยาของนายสุรชัย เชษฐโชติศักด์ิ ซึ่งเป็นกรรมการ
และผู้ถือหุ้นร้อยละ 33.09 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของบริษัทฯ 
นายสุวัฒน์ เชษฐโชติศักด์ิ เป็นกรรมการ และ ถือหุ้นร้อยละ 14.35   
ในบริษัท เชษฐโชติศักด์ิ จ ากัด และ ถือหุ้นร้อยละ 0.04 ในบริษัท
รวมทั้งเป็นน้องชายของนายสุรชัย เชษฐโชติศักด์ิ 
นางสาวมาลี เชษฐโชติศักด์ิ เป็นกรรมการและถือหุ้นร้อยละ 14.50 
ใน บริษัท เชษฐโชติศักด์ิ จ ากัด และ เป็นพี่สาวของ นายสุรชัย เชษฐ
โชติศักด์ิ และ นายสุวัฒน์ เชษฐโชติศักด์ิ 

บริษัท เม็มเบอร์ชิป จ ากัด 
 

นายสุรชัย เชษฐโชติศักด์ิ เป็นกรรมการและ ถือหุ้นร้อยละ 50.00 
โดยรวมการถือหุ้นของภรรยาด้วย ในบริษัท เชษฐโชติ จ ากัด ซึ่งเป็น  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เม็มเบอร์ชิป จ ากัด 

 
 

นายโชติ เชษฐโชติศักด์ิ ผู้ถือหุ้นร้อยละ 10.00 ในบริษัทเม็มเบอร์ชิป
จ ากัด และถือหุ้นร้อยละ 0.08 ในบริษัทฯ และเป็นบุตรชายของนาย
สุรชัย เชษฐโชติศักด์ิ 
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บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพันธ์ 

บริษัท เม็มเบอร์ชิป จ ากัด 
(ต่อ) 

นายเชษฐ เชษฐโชติศักด์ิ ผู้ถือหุ้นร้อยละ 30.00 ในบริษัท เม็มเบอร์
ชิป จ ากัด และถือหุ้นร้อยละ 1.36 ในบริษัทฯ และเป็นบุตรชายของ
นายสุรชัย เชษฐโชติศักด์ิ 

หมายเหตุ สัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในบริษัทฯ เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

ลักษณะรายการระหว่างกัน เงื่อนไขและนโยบายราคา 

 การก าหนดราคาของรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ส่วนใหญ่เป็นการให้เช่า
ทรัพย์สิน ได้กระท าโดยค านึงถึงความเหมาะสมโดยอ้างอิงได้กับราคาตลาดและมีเงื่อนไขอ่ืน ๆ ไม่
แตกต่างอย่างเป็นสาระส าคัญจากตลาด โดยลักษณะของรายการระหว่างกันประกอบไปด้วย 

การเช่าอาคาร 

งบการเงินส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ช าระค่าเช่า
อาคาร ค่าบริการส่วนกลาง ค่าสาธารณูปโภค และค่าบริการอ่ืนๆ ให้แก่ บริษัท เชษฐโชติศักด์ิ จ ากัด 
บริษัท เม็มเบอร์ชิป จ ากัด (เดิมชื่อ บริษัท เอส.เอส.ทู.ซี จ ากัด) และคณะบุคคลเชษฐโชติศักด์ิ (ซึ่งถือ
เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกัน) เป็นจ านวน 70.14 ล้านบาท 10.70 ล้านบาท และ 0.26 ล้าน
บาท ตามล าดับ 

บริษัทฯ ได้มีการเช่าอาคารเชษฐโชติศักด์ิ 1 -3 จากบริษัท เชษฐโชติศักด์ิ จ ากัด โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นอาคารส านักงาน โดยคิดค่าเช่าและค่าบริการส่วนกลาง ในอัตรา 327 บาท
ต่อตารางเมตร ซึ่งมีความสมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับอาคารที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับบริษัทฯ ซึ่งคิด
ค่าเช่าและค่าบริการในอัตรา 480-690 บาทต่อตารางเมตร  

ส่วนการเช่าอาคารอ่ืนในบริเวณใกล้เคียงจากบริษัท เชษฐโชติศักด์ิ จ ากัด และ บริษัท เม็ม
เบอร์ชิป จ ากัด นั้น (รายละเอียดในตารางค่าเช่าอาคารส านักงาน ข้อ 4 5 และ 6) มีการเรียกเก็บค่า
เช่าและค่าบริการส่วนกลางแบบเหมารวม (การคิดค่าบริการแบบเหมารวม หมายถึง การคิดค่าเช่า
และค่าบริการรวมต่ออาคารทั้งหลัง แทนที่จะคิดเป็นตารางเมตร โดยคิดราคาตามสภาพของอาคาร
แต่ละอาคารที่ให้เช่า) โดยมีวัตถุประสงค์ของการเช่าเพื่อใช้เป็นอาคารส านักงาน และอาคารจอดรถ
ของบริษัทฯ 

 ทั้งนี้ อาคารส านักงานที่ทางบริษัทฯ ได้ท าการเช่าจากบริษัท เชษฐโชติศักด์ิ จ ากัด (ตารางค่า
เช่าอาคารส านักงาน ข้อ 5 และ 6 ซึ่งอยู่ในบริเวณติดกับอาคารเชษฐโชติศักด์ิ 2) เป็นอาคารที่ทาง
บริษัท เชษฐโชติศักด์ิ จ ากัด ได้ท าการเช่าช่วงต่อมาจากนายเกรียงไกร เชษฐโชติศักด์ิ และน ามา
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ปรับปรุงพื้นที่ลักษณะการใช้งานจากบ้านทาวน์เฮ้าส์ มาเป็นอาคารส านักงาน พร้อมให้บริการอ านวย
ความสะดวกเกี่ยวกับสาธารณูปโภคต่างๆ และคิดค่าเช่า/ค่าบริการในอัตราเหมารวม โดยมีอัตรา
เฉลี่ยประมาณ 287 บาทต่อตารางเมตร (ค านวณจากค่าเช่า/ค่าบริการที่คิดในอัตราเหมารวมหาร
พื้นที่ใช้สอยโดยประมาณของอาคาร) ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ ากว่า อาคารเชษฐโชติศักด์ิ 1-3 โดยอัตรา
ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลตามรายละเอียดที่เปรียบเทียบตามวรรคก่อน อนึ่ง สาเหตุหลักที่บริษัท
ฯ ท าการเช่าช่วงต่อจาก บริษัท เชษฐโชติศักด์ิ จ ากัด นั้น เนื่องจากบริษัทดังกล่าวมีความช านาญ
เชี่ยวชาญในการบริหารส านักงานเช่าได้ดี 

โดยสัญญาเช่าที่ท ากับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 
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ค่าเช่าอาคารส านักงาน 

     

อาคาร/ที่ต้ัง ผู้ให้เช่า / ผู้เช่าช่วง ผู้เช่า 

  ค่าเช่าและค่าบริการ /เดือน  
(ล้านบาท) 

อายุสัญญา  อนุมัติรายการโดย 
(**)  พื้นที่ (ตรม.) เริ่ม สิ้นสุด (*) 

1. อาคารเชษฐโชติศักดิ์ 1 
เลขท่ี 419/1 ซอยลาดพร้าว15 
เขตจตุจักร กทม. บจ. เชษฐโชติศักดิ์ บมจ. อาร์เอส 3,745 1.22 มิ.ย. 58 พ.ค. 61 คณะกรรมการ 

2. อาคารเชษฐโชติศักดิ์ 2 

บจ. เชษฐโชติศักดิ์ 

บมจ. อาร์เอส 4,645 1.52 มิ.ย. 58 พ.ค. 61 คณะกรรมการ 
เลขท่ี 419/2 ซอยลาดพร้าว15 บจ. คลูลิซึ่ม 1,200 0.39 มิ.ย. 58 พ.ค. 61 คณะกรรมการ 
เขตจตุจักร กทม. บจ. ไลฟ์สตาร์ 200 0.07 มิ.ย. 58 พ.ค. 61 คณะกรรมการ 

3. อาคารเชษฐโชติศักดิ์ 3 

บจ. เชษฐโชติศักดิ์ 

   
 

      

เลขท่ี 419/3 ซอยลาดพร้าว15 
 

  
 

      
เขตจตุจักร กทม. บมจ. อาร์เอส 2,242 0.73 มิ.ย. 58 พ.ค. 61 คณะกรรมการ 

4. อาคารเลขท่ี 419/4  
 

บจ.เม็มเบอร์ชิป 

   
 

    

คณะกรรมการ 
ซอยลาดพร้าว 15 

 
    

เขตจตุจักร กทม. บมจ. อาร์เอส (***) (ราคาเหมารวม) 0.76 ม.ค. 59 ธ.ค. 61 

5. อาคารเลขท่ี 203/18-20 นายเกรียงไกร  
 

  
 

      
ซอยลาดพร้าว 15 เชษฐโชติศักดิ์/ 

 
  

 
      

เขตจตุจักร กทม. บจ.เชษฐโชติศักดิ์ บมจ. อาร์เอส (ราคาเหมารวม) 0.19 มิ.ย. 58 พ.ค. 61 คณะกรรมการ 

6. อาคารเลขท่ี 203/34-36 นายเกรียงไกร     
 

      

ซอยลาดพร้าว 15 เชษฐโชติศักดิ์/ 
 

  
 

      
เขตจตุจักร กทม. บจ.เชษฐโชติศักดิ์ บจ. จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย (ราคาเหมารวม) 0.15 มิ.ย. 58 พ.ค. 61 คณะกรรมการ 
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หมายเหตุ    *  สามารถต่ออายุของสัญญาเช่าออกไปได้อีก เม่ือสิ้นสุดอายุสัญญาเช่า (การต่ออายุสัญญาเช่าดังกล่าว ไม่เป็นไปโดยอัตโนมัติ  ซึ่งต้องมีการพิจารณาสัญญาใหม่ทุกครั้ง) 

     **  รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นได้มีการอนุมัติรายการและเปดิเผยข้อมูลตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุนแล้ว     

   *** ระยะเวลาเช่า 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2561 เปลี่ยนชื่อผู้เช่าจากเดิม บมจ.อาร์เอส เป็น บริษัท อาร์.เอส. เทเลวิชั่น จ ากัด 
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การเช่าที่ดิน 

งบการเงินส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ช าระค่าเช่า
ที่ดิน ให้แก่ บริษัท เชษฐโชติศักด์ิ จ ากัด และคณะบุคคลเชษฐโชติศักด์ิ เป็นจ านวนเงิน 0.32 ล้าน
บาท  

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้มีการเช่าที่ดินจากบริษัท เชษฐโชติศักด์ิ จ ากัด และคณะบุคคล
เชษฐโชติศักด์ิ ซึ่งเป็นที่ดินที่เช่าช่วงต่อมาจาก นายเกรียงไกร เชษฐโชติศักด์ิ  มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้
เป็นโรงเก็บอุปกรณ์และร้านค้า โดยคิดค่าเช่าที่ดินในอัตราตารางวาละ 36-105 บาท ซึ่งมีความ
สมเหตุสมผลเมื่อเปรียบเทียบกับการเช่าที่ดินในบริเวณใกล้เคียง รายละเอียดการเช่ามีดังตาราง
ต่อไปนี ้
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ที่ตั้ง 
ผู้ให้เช่า /  
ผู้เช่าช่วง ผู้เช่า 

พื้นที่ ค่าเช่า/เดือน อายุสัญญา  
อนุมัติรายการ

โดย (**)   (บาท) เริ่ม สิ้นสุด ( * ) 

1. ที่ดิน คณะบุคคลเชษฐ บมจ. อาร์เอส 152 ตร.วา 22,000 มิ.ย. 58  พ.ค. 61 ด าเนินการโดย 
ฝ่ายจัดการ  ซอยลาดพร้าว 15  โชติศักด์ิ           

เขตจตุจักร กทม.               

2. ที่ดิน  บจ.เชษฐโชติศักด์ิ บจ. ไลฟ์สตาร์ 52 ตร.ม 5,500 มิ.ย. 58 ก.ค. 61 ด าเนินการโดย 
ฝ่ายจัดการ ซอยลาดพร้าว 15              

เขตจตุจักร กทม.               

หมายเหตุ   *    สามารถต่ออายุของสัญญาเช่าออกไปได้อีก เม่ือสิ้นสุดอายุสัญญาเช่า (การต่ออายุสัญญาเช่าดังกล่าว ไม่เปน็ไปโดยอัตโนมัติ ซึ่งต้องมีการพิจารณาสัญญาใหม่ทุกครั้ง)  
  **   สัญญาที่ด าเนินการโดยฝ่ายจัดการเนื่องจากขนาดของรายการไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุนแล้ว 
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การซื้อทรัพย์สินถาวร 

-ไม่มี- 

การค้ าประกัน  

 -ไม่มี- 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของการท ารายการระหว่างกัน 

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้นมีความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของการท ารายการเพื่อ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ซึ่งในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นกับ
บริษัทย่อย และกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีรายการหลักๆ อันได้แก่ การเช่าที่ดิน การเช่าอาคาร
เพื่อใช้เป็นอาคารส านักงาน หรือเพื่อการด าเนินธุรกิจ และรายการค้ าประกันซึ่งเป็นรายการที่ด าเนินตาม
ธุรกิจปกติ ไม่มีเงื่อนไขพิเศษ และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ ระหว่างบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง การก าหนด
ราคา อัตราค่าธรรมเนียม และ/หรือ อัตราดอกเบี้ย เป็นการก าหนดตามราคาที่สอดคล้องกับอัตราปกติที่
สามารถเปรียบเทียบได้กับการท ารายการกับบุคคลอ่ืนที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน ซึ่งได้เปิดเผยในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินประจ าปี 2559 แล้ว 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้สอบทานรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
และกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันได้แก่ การเช่าที่ดิน การเช่าอาคาร รายการซื้อขายสินค้า  หรือ
ทรัพย์สิน ค่าลิขสิทธิ์ การรับจ้างผลิต งานคอนเสิร์ตและกิจกรรมการตลาด การขายโฆษณา ค่าบริการ และ
ดอกเบี้ยเงินกู้ ฯลฯ ซึ่งได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจ าปี 2559 แล้ว   มีความเห็นว่า 
รายการดังกล่าวเป็นรายการที่ด าเนินตามธุรกิจปกติ มีความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของการท า
รายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ 

มาตรการ หรือ ขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 

บริษัทฯ มีนโยบายในการท ารายการระหว่างกัน คือ รายการระหว่างกันนั้น ต้องอยู่บนพื้นฐานของ
ความจ าเป็น  ความสมเหตุสมผล และ เป็นการด าเนินการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มบริษัทฯ  ซึ่ง
เป็นไปในราคา และ เงื่อนไขที่ไม่แตกต่างกับรายการที่มีกับบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกัน   และ ในกรณีที่
มีรายการระหว่างกันที่มีสาระส าคัญ บริษัทฯ จะจัดให้ผ่านการอนุมัติจาก คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัท  รวมถึงที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี  โดยก าหนดให้การออกเสียงในที่ประชุมนั้นๆ 
กรรมการ หรือ ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีส่วนได้เสีย จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ทั้งนี้ การด าเนินการใดๆ จะต้อง
เป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  
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นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันรวมทั้งการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ใน
อนาคต 

บริษัทฯ ยังคงมีนโยบายหรือแนวโน้มในการท ารายการระหว่างกันในอนาคตกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง
กันต่อไป เช่น การเช่าอาคารส านักงาน การเช่าที่ดิน และการค้ าประกันเงินกู้ของบริษัทในกลุ่มโดยบริษัทฯ 
อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะท ารายการกับบุคคลที่อาจขัดแย้งกัน ยกเว้นในกรณีที่บริษัทฯ เห็น
ว่าจะได้รับผลตอบแทนสูงสุด ซึ่งเป็นไปในราคาและเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างหรือดีกว่าจากบุคคลภายนอก ซึ่ง
บริษัทฯ จะก าหนดให้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่เป็น
รายการตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
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ส่วนที่ 3 

ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
 

14. ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคัญ 

14.1 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 

  
งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559

พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน :

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 381,535         8.3%        757,112          15.6%      103,762           2.5%        

เงินลงทุนระยะส้ัน 

   - เงินฝากประจ าครบก าหนด 12 เดือน 4,465             0.1%        4,522              0.1%        -                  -           

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน (สุทธ)ิ 1,100,765      24.1%      875,712          18.1%      647,567           15.6%      

สินค้าคงเหลือ (สุทธ)ิ 106,767         2.3%        163,095          3.4%        129,680           3.1%        

ภาษีมูลค่าเพ่ิม 25,694           0.6%        40,928            0.8%        67,630             1.6%        

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (สุทธ)ิ 6,601             0.1%        97,985            2.0%        1,483               0.0%        

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,625,826      35.5%      1,939,354       40.0%      950,123           23.0%      

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน :

เงินลงทุนในบริษัทร่วม (สุทธ)ิ 5,406             0.1%        5,103              0.1%        4,104               0.1%        

อาคาร และอุปกรณ ์(สุทธ)ิ 388,231         8.5%        384,016          7.9%        473,046           11.4%      

ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถีแ่ละ

   ประกอบกจิการโทรทัศน์ (สุทธ)ิ 1,937,315      42.3%      1,802,058       37.2%      1,666,431        40.3%      

สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน (สุทธ)ิ 372,633         8.1%        323,571          6.7%        551,610           13.3%      

ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าเกนิปี -                 -           -                  -           35,417             0.9%        

ภาษีเงินได้ถกูหัก ณ ที่จ่าย (สุทธ)ิ 92,454           2.0%        130,538          2.7%        124,080           3.0%        

สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบญัชี (สุทธ)ิ 117,361         2.6%        228,020          4.7%        303,618           7.3%        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (สุทธ)ิ 37,359           0.8%        31,266            0.6%        30,860             0.7%        

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,950,757      64.5%      2,904,572       60.0%      3,189,166        77.0%      

รวมสินทรัพย์ 4,576,584      100.0%    4,843,927       100.0%    4,139,289        100.0%    
 

 
 



บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)   

107 
 

งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559

พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ

หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ

หน้ีสินหมุนเวียน :

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน 840,927         18.4%      1,419,374       29.3%      589,116           14.2%      

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินที่ถงึ

   ก าหนดช าระภายในหนึ่งป ี(สุทธ)ิ 7,655             0.2%        5,865              0.1%        11,668             0.3%        

ค่าใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถีแ่ละ

   ประกอบกจิการโทรทัศน์ค้างจ่าย

   ที่ถงึก าหนดช าระภายในหนึ่งป ี(สุทธ)ิ 235,349         5.1%        361,675          7.5%        378,076           9.1%        

เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน -                 -           -                  -           706,000           17.1%      

ประมาณการค่าเผ่ือการรับคืนสินค้า 36,735           0.8%        14,366            0.3%        1,892               0.0%        

ภาษีมูลค่าเพ่ิม 57,379           1.3%        48,410            1.0%        43,962             1.1%        

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 84,102           1.8%        37,642            0.8%        22,905             0.6%        

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย 23,338           0.5%        11,949            0.2%        15,150             0.4%        

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,285,484      28.1%      1,899,282       39.2%      1,768,769        42.7%      

หน้ีสินไม่หมุนเวียน :

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน (สุทธ)ิ 5,103             0.1%        7,206              0.1%        24,702             0.6%        

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -                 -           -                  -           444,060           10.7%      

ค่าใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถีแ่ละ

   ประกอบกจิการโทรทัศน์ค้างจ่าย (สุทธ)ิ 1,467,594      32.1%      1,105,919       22.8%      727,843           17.6%      

ประมาณการผลขาดทุนอ่ืน 3,705             0.1%        1,659              0.0%        -                  -           

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 65,351           1.4%        85,546            1.8%        97,959             2.4%        

หนี้สินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 6,017             0.1%        17,156            0.4%        16,432             0.4%        

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 1,547,771      33.8%      1,217,486       25.1%      1,310,996        31.7%      

รวมหน้ีสิน 2,833,255      61.9%      3,116,768       64.3%      3,079,765        74.4%      
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งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559

พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ

หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ (ตอ่)

ส่วนของเจ้าของ :

ทุนเรือนหุ้น

  ทุนจดทะเบยีน

    หุ้นสามัญ 1,026,000,280 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 1,026,000      22.4%      

    หุ้นสามัญ 1,013,591,880 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 1,013,592       20.9%      

    หุ้นสามัญ 1,009,937,646 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 1,009,938        24.4%      

  ทุนที่ออกและช าระเต็มมูลค่าแล้ว

    หุ้นสามัญ 1,022,346,046 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 1,022,346      22.3%      -                  -           -                  -           

    หุ้นสามัญ 1,009,937,646 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท -                 -           1,009,938       20.9%      1,009,938        24.4%      

ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นสามัญ 255,225         5.6%        255,825          5.3%        255,825           6.2%        

หุ้นสามัญซ้ือคืน (74,672)          (1.6%)      -                  -           (465,275)         (11.2%)    

ส่วนต่างระหวา่งราคาซ้ือเงินลงทุนในบริษัทยอ่ย

    ที่อยูภ่ายใต้การควบคุมเดียวกนักบัมูลค่าสุทธิ

    ตามบญัชีของบริษัทยอ่ย (16,594)          (0.4%)      (16,594)           (0.3%)      -                  -           

ก าไรสะสม

  จัดสรรแล้ว-ทุนส ารองตามกฎหมาย 69,910           1.5%        91,781            1.9%        100,895           2.4%        

  จัดสรรแล้ว-ส ารองหุ้นสามัญซ้ือคืน 74,672           1.6%        -                  -           465,275           11.2%      

  ยงัไม่ได้จัดสรร 382,381         8.4%        375,901          7.8%        (317,336)         (7.7%)      

รวมส่วนของผูเ้ปน็เจ้าของของบริษัทใหญ่ 1,713,268      37.4%      1,716,850       35.4%      1,049,321        25.4%      

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 30,061           0.7%        10,308            0.2%        10,203             0.2%        

รวมส่วนของเจ้าของ 1,743,329      38.1%      1,727,159       35.7%      1,059,524        25.6%      

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 4,576,584      100.0%    4,843,927       100.0%    4,139,289        100.0%    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ     งบแสดงฐานะการเงิน  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จัดประเภทรายใหม่โดยฝ่ายจัดการ 



บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)   

109 
 

 14.2 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 
 

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ

รายได้

รายได้จากการขาย 311,682               7.2%         795,468             21.0%     838,345           25.8%     

รายได้จากการให้บริการ 3,994,770            92.2%       2,933,238          77.6%     2,286,574        70.4%     

รวมรายได้จากการขายและให้บริการ 4,306,451            99.4%       3,728,706          98.6%     3,124,919        96.2%     

รายได้อ่ืน 26,925                 0.6%         51,551               1.4%       123,590           3.8%       

รวมรายได้ 4,333,377            100.0%     3,780,258          100.0%   3,248,509        100.0%   

ต้นทุน

ต้นทุนขาย (277,516)             (6.4%)       (379,644)            (10.0%)    (399,755)          (12.3%)    

ต้นทุนการให้บริการ (2,640,518)          (60.9%)     (2,323,358)         (61.5%)    (1,931,248)       (59.5%)    

รวมต้นทุนขายและการให้บริการ (2,918,034)          (67.3%)     (2,703,002)         (71.5%)    (2,331,004)       (71.8%)    

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายในการขาย (322,500)             (7.4%)       (345,119)            (9.1%)      (441,939)          (13.6%)    

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (535,930)             (12.4%)     (531,188)            (14.1%)    (516,763)          (15.9%)    

ค่าใช้จ่ายอ่ืน (4,016)                 (0.1%)       (83)                     (0.0%)      (1,907)              (0.1%)      

รวมค่าใช้จ่าย (862,446)             (19.9%)     (876,390)            (23.2%)    (960,609)          (29.6%)    

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 552,897               12.8%       200,865             5.3%       (43,104)            (1.3%)      

ต้นทุนทางการเงิน (77,802)               (1.8%)       (81,085)              (2.1%)      (83,373)            (2.6%)      

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 475,095               11.0%       119,781             3.2%       (126,477)          (3.9%)      

(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้ (107,452)             (2.5%)       12,330               0.3%       24,235             0.7%       
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี 367,644               8.5%         132,110             3.5%       (102,241)          (3.1%)      

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน

รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไวใ้น

   ก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

   - ก าไรจากการประมาณการตามหลักคณติศาสตร์

     ประกนัภัยส าหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน 1,567                   0.0%         -                     -          -                   -          

   - การเปล่ียนแปลงสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอตัดบญัชี

     เกีย่วกบั

     - ก าไรจากการประมาณการตามหลักคณติศาสตร์

      ประกนัภัยส าหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน (313)                    (0.0%)       -                     -          -                   -          
ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมส าหรับปี 368,897               8.5%         132,110             3.5%       (102,241)          (3.1%)      

�� �� �� �� �� ��� ��� �� �� ������������� ��������������������� �� � ���������� �������������� ��������������� ������������������� �� ������� ����� ������� ����� �� ������� ��
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งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ
การแบง่ปนัก าไร(ขาดทุน)

ส่วนที่เปน็ของบริษัทใหญ่ 340,975               7.9%         121,634             3.2%       (102,145)          (3.1%)      

ส่วนที่เปน็ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 26,669                 0.6%         10,476               0.3%       (96)                   (0.0%)      

367,644               8.5%         132,110             3.5%       (102,241)          (3.1%)      

การแบง่ปนัก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวม

ส่วนที่เปน็ของบริษัทใหญ่ 341,819               7.9%         121,634             3.2%       (102,145)          (3.1%)      

ส่วนที่เปน็ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 27,078                 0.6%         10,476               0.3%       (96)                   (0.0%)      

368,897               8.5%         132,110             3.5%       (102,241)          (3.1%)      

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นส่วนท่ีเปน็ของบริษัทใหญ่

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.3465                 0.1208               (0.1043)            

จ านวนหุ้นสามัญ (พันหุ้น) 983,958               1,006,635          978,992           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
หมายเหตุ  งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปสีิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 2557 จัดประเภทรายการใหม่โดยฝ่ายจัดการ 
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14.3 งบกระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 

 
งบการเงินรวม

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไร(ขาดทุน)กอ่นภาษีเงินได้ 475,095          124.5%      119,781          15.8%        (126,477)        (121.9%)     

รายการปรับปรุง

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 1,078,491       282.7%      546,667          72.2%        468,499          451.5%      

ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 4,294              1.1%          19,176            2.5%          4,932              4.8%          

ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (กลับรายการ) 2,635              0.7%          (3,114)            (0.4%)         (1,361)            (1.3%)         

ค่าเผ่ือสินค้าล้าสมัย (กลับรายการ) (7,491)            (2.0%)         29,915            4.0%          17,555            16.9%        

ขาดทุนจากการท าลายสินค้า -               -           3,889              0.5%          6,960              6.7%          

กลับรายการประมาณการค่าเผ่ือการรับคืนสินค้า (37,733)          (9.9%)         (22,369)          (3.0%)         (12,474)          (12.0%)       

ค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตัวตน (กลับรายการ) 19,719            5.2%          (4,490)            (0.6%)         15,153            14.6%        

ค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน

และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (กลับรายการ) (302)               (0.1%)         673                 0.1%          (1,010)            (1.0%)         

ค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม 90                   0.0%          303                 0.0%          999                 1.0%          

ขาดทุนจากการประมาณการหนี้สิน (กลับรายการ) 1,756              0.5%          (2,045)            (0.3%)         -               -           

-               -           808                 0.1%          456                 0.4%          

(ก าไร)ขาดทุนจากการจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 306                 0.1%          (744)               (0.1%)         (419)               (0.4%)         

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 17,151            4.5%          20,194            2.7%          12,414            12.0%        

ดอกเบีย้รับ (2,957)            (0.8%)         (2,455)            (0.3%)         (1,742)            (1.7%)         

ต้นทุนทางการเงินดอกเบีย้จ่าย 77,802            20.4%        81,085            10.7%        83,373            80.4%        

1,628,857       426.9%      787,272          104.0%      466,858          449.9%      

การเปล่ียนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน (36,910)          (9.7%)         205,862          27.2%        223,220          215.1%      

สินค้าคงเหลือ (60,365)          (15.8%)       (90,133)          (11.9%)       8,900              8.6%          

ภาษีมูลค่าเพ่ิม (17,330)          (4.5%)         (24,203)          (3.2%)         (31,150)          (30.0%)       

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 8,312              2.2%          (91,212)          (12.0%)       96,948            93.4%        

ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าเกนิปี -               -           -               -           (35,417)          (34.1%)       

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 10,857            2.8%          5,189              0.7%          970                 0.9%          

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน (6,164)            (1.6%)         588,867          77.8%        (850,748)        (819.9%)     

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย 7,849              2.1%          (11,389)          (1.5%)         3,200              3.1%          

หนี้สินไม่หมุนเวยีนอ่ืน (3,456)            (0.9%)         11,139            1.5%          (2,384)            (2.3%)         

เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมด าเนินงานกอ่นดอกเบีย้รับ

ต้นทุนทางการเงินจ่าย และภาษีเงินได้จ่าย 1,531,652       401.4%      1,381,392       182.5%      (119,603)        (115.3%)     

รับคืนภาษีถกูหัก ณ ที่จ่าย 883                 0.2%          12,298            1.6%          61,887            59.6%        

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (155,875)        (40.9%)       (192,056)        (25.4%)       (120,167)        (115.8%)     

เงินสดสุทธไิด้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมด าเนินงาน 1,376,660       360.8%      1,201,634       158.7%      (177,883)        (171.4%)     

(ก าไร)ขาดทุนจากการตัดจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตัวตน

     และอาคารและอุปกรณ์
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งบการเงินรวม

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากดอกเบีย้รับ 3,139              0.8%          2,471              0.3%          1,735              1.7%          

เงินให้กูย้มืระยะส้ันแกบ่คุคลและกจิการที่เกีย่วข้องกนัเพ่ิมขึ้น (91,000)          (23.9%)       (68,500)          (9.0%)         (30,000)          (28.9%)       

รับช าระเงินให้กูย้มืระยะส้ันแกบ่คุคลและกจิการที่เกีย่วข้องกนั 91,000            23.9%        68,500            9.0%          30,000            28.9%        

เงินให้กูย้มืระยะส้ันแกพ่นักงานลดลง 41                   0.0%          59                   0.0%          -               -           

เงินลงทุนช่ัวคราว-เงินฝากประจ าครบก าหนด 12 เดือน (74)                 (0.0%)         (57)                 (0.0%)         4,522              4.4%          

เงินสดจ่ายซ้ือที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (141,258)        (37.0%)       (88,984)          (11.8%)       (139,435)        (134.4%)     

เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 473                 0.1%          8,694              1.1%          6,949              6.7%          

เงินสดจ่ายสินทรัพยไ์ม่มีตัวตน (550,934)        (144.4%)     (274,409)        (36.2%)       (471,238)        (454.2%)     

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยไ์ม่มีตัวตน -               -           531                 0.1%          -               -           

เงินสดสุทธไิด้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทุน (688,614)        (180.5%)     (351,696)        (46.5%)       (597,467)        (575.8%)     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
จ่ายช าระดอกเบีย้ (26,195)          (6.9%)         (13,365)          (1.8%)         (28,400)          (27.4%)       

เงินรับจากเงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 755,000          197.9%      470,000          62.1%        3,046,000       2,935.6%   

จ่ายช าระเงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน (755,000)        (197.9%)     (470,000)        (62.1%)       (2,340,000)     (2,255.2%)  

เงินรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 65,000            17.0%        -               -           444,060          428.0%      

จ่ายช าระเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (351,915)        (92.2%)       -               -           -               -           

จ่ายช าระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน (6,133)            (1.6%)         (10,216)          (1.3%)         (19,266)          (18.6%)       

เงินสดจ่ายใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถีแ่ละประกอบการโทรทัศน์ (340,500)        (89.2%)       (302,500)        (40.0%)       (415,000)        (400.0%)     

จ่ายช าระเงินกูย้มืระยะส้ันจากกจิการที่เกีย่วข้องกนั (8,000)            (2.1%)         -               -           -               -           

จ่ายเงินปนัผล (310,955)        (81.5%)       (180,916)        (23.9%)       (100,109)        (96.5%)       

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมลดลงจากการจ่ายเงินปนัผล (10)                 (0.0%)         (11,478)          (1.5%)         (9)                   (0.0%)         

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมลดลงจากการจ่ายเงินลดทุน -               -           (18,750)          (2.5%)         -               -           

เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน 100,049          26.2%        -               -           -               -           

เงินสดรับจากการจ าหน่ายหุ้นซ้ือคืน -               -           62,864            8.3%          (465,275)        (448.4%)     

เงินสดสุทธไิด้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจัดหาเงิน (878,658)        (230.3%)     (474,361)        (62.7%)       122,001          117.6%      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ข้ึน(ลดลง) สุทธิ (190,612)        (50.0%)       375,576          49.6%        (653,350)        (629.7%)     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือต้นปี 572,147          150.0%      381,535          50.4%        757,112          729.7%      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือปลายปี 381,535          100.0%      757,112          100.0%      103,762          100.0%      

รายการท่ีมิใช่เงินสด

เจ้าหนี้คงค้างจากการซ้ือที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 19,459            9,039              28,752            

เจ้าหนี้คงค้างจากการซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตัวตน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม -               -               416                 

เจ้าหนี้คงค้างจากการซ้ือที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม -               9,960              41,278            

ค่าใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถีแ่ละประกอบกจิการโทรทัศน์ค้างจ่าย

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 1,702,942       -               -               

ดอกเบีย้ค้างรับจากกจิการที่เกีย่วข้องกนั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม -               -               2,490              

ค่าเผ่ือดอกเบีย้ค้างรับจากกจิการที่เกีย่วข้องกนั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม -               -               (2,490)            

ลดทุนหุ้นสามัญซ้ือคืน -               (52,347)          -               

ส่วนเกนิมูลค่าทุนสามัญที่ลดลงจากการลดทุนหุ้นสามัญซ้ือคืน -               39,939            -               
 

หมายเหต ุ งบกระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2557 จัดประเภทรายการใหม่โดยฝ่ายจัดการ 
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14.4 อัตราส่วนทางการท่ีส าคัญ ป ี2557 2558 และ 2559 

 
งบการเงินรวม

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.26                1.02                0.54                
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.97                0.75                0.34                
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 1.07                0.75                -0.10                

อัตราส่วนหมุนเวยีนลูกหนี้การค้า (เท่า) 5.25                4.87                5.36                
ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉล่ีย (วนั) 69                   75                   68                   
อัตราส่วนหมุนเวยีนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 33.48              16.85              11.91              

ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย (วนั) 11                   22                   31                   
อัตราส่วนหมุนเวยีนเจ้าหนี้ (เท่า) 19.29              17.79              15.58              

ระยะเวลาช าระหนี้ (วนั) 19                   21                   23                   
Cash Cycle (วนั) 61                   76                   76                   

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร
อัตราก าไรขั้นต้น (%) 32.24%          27.51%          25.41%          
อัตราก าไรจากการด าเนินงาน (%) 12.21%          4.00%            -5.33%            

อัตราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร (%) 261.74%        804.77%        N/A
อัตราก าไรสุทธ ิ(%) 7.87%            3.22%            -3.14%            
อัตราผลตอบแทนผู้ถอืหุ้น (%) 20.69%          7.09%            -7.39%            

อัตราส่วนแสดงประสิทธภิาพในการด าเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%) 14.69%          4.26%            -0.96%            

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (%) 128.83%        55.93%          0.51%            
อัตราการหมุนของสินทรัพย ์(เท่า) 1.15                0.80                0.72                

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น (เท่า) 1.65                1.82                2.94                
อัตราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้ (เท่า) 7.11                2.48                -0.52                

อัตราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพัน (Cash basis)(เท่า) 0.72                1.15                -0.06                
อัตราการจ่ายเงินปนัผล (%) 88.41%          83.03%          -                 

ข้อมูลตอ่หุ้น
มูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น (บาท) 1.7353            1.7102            1.0961            

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นส่วนที่เปน็ของบริษัทใหญ ่(บาท) 0.3465            0.1208            -0.1043             
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15. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

 การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการในส่วนนี้ได้จัดท าขึ้นจากผลประกอบการรวมของบริษัท 
อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (“บริษัทฯ”) ตามงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี 
เพื่อประโยชน์ในการแสดงภาพผลประกอบการโดยรวมของบริษัทฯ ได้มีการจัดแบ่งกลุ่มธุรกิจหลัก ออกเป็น 
4 กลุ่มหลัก  ได้แก่ ธุรกิจสื่อ ธุรกิจเพลง ธุรกิจรับจ้างและผลิตกิจกรรม และ ธุรกิจสุขภาพและความงาม ดัง
ตาราง 

กลุ่มธุรกิจ ประเภท 

1) ธุรกิจสื่อ ธุรกิจสื่อโทรทัศน์ “ช่อง 8” 
“ช่อง 2” 
“สบายดีทีว”ี 
“You Channel” 

ธุรกิจสื่อวิทยุ “COOL Fahrenheit 93”  

2) ธุรกิจเพลง - ธุรกิจดิจิตอล 
- ธุรกิจจัดเก็บลิขสิทธิ์ 
- ธุรกิจบรหิารศิลปิน (1) 

3) ธุรกิจรับจ้างและผลิตกิจกรรม - จัดคอนเสิร์ตและกิจกรรมการตลาด 
- งานรับจ้างผลิต 

4) ธุรกิจสุขภาพและความงาม - กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า 
- กลุ่มบ ารุงเส้นผมและหนังศีรษะ 
- กลุ่มอาหารเสริม 

หมายเหตุ  (1) ปี 2559 ธุรกิจบริหารศิลปินจัดกลุ่มธุรกิจใหม่โดยอยู่ภายใต้ธุรกิจเพลง (เดิมอยู่กลุ่มธุรกิจรับจ้างและผลิตกิจกรรม) 

15.1 ภาพรวมธุรกิจ  

 ภาพรวมธุรกิจสื่อโทรทัศน์และวิทยุทั้งอุตสาหกรรมส าหรับปี 2559 ปรับตัวลดลงจากผลกระทบของ
การงดเผยแพร่รายการทั้งภาพและเสียงที่แสดงถึงความรื่นเริง โดยน าเสนอเพียงข่าว พร้อมทั้ งเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารการถ่ายทอดภาพและเสียงเกี่ยวกับการเสด็จสวรรคตและงานพระบรมศพของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 30 วันภายหลังวันที่ 13 ตุลาคม 
2559 โดยตลาดสื่อและโฆษณายังได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องจนถึงปลายปี 2559 โดยหากพิจารณาการ
ใช้งบโฆษณา (ADEX) ผ่านสื่อโทรทัศน์และวิทยุจากผลการส ารวจของ AGB Nielsen Media Research 
(Thailand) ชี้ให้เห็นว่า เม็ดเงินโฆษณาของปี 2559 เทียบกับปี 2558 ลดลง 13,802 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมา
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จากการลดลงของเม็ดเงินโฆษณาผ่านทั้งโทรทัศน์และวิทยุ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของโทรทัศน์ระบบดิจิตอล
นั้นมีสัดส่วนการใช้งบโฆษณาลดลงน้อยที่สุด โดยลดลงเพียง 538 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.6 ตามด้วย
การใช้งบโฆษณาผ่านวิทยุที่ลดลง 413 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.3 

 ธุรกิจสื่อโทรทัศน์โดยรวมนั้น เม็ดเงินโฆษณาลดลงสะท้อนจากจ านวนผู้ชมโทรทัศน์เฉลี่ยเดือน
ธันวาคม ปี 2559 ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2558 กว่าร้อยละ 4.3 ของจ านวนผู้ชมทั่ว
ประเทศ อย่างไรก็ตาม สัดส่วนผู้ชมโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลมีจ านวนสูงขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 43.7 ในเดือน
ธันวาคม ปี 2559 เทียบกับร้อยละ 29.3 ในเดือนธันวาคม ปี 2558 

15.2 สรุปผลการด าเนินงานส าหรับปี 2559 

 งบการเงินรวมของบริษัทฯส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมีขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็น
ของบริษัทใหญ่จ านวน 102.1 ล้านบาท ลดลง 223.7 ล้านบาทจากปีก่อนหน้า ซึ่งมีก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของ
บริษัทใหญ่จ านวน 121.6 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 184.0 สาเหตุจากการลดลงของรายได้ธุรกิจสื่อ
เป็นหลัก โดยเป็นผลมาจากการงดการเผยแพร่รายการในไตรมาส 4 ของปี 2559 ในส่วนของค่าใช้จ่ายทาง
การตลาดสูงขึ้นส าหรับใช้ในการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามออกสู่ตลาดค้าปลีก  และ
ประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างต้ังแต่ช่วงกลางปี 2559 เป็นต้นมา ท าให้ในปี 2559 บริษัทฯมี
ผลขาดทุน 102.1 ล้านบาท หรือลดลง 223.7 ล้านบาท 

สรุปผลการด าเนินงานแยกตามกลุ่มธุรกิจ 

15.2.1 รายได้ 

 รายได้จากการขายและบริการส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จ านวน 3,124.9 ล้านบาท 
ลดลงสุทธิจากปีก่อน จ านวน 603.8 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 16.2 แยกอธิบายตามกลุ่มธุรกิจ ได้ดังนี้ 

  ปี 2558 ปี 2559 เปลี่ยนแปลง 

หน่วย : ล้านบาท จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน (y-y) 
รายได้ธุรกิจสื่อ  2,246.1  60.3 1,814.7  58.1 -431.4 -19.2% 
รายได้ธุรกิจเพลง 463.6  12.4 321.6  10.3 -142.0 -30.6% 
รายได้ธุรกิจรับจ้างและผลิตกิจกรรม 707.4  19.0  753.2  24.1 45.7 6.5% 
รายได้ธุรกิจสุขภาพและความงาม     231.9  6.2  227.9  7.3 -4.1 -1.7% 
รายได้ธุรกิจบริการและอื่นๆ 79.7  2.1  7.6  0.2 -72.1 -90.5% 
รายได้จากการขายและบริการ 3,728.7  100 3,124.9  100 -603.8 -16.2% 
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15.2.1.1 รายได้ธุรกิจสื่อ 

 รายได้จากธุรกิจสื่อประกอบด้วย รายได้จากธุรกิจสื่อโทรทัศน์และสื่อวิทยุ โดยในปี 2559 มีรายได้
จากธุรกิจสื่อรวม จ านวน 1,814.7 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จ านวน 431.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.2  
ประกอบไปด้วย 

- ธุรกิจสื่อโทรทัศน์ : ประกอบด้วย รายได้จากช่องโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 
หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ ได้แก่ สถานีโทรทัศน์ “ช่อง 8” รายได้จากช่องโทรทัศน์
ดาวเทียม ได้แก่ “ช่อง 2” และ “สบายดีทีว”ี เป็นหลัก 

ภาพรวมรายได้ธุรกิจสื่อโทรทัศน์ลดลง เนื่องจากผลกระทบของการใช้งบโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์
ดาวเทียมโดยรวมลดลงอย่างมีนัยส าคัญตามการจัดสรรเม็ดเงินโฆษณาที่ลดลง โดยการใช้งบ
โฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์ดาวเทียมส าหรับปี 2559 เทียบกับปี 2558 ลดลง 2,560 ล้านบาท หรือ
ลดลงกว่าร้อยละ 42.3 เป็นผลให้รายได้ของ “ช่อง 2” และ “สบายดีทีวี” ลดลง ในส่วนของโทรทัศน์
ระบบดิจิตอล แม้ว่าการใช้งบโฆษณาโดยรวมส าหรับปี 2559 เทียบกับปี 2558 จะลดลงร้อยละ 2.6 
ซึ่งผลกระทบหลักมาจากการงดการเผยแพร่รายการอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 30 วันในช่วงไตรมาส 4 
และอุตสาหกรรมสื่อโทรทัศน์ที่ได้รับผลกระทบต่อเนื่องจนถึงสิ้นปี 2559 อย่างไรก็ตาม รายได้ของ 
“ช่อง 8” ซึ่งเป็นรายได้หลักของธุรกิจสื่อโทรทัศน์ของบริษัทฯกลับท าได้ดีสวนทางกับตลาดโดยรวม  

ตลอดปี 2559 สถานีโทรทัศน์ “ช่อง 8” ภายใต้คอนเซปต์ "เข้มทุกเรื่องราว สุดทุกอารมณ์" พร้อมโล
โก้ใหม่ และการเพิ่มเติมรายการใหม่ๆ เพื่อขยายฐานผู้ชมโทรทัศน์กลุ่มคนเมืองยังคงได้รับความ
นิยมต่อเนื่องทั้งรายการในกลุ่มกีฬา ได้แก่ รายการ “8 Max มวยไทย” “เดอะแชมเปี้ยน มวยไทยตัด
เชือก” “ศึกมวยโลก ช่อง 8 HBO Boxing” และ “UFC มวยกรง 8 เหลี่ยม” และการเพิ่มรายการมวย
ในช่วงเวลาไพร์มไทม์วันศุกร์ทั้ง “มวยไทย แบทเทิ้ล” และ “มวยมันส์ ซูเปอร์ Max” รายการข่าว น า
โดย“คุยข่าวช่อง 8” ซึ่งสร้างสถิติใหม่ ท าให้เรตต้ิงกลุ่มรายการข่าวของช่อง 8 ติดอันดับ 1 ในกลุ่ม
ผู้ประกอบการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลรายใหม่ และอันดับ 3 ของประเทศ รวมถึงการเพิ่มรายการ
ข่าวรูปแบบใหม่ คือ “สะดุดข่าวเด็ด” และ “ปากท้องต้องรู้” ในส่วนของละคร มีละครที่ออกอากาศ
ใหม่ทั้งสิ้น 8 เรื่อง ได้แก่ “สะใภ้รสแซ่บ” “มนต์รักอสูร” “พี่เลี้ยง” “ล่าดับตะวัน” “บาปบรรพกาล” 
“บ่วงรัก สลักแค้น” “แม่นาก” และ“กระถินริมรั้ว” นอกจากนี้ ยังเพิ่มความสนุกด้วยการเติมวาไรต้ี
อีก 3 รายการ ได้แก่ “The Guest ตีสนิทคนดัง” “สไมล์เรนเจอร์ขบวนการอัพยิ้ม" และ 
“English...สะกิดต่อมฮา” อีกทั้งมีการออกอากาศซีรีส์ต่างประเทศยอดนิยมทั้งเกาหลีและจีนเพื่อ
เพิ่มฐานผู้ชมใหม่ๆ อีกด้วย จากผลการส ารวจของ AGB Nielsen Media Research (Thailand) 
“ช่อง 8” มจี านวนผู้ชมช่วงปลายปีเพิ่มขึ้นจากปลายปี 2558 ถึงร้อยละ 13.9 
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- ธุรกิจสื่อวิทยุ : รายได้ธุรกิจสื่อวิทยุมาจากผลการด าเนินงานของ “COOL Fahrenheit 93” 
ภาพรวมรายได้ธุรกิจสื่อวิทยุในปี 2559 ลดลงร้อยละ 11.9 จากปีก่อน สาเหตุหลักมาจาก
พฤติกรรมการซื้อสื่อโฆษณาที่เปลี่ยนไปของทั้งอุตสาหกรรม ประกอบกับในปี 2559 บริษัทฯยุติการ
ด าเนินธุรกิจส าหรับคลื่น “สบายดี เรดิโอ 88.5” อย่างไรก็ตาม จากผลการส ารวจของ AGB 
Nielsen Media Research (Thailand) คลื่น “COOL Fahrenheit 93” ยังคงได้รับความนิยมติดอยู่
ในอันดับ 1 ของกลุ่ม Easy Listening และอันดับ 2 ของประเทศ และยังมีการจัดกิจกรรมส าหรับ
ผู้ฟังซึ่งได้รับความนิยมอย่างสูงตลอดทั้งปี ได้แก่ "อ๊ิงค์ Eat All Around” "COOL Music Alive” 
“COOL Outing” “COOL Music Fest” และ “One Life” 

15.2.1.2 รายได้ธุรกิจเพลง 

 รายได้ธุรกิจเพลง ประกอบด้วย รายได้จากธุรกิจดิจิตอล รายได้จากการจัดเก็บลิขสิทธิ์ และรายได้
จากการบริหารศิลปิน โดยบริษัทฯได้หยุดผลิตและจ าหน่ายแผ่นเพลงไปต้ังแต่ไตรมาส 1 ของปี 2559 
เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคเพลงที่เปลี่ยนแปลงไปและก่อให้เกิดความคล่องตัว เป็นผลให้
รายได้โดยรวมของปี 2559 จ านวน 321.6 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จ านวน 142.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ 30.6 อีกทั้งพฤติกรรมการดาวน์โหลดริงโทนก็ลดความนิยมลง ทั้งนี้ แนวโน้มรายได้ของการให้บริการ 
Music Streaming และ YouTube ยังเพิ่มขึ้น แต่ไม่เพียงพอกับการลดลงของรายได้จากช่องทางอ่ืนๆ 
อย่างไรก็ตาม ภายหลังการปรับโครงสร้างธุรกิจ ตัดต้นทุนที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ออกไป ท าให้ธุรกิจเพลง
โดยรวมยังมีความสามารถในการท าก าไรที่ดี 

15.2.1.3 รายได้ธุรกิจรับจ้างและผลิตกิจกรรม 

 รายได้ธุรกิจรับจ้างและผลิตกิจกรรม ประกอบด้วย รายได้จากการจัดคอนเสิร์ตและกิจกรรม
การตลาด และรายได้จากงานรับจ้างผลิต ในปี 2559 รายได้จากธุรกิจรับจ้างและผลิตกิจกรรม จ านวน 
753.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ านวน 45.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.5 เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมี
กิจกรรมคอนเสิร์ตที่จัดอย่างต่อเนื่องและประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี ทั้งคอนเสิร์ต “The Next Venture 
Concert 2016” “Love Laugh Cry with 9 Men” รวมถึงคอนเสิร์ตส าหรับสื่อต่างๆ ของบริษัทฯทั้ง “ช่อง 8 
พบเพื่อน” และ “สบายดีสัญจร” เป็นต้น 

15.2.1.4 รายได้ธุรกิจสุขภาพและความงาม 

 รายได้ธุรกิจสุขภาพและความงาม ประกอบด้วย รายได้จากการจัดจ าหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์ ดูแล
ผิวหน้า ภายใต้แบรนด์ “มาจีค (Magique)” กลุ่มบ ารุงเส้นผมและหนังศีรษะ ภายใต้แบรนด์ “รีไวฟ์ 
(Revive)” และกลุ่มอาหารเสริม โดยบริษัทฯมีรายได้จ านวน 227.9 ล้านบาท ค่อนข้างทรงตัวจากปี 2558 ที่
จ านวน 231.9 ล้านบาท เหตุผลหลักมาจากการท าการขายผ่านสื่อโทรทัศน์ไม่ได้ในช่วงไตรมาส 4 ประกอบ
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กับเศรษฐกิจที่ซบเซามาระยะหนึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ที่เพิ่งออกใหม่ในตลาด อย่างไรก็ตาม 
เมื่อธุรกิจโฆษณาเริ่มกลับมาเป็นปกติ บริษัทฯได้เพิ่มเส้นการขายและโฆษณาผ่านสื่อของบริษัทฯมากขึ้น 
รวมถึงเพิ่มจ านวนเจ้าหน้าที่รับสายคอลเซ็นเตอร์เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่สูงขึ้นให้ได้ทั้งหมด 
และยังท าการตลาดในทุกช่องทางเพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขายส าหรับลูกค้าเดิม และเพื่อประชาสัมพันธ์ให้
ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักในวงกว้าง รวมถึงการขยายช่องทางการขายและการท าโปรโมชั่นร่วมกับร้านวัตสัน 
(Watsons) อีฟ แอนด์ บอย (EVEANDBOY) ท็อปส์ มาร์เก็ต (Tops Market) กูร์เมต์ มาร์เก็ต (Gourmet 
Market) และ โฮม เฟรช มาร์ท (Home Fresh Mart) ด้วย 

15.2.2 ต้นทุนขายและบริการ 

 ต้นทุนขายและบริการจ านวน 2,331.0 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จ านวน 372.0 ล้านบาท คิดเป็น
ลดลงร้อยละ 13.8 เนื่องมาจาก ต้นทุนของช่องโทรทัศน์ดาวเทียมลดลงอย่างมีนัยส าคัญ เนื่องจากความ
พยายามในการบริหารต้นทุนให้ลดลงตามรายได้ที่หดตัวลง ต้นทุนขายและบริการอีกส่วนหนึ่งที่ลดลงมา
จากต้นทุนของธุรกิจผลิตและจ าหน่ายแผ่นเพลงที่ลดลงเป็นอย่างมากตามการยุติการผลิต อย่างไรก็ตาม 
แม้ต้นทุนการด าเนินงานของช่อง 8 จะเพิ่มสูงขึ้น แต่ก็เป็นไปตามสัดส่วนเดียวกับรายได้ที่เพิ่มขึ้น โดยเป็น
การพัฒนาคุณภาพด้านเนื้อหารายการ อุปกรณ์ในการด าเนินงาน ต้นทุนละครตามการออกอากาศ และการ
เพิ่มรายการใหม่ๆ ให้ได้รับความนิยมและเพิ่มฐานผู้ชมอย่างต่อเนื่อง 

15.2.3 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ค่าใช้จ่ายอื่น และต้นทุนทางการเงิน 

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จ านวน 960.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จ านวน 84.2 ล้าน
บาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.6 จากการเพิ่มขึ้นหลักๆ ของค่าใช้จ่ายในการขายและการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์สินค้าสุขภาพและความงามของบริษัทฯผ่านช่องทางขายอ่ืนนอกเหนือจากที่แต่เดิมขายผ่าน
ช่องทาง Telesales เพียงอย่างเดียว  

 ในส่วนของต้นทุนทางการเงิน จ านวน 83.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.3 ล้านบาทจากปี 2558 คิดเป็น
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8 สาเหตุมาจากดอกเบี้ยจ่ายธนาคารสูงขึ้นจากการเริ่มกู้ยืมระยะยาวเป็นปีแรกเพื่อช าระ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 

15.2.4 อัตราก าไรขั้นต้น อัตราก าไรสุทธิ และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) 

  ปี 2558 ปี 2559 

อัตราก าไรขั้นต้น 27.5% 25.4% 

อัตราก าไรสุทธิ 3.2% -3.1% 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) 7.1% -7.4% 
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ปี 2559 บริษัทฯมีอัตราก าไรขั้นต้น อัตราก าไรสุทธิ และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ลดลงจากปีก่อน 
สาเหตุหลักมาจากการลดลงของผลประกอบการจากธุรกิจสื่อ และธุรกิจสุขภาพและความงาม 

15.3 สินทรัพย ์

15.3.1 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 4,139.3 ล้านบาท แบ่งเป็นสินทรัพย์
หมุนเวียนร้อยละ 23.0 และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ร้อยละ 77.0 

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จ านวน 4,139.3 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 ร้อยละ 
14.5 มีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ร้อยละ 86.3 จากการซื้อหุ้นคืน 
และการลงทุนในคอนเทนต์รายการต่างๆ  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน (สุทธิ) ลดลงร้อยละ 26.1 ตามการ
ลดลงของรายได้  และในระหว่างปี ได้ตัดจ าหน่ายค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล จ านวน 135.6 ล้านบาท อย่างไรก็ดี สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 
70.5 จากการเพิ่มขึ้นของคอนเทนต์ละครและซีรีส์ต่างประเทศ  

15.3.2 คุณภาพของสินทรัพย์ 

15.3.2.1 ลูกหนี้การค้า – บริษัทอื่น (สุทธิ)  

หน่วย : ล้านบาท ปี 2558 ปี 2559 

ลูกหนี้ทีย่ังไม่ถึงก าหนดช าระ 364.7 266.0 

ค้างช าระ :   

เกินกว่าก าหนดเวลาช าระหนี้น้อยกว่า 3 เดือน 270.7 205.9 

3 - 6 เดือน 21.2 13.5 

6 - 12 เดือน 25.0 3.5 

เกินกว่า 12 เดือน 48.6 70.7 

รวม 730.2 559.6 

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ -60.5 -63.4 

ลูกหนี้การค้า – บริษัทอื่น (สุทธิ) 669.7 496.2 

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 4.87 5.36 

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 75 68 

ร้อยละของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ต่อ มูลค่าลูกหนี้การค้า 8.3% 11.3% 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมีลูกหนี้การค้า – บริษัทอ่ืน (สุทธิ) 496.2 ล้านบาท  ลดลงจากปี
ก่อน 173.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.9 ตามการลดลงของรายได้ขายและบริการ รวมถึงการรับช าระหนี้
ในระหว่างปี  โดยส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้การค้าจากกิจกรรมการค้าปกติ  ซึ่งบริษัทฯอาจมีข้อตกลงในการเรียก
เก็บล่วงหน้าบางส่วน หรือ ให้เครดิตเทอมซึ่งโดยเฉลี่ยอยู่ในระยะเวลา 60 - 90 วัน ขึ้นอยู่กับประเภทของ
การขายหรือบริการที่ให้  

หากพิจารณาจากอายุลูกหนี้ในตารางข้างต้นจะเห็นว่า ระยะเวลาค้างช าระของลูกหนี้โดยส่วนใหญ่
เกินร้อยละ 80 เป็นลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงก าหนดช าระและค้างช าระน้อยกว่า 3 เดือน ซึ่งเป็นไปตามระยะเวลา
การให้สินเชื่อของบริษัทฯ นอกจากนี้ ในปี 2558 และ ปี 2559 ระยะเวลาในการเรียกเก็บหนี้เฉลี่ยของ
บริษัทฯอยู่ที่ประมาณ 68 - 75 วัน ซึ่งใกล้เคียงกับนโยบายในการให้เครดิตเทอมเฉลี่ยของบริษัทฯที่
ประมาณ 60-90 วัน  ทั้งนี้ บริษัทฯมีนโยบายพิจารณาและทบทวนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส าหรับลูกหนี้ที่ผิด
นัดช าระหนี้ทุกงวดบัญชีอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้มูลหนี้ที่คงเหลือในงบการเงินแสดงมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ
จริง โดยใช้วิธีการพิจารณามูลหนี้ของลูกหนี้รายตัวที่มีแนวโน้มจะมีปัญหาในการจ่ายช าระ และมีปัญหาใน
การติดตามทวงถามหนี้ ซึ่งมูลหนี้ที่จะน ามาใช้รวมในการพิจารณานั้นจะครอบคลุมถึงหนี้ทั้งหมดที่ลูกหนี้
รายน้ันมีต่อบริษัทฯ รวมถึงมีมาตรการในการติดตามทวงถามหนี้จากลูกหนี้อย่างเคร่งครัด    

15.3.2.2 สินค้าคงเหลอื (สุทธิ) 

หน่วย : ล้านบาท ปี 2558 ปี 2559 

ราคาทุน  203.6 187.7 

หัก ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย -40.5 -58.0 

สินค้าคงเหลือ (สุทธิ)  163.1 129.7 

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 16.85 11.91 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยรวม (วัน) 22 31 
ร้อยละของค่าเผื่อมูลค่าสินค้า ต่อมูลค่า
สินค้าคงเหลือ 19.9% 30.9% 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  สินค้าคงเหลือ (สุทธิ) ประกอบด้วย สินค้าส าเร็จรูปประเภทผลิตภัณฑ์
เสริมความงาม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม “SUN BOX” งานระหว่างท าประเภทรายการโทรทัศน์ งาน
รับจ้างและผลิตกิจกรรม   รวมมูลค่าสุทธิ 129.7 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 33.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
20.5 จากสินค้าของงานรับจ้างผลิตเป็นหลัก 
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จากตารางข้างต้น บริษัทฯมีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยไม่เกิน 1 เดือน จากงานระหว่างท าประเภท
รายการโทรทัศน์ งานรับจ้างและผลิตกิจกรรม ที่มีก าหนดส่งมอบงานในระยะเวลาอันสั้น ในส่วนของสินค้า
ส าเร็จรูป บริษัทฯมีนโยบายในการจัดการควบคุมสินค้าคงเหลือให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอต่อ
ความต้องการของผู้บริโภค อีกทั้งมีนโยบายในการท าลายสินค้าที่ไม่มีมูลค่าและไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว เพื่อ
ช่วยลดต้นทุนของงานด้านการบริหารคลังสินค้า นอกจากนี้ ส าหรับสินค้าคงเหลือที่ยังขายไม่ได้และคงค้าง
อยู่ในคลังสินค้า หรืองานระหว่างท าที่ค้างการส่งมอบเป็นระยะเวลานาน บริษัทฯมีนโยบายในการทบทวน
มูลค่าสินค้าคงเหลืออย่างสม่ าเสมอในทุกงวดบัญชีเพื่อให้สินค้าคงเหลือแสดงรายการในงบการเงินด้วย
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับโดยสะท้อนประโยชน์ที่จะได้รับในอนาคตอย่างแท้จริง โดยในปี 2559 บริษัทฯมีสัดส่วน
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยต่อมูลค่าสินค้าคงเหลือ ร้อยละ 30.9 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ที่มีอัตราเท่ากับร้อยละ 19.9 
จากการบันทึกค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยของกล่องรับสัญญาณ “SUN BOX” 

15.3.2.3 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) 

หน่วย : ล้านบาท ปี 2558 ปี 2559 

ราคาทุน  1,462.7 1,933.7 

หัก ค่าตัดจ าหน่ายสะสม -810.5 -1,038.4 

     ค่าเผื่อการด้อยค่า -328.6 -343.7 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)  323.6 551.6 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) ประกอบด้วย ลิขสิทธิ์ละคร  ลิขสิทธิ์เพลง 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์และอื่นๆ รวมมูลค่าสุทธิ 551.6 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 228.0 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 70.5 จากการเพิ่มขึ้นของคอนเทนต์ละคร ซีรีส์ต่างประเทศ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับ
ระบบการท างานในด้านต่างๆ 

จากตารางข้างต้น ค่าเผื่อการด้อยค่า ณ สิ้นปี 2558 และ 2559 จ านวน 328.6 ล้านบาท  และ 
343.7 ล้านบาท ตามล าดับ ส่วนใหญ่มาจากลิขสิทธิ์เพลง และลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ที่มีอายุเป็นเวลานาน  
ส าหรับลิขสิทธิ์เพลงเนื่องจากมีอายุการให้ประโยชน์ที่ไม่ทราบแน่นอน บริษัทฯจึงไม่มีการตัดจ าหน่ายแต่ใช้
วิธีการทดสอบการด้อยค่าแทน  อย่างไรก็ดี บริษัทฯมีนโยบายในการทบทวนมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ
อย่างสม่ าเสมอในทุกงวดบัญชีเพื่อลดความเสี่ยงที่ราคาตามบัญชีที่แสดงในงบการเงินมีมูลค่าสูงกว่ามูล
ค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตามประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต  
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15.4 สภาพคล่อง 

15.4.1 กระแสเงินสด 

หน่วย : ล้านบาท ปี 2558 ปี 2559 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน  1,201.6 -177.9 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน -351.7 -597.4 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน -474.3 122.0 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ 375.6 -653.3 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
ณ วันสิ้นปี 757.1 103.8 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 103.8 ล้าน
บาท ลดลงจากปีก่อน 653.3 ล้านบาท  สาเหตุหลักมาจากการซื้อหุ้นคืน 465.3 ล้านบาท การจ่ายเงินปัน
ผล 100.1 ล้านบาท และการลงทุนในคอนเทนต์ผลิตรายการโทรทัศน์ ทั้งละคร ข่าว และรายการวาไรต้ี
ต่างๆ รวมถึงการลงทุนในอุปกรณ์ด าเนินงานต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตรายการและการ
ด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ในระหว่างปี บริษัทฯจ่ายช าระค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่ นความถี่และ
ประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 415.0 ล้านบาท สุทธิจากการได้รับเงินกู้ยืมทั้งระยะสั้นและระยะ
ยาวจากสถาบันการเงินรวม 1,150.1 ล้านบาท 

15.4.2 อัตราส่วนสภาพคล่องที่ส าคัญ 

  ปี 2558 ปี 2559 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.02 0.54 

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.75 0.34 

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 75 68 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 22 31 

ระยะเวลาช าระหนี้เฉลี่ย (วัน) 21 23 

Cash cycle (วัน)  76 76 

 ในปี 2559 บริษัทฯมีอัตราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 0.54 เท่า และ 0.34 
เท่า ตามล าดบั ลดลงจากปี 2558 ที่มีอัตรา 1.02 เท่า และ 0.75 เท่า ตามล าดับ จากแผนการเพิ่มการลงทุน
ในคอนเทนต์ละคร ซีรีส์ต่างประเทศ และรายการต่างๆใน “ช่อง 8” เพื่อเพิ่มศักยภาพของการแข่งขันให้
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ทัดเทียมกับช่องรายการอ่ืนๆ รวมถึงการวางแผนการเติบโตของธุรกิจสุขภาพและความงาม จึงมี ความ
จ าเป็นที่ต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 

 อย่างไรก็ดี การบริหารเงินทุนหมุนเวียนเป็นไปตามปกติ โดยระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยยังคงสอดคล้อง
กับนโยบายของบริษัทฯ การขายสินค้าหรือการส่งมอบงานรับจ้างแก่ลูกค้า รวมถึงการจ่ายช าระหนี้เป็นไป
ตามวงจรการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ  

15.5 แหล่งท่ีมาของเงินทุน 

 หน้ีสิน ส่วนของเจ้าของ และ อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  

หน่วย : ล้านบาท ปี 2558 ปี 2559 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - 706.0 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - 444.1 
ค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการ
โทรทัศน์ค้างจ่าย (สุทธิ) 1,467.6 1,105.9 

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 1,537.6 684.7 

หนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน 111.6 139.1 

หน้ีสินรวม 3,116.8 3,079.8 

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 1,716.9 1,049.3 

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.82 2.94 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมีหนี้สินรวม 3,079.8 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 37.0 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 1.2  โดยมีการเปลี่ยนแปลงหลักๆได้แก่ การเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 
706.0 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 444.1 ล้านบาท 
เพื่อจ่ายช าระค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล  ในขณะที่หนี้สิน
หมุนเวียนอ่ืนลดลง 852.9 ล้านบาท หลักๆจากรายได้รับล่วงหน้างานรับจ้างผลิตเนื่องจากได้ส่งมอบงาน
เรียบร้อยแล้ว และการจ่ายช าระของคา่ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมีส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ จ านวน 1,049.3 ล้าน
บาท ลดลงจากปีก่อน  667.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38.9 จากการซื้อหุ้นคืนจ านวน 465.3 ล้านบาท การ
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุน้ จ านวน 100.1 ล้านบาท และผลขาดทุนระหว่างงวด 102.1 ลบ. 



บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)   

124 
 

ในปี 2559 มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 2.94 เท่า เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่มีอัตราส่วน 1.82 
เท่า จากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงินเป็นหลัก 

15.6 ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อผลการด าเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 

 ในปี 2560 สถานีโทรทัศน์ “ช่อง 8” ได้วางกลยุทธ์เสริมความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องส าหรับประเภท
รายการที่ได้รับความนิยม น าโดยรายการในกลุ่มกีฬา ข่าว ละคร และวาไรต้ี เพื่อเพิ่มเรตต้ิงแบบก้าว
กระโดด ให้สอดคล้องกับการปรับเพิ่มขึ้นค่าโฆษณาประมาณร้อยละ 35 จากปี 2559  

ส าหรับธุรกิจสุขภาพและความงาม ภายหลังการตอบรับเป็นอย่างดีของกลยุทธ์วางเส้นการขายใหม่
ต้ังแต่กลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมา บริษัทฯวางแผนเพิ่มประเภทผลิตภัณฑ์ (SKU) ให้ครอบคลุมตามความ
ต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น รวมทั้งขยายช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าผ่านโฮมช้อปปิ้งและร้านค้าปลีก
อ่ืนๆ  



บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)                                                                       การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 

 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีฉบับนี้แล้ว  ด้วยความ
ระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อ่ืนส าคัญผิด 
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ   นอกจากน้ี บริษัทขอรับรองว่า 

 

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 
ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และ  
กระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว  

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผย
ข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระส าคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้ง
ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว 

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติ
ตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้ งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่  
22 กุมภาพันธ์ 2560 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึง
ข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท าที่มิชอบที่
อาจมีผลกระทบต่อการจัดท ารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 

 

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับ
รองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นางสาวนิภา บัญญัติเจริญ เป็นผู้ลงลายมือชื่อก ากับ
เอกสารนี้ ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางสาวนิภา บัญญัติเจริญ ก ากับไว้ 
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น 

 ชื่อ   ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นายสุรชัย เชษฐโชติศักด์ิ ประธานกรรมการ     

2. นายดามพ์ นานา กรรมการ    

 ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

ผู้รับมอบอ านาจ นางสาวนิภา บัญญัติเจริญ ผู้อ านวยการอาวุโส - บัญชี     
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เอกสารแนบ 1 

รายละเอียดเกีย่วกับกรรมการ ผู้บริหารผูม้ีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 



 บริษทั อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) เอกสารแนบ 1

ความสัมพนัธ์ทาง การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนั การด ารงต าแหน่งกรรมการ

ครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท

กรรมการบริษัทไทย (IOD) ในบริษัทอ่ืนท่ีไม่ได้ถือหุ้นโดย บมจ. อาร์เอส

1. นายสรุชัย เชษฐโชติศักดิ์ 54 กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม ปริญญาดุษฎีบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ 33.09 ไม่มี 2555 - ปจัจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) Director Accreditation Program (DAP) ป ี 2546 กรรมการ บริษทั เชษฐโชติศักดิ์ จ ากัด
ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร กิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลยัราชภัฎจันทรเกษม 2546 - 2555 รองประธานกรรมการ บริษทั อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) กรรมการ บริษทั เม็มเบอร์ชิป จ ากัด   

ประธานกรรมการบริหาร ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ 2546 - ปจัจุบนั ประธานกรรมการบริหาร บริษทั อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) กรรมการ บริษทั ไทเกอร์ฟัน จ ากัด

และประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหาร มหาวิทยาลยัรามค าแหง 2535 - ปจัจุบนั ประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหาร บริษทั อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) กรรมการ บริษทั เชษฐโชติ จ ากัด   

  

2. นายดนยัศิษฏ์  เปสลาพันธ์ 61 กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม น.บ.ท.   เนติบณัฑิตไทย ไม่มี ไม่มี 1 ธ.ค. 2558 - ปจัจุบนั ประธานเจ้าหนา้ทีฝ่า่ยกฎหมาย บริษทั อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) Director Certification Program (DCP)   ป ี2551 ไม่มี

กรรมการ และ ส านกัอบรมศึกษากฎหมาย 2551 - ปจัจุบนั กรรมการ บริษทั อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) Financial Statements for Directors (FSD) ป ี2551 

ประธานเจ้าหนา้ทีฝ่า่ยกฎหมาย แหง่เนติบณัฑิตยสภา 2555 - 3 ก.พ. 2557 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษทั อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) Director Accreditation Program (DAP)  ป ี2551

น.บ.    นติิศาสตร์บณัฑิต 2550 - 30 พ.ย. 2558 รองกรรมการผูอ้ านวยการอาวุโส บริษทั อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 2540 - 2550 ทีป่รึกษากฎหมาย บริษทั อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)

ประกาศนยีบตัร กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ

ส านกัอบรมศึกษากฎหมาย

แหง่เนติบณัฑิตยสภา

ประกาศนยีบตัร กฎหมายภาษอีากร

ส านกัอบรมศึกษากฎหมาย

แหง่เนติบณัฑิตยสภา

3. นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล 46 กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (MBA) ไม่มี ไม่มี 2547 - ปจัจุบนั กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษทั อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) Director Certification Program (DCP)   ป ี2550 ไม่มี

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร สถาบนัศศินทร์ 2547 - ปจัจุบนั ประธานกรรมการพัฒนาทรัพยากรบคุคล บริษทั อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) Director Accreditation Program (DAP)  ป ี 2547

ประธานกรรมการบรรษทัภิบาล และเลขานกุารบริษทั แหง่จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 2554 - ปจัจุบนั ประธานกรรมการบรรษทัภิบาล บริษทั อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)

ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง ปริญญาตรี สถิติศาสตร์บณัฑิต 2553 - ปจัจุบนั ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง บริษทั อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)

ประธานกรรมการพัฒนา จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 2551 - ปจัจุบนั เลขานกุารบริษทั บริษทั อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)

ทรัพยากรบคุคล Executive Development สมาคมบริษทัจดทะเบยีนไทย 2550 - ปจัจุบนั ประธานเจ้าหนา้ทีฝ่า่ยปฏิบตัิการ บริษทั อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)

เลขานกุารบริษทั และประธาน

เจ้าหนา้ทีฝ่า่ยปฏิบตัิการ

Program

รุ่นที4่ (EDP 4) ป ี2552

4. นายดามพ์  นานา 47 กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม ปริญญาโท Master of Business Administration ไม่มี ไม่มี ก.ย. 2550 - ปจัจุบนั กรรมการ กรรมการบริหาร และ บริษทั อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) Director Certification Program (DCP)   ป ี2551 ไม่มี

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร  (MBA) ประธานเจ้าหนา้ทีฝ่า่ยการเงิน Director Accreditation Program (DAP)  ป ี2551

กรรมการบรรษทัภิบาล University of Notre Dame,  2554 - 2559 กรรมการบรรษทัภิบาล บริษทั อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)

กรรมการบริหารความเสีย่ง

และประธานเจ้าหนา้ทีฝ่า่ยการเงิน

Indiana, USA 2553 - 2559 กรรมการบริหารความเสีย่ง บริษทั อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ม.ค. 2545 - ส.ค. 2550 Senior Vice President ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 

(HSBC)

5. นายศุภชัย นลิวรรณ 49 กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม ปริญญาตรี วารสารศาสตร์ 0.008 ไม่มี 16 พ.ย. 2558 - ปจัจุบนั กรรมการ บริษทั อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) Director Accreditation Program (DAP)  ป ี2559 ไม่มี

กรรมการ และ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 2558 - ปจัจุบนั กรรมการผูอ้ านวยการ ธุรกิจเพลง บริษทั อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)

รองกรรมการผูอ้ านวยการอาวุโส Executive Development สมาคมบริษทัจดทะเบยีนไทย 2551 - ปจัจุบนั รองกรรมการผูอ้ านวยการอาวุโส บริษทั อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)

Program รุ่นที ่8 2544 - 2550 กรรมการผูจั้ดการ บริษทั อาร์สยาม จ ากัด

(EDP 8) ป ี2554

Advanced Retail สถาบนัการจัดการปญัญาภิวัฒน ์(PIM)

Management รุ่นที ่8 บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากัด (มหาชน)

(ARM 8) ป ี2554

6. นายโสรัตน ์วณชิวรากิจ 43 กรรมการ ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต ( MBA ) 11.39 ไม่มี 2555 - ปจัจุบนั กรรมการ บริษทั อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) Director Certification Program (DCP)   ป ี2556 บริษทั แพนเอเชียอุตสาหกรรม จ ากัด

กรรมการ สถาบนัเทคโนโลยีแหง่เอเชีย ( AIT ) 2543 - ปจัจุบนั ประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหาร บริษทั แพนเอเชียอุตสาหกรรม จ ากัด

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด

มหาวิทยาลยัอัสสมัชัญ ( ABAC )

7. นายพิศิษฐ์  ดัชณาภิรมย์ 75 กรรมการอิสระ ปริญญาตรี          บญัชีบณัฑิต                       ไม่มี ไม่มี 2557 - ปจัจุบนั กรรมการ บริษทั ทางยกระดับดอนเมือง จ ากัด (มหาชน) Director Certification Program (DCP)   ป ี2550 บริษทั ทางยกระดับดอนเมือง จ ากัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ก.พ. 2550 - ปจัจุบนั กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) Audit Committee Program (ACP)           ป ี2548 ประธานกรรมการบริหารกลุม่บริษทัทีป่รึกษาในเครือ

ประธานกรรมการตรวจสอบ พาณชิยศาสตร์บณัฑิต และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา Director Accreditation Program (DAP)  ป ี2547 บริษทั โปรเฟสช่ันแนล อัลไลแอนซ์ กรุ๊ป จ ากัด

ประธานกรรมการสรรหาและ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ค่าตอบแทน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั เจมาร์ท จ ากัด (มหาชน)

พิจารณาค่าตอบแทน ผูส้อบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบยีน 966 2544 - ปจัจุบนั ประธานกรรมการบริหาร กลุม่บริษทัทีป่รึกษาในเครือ กรรมการ  บริษทั โปลฟิาร์ม จ ากัด

บริษทั โปรเฟสช่ันแนล อัลไลแอนซ์ กรุ๊ป จ ากัด

2546 - ปจัจุบนั กรรมการประธานกรรมการตรวจสอบและ บริษทั เจมาร์ท จ ากัด (มหาชน)

รองประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน

2545 - 2557 กรรมการบริหาร บริษทั ภูเก็ต อินเตอร์เนช่ันแนล ฮอสปติอล จ ากัด

2535 - ปจัจุบนั กรรมการและกรรมการบริหาร บริษทั โปลฟิาร์ม จ ากัด

อายุ ประเภทกรรมการ คุณวุฒกิารศกึษา
สัดส่วนการถือหุ้น  

 (ร้อยละ)
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ป ียอ้นหลัง

บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหารผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559

ล าดับ ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง



 บริษทั อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) เอกสารแนบ 1

ความสัมพนัธ์ทาง การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนั การด ารงต าแหน่งกรรมการ

ครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท

กรรมการบริษัทไทย (IOD) ในบริษัทอ่ืนท่ีไม่ได้ถือหุ้นโดย บมจ. อาร์เอส
อายุ ประเภทกรรมการ คุณวุฒกิารศกึษา

สัดส่วนการถือหุ้น  
 (ร้อยละ)

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ป ียอ้นหลัง

บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหารผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559

ล าดับ ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง

8. พลเอก ไพโรจน ์ พานชิสมัย 70 กรรมการอิสระ ปริญญาโท         พัฒนบริหารศาสตร์มหาบณัฑิตทาง ไม่มี ไม่มี 2557- ปจัจุบนั สมาชิกสภานติิบญัญตัิแหง่ชาติ 2557 Director Accreditation Program (DAP)   ป ี2550 ไม่มี

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ พัฒนาสงัคม ม.ค. 2550 - ปจัจุบนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษทั อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) Director Certification Program (DCP)    ป ี2550

และกรรมการสรรหาและพิจารณา สถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นดิ้า) ก.พ. 2550 - ปจัจุบนั กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษทั อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) Audit Committee Program (ACP)            ป ี2550

ค่าตอบแทน ปริญญาตรี โรงเรียนนายร้อย Sandhurst U.K. 2549 รองผูบ้ญัชาการทหารสงูสดุ (ทบ.) กองบญัชาการทหารสงูสดุ Finance for Non-Finance Director (FN) ป ี2550

นติิศาสตร์บณัฑิต 2548 ประธานคณะทีป่รึกษา กองทพับก กองทพับก

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 2543 ผูบ้ญัชาการศูนย์อ านวยการสร้างอาวุธ กองทพับก กองทพับก

9. นางวรรณสดุา ธนสรานาต 65 กรรมการอิสระ ปริญญาโท         บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (MBA) 0.02 ไม่มี 13 ม.ค. 2559 - ปจัจุบนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษทั อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) Director Accreditation Program (DAP)   ป ี2559 ไม่มี

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 13 ม.ค. 2559 - ปจัจุบนั กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษทั อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)

และกรรมการสรรหาและพิจารณา ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต 2553 - ปจัจุบนั SVP ลกูค้าจีน ลกูค้าธุรกิจรายกลาง ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)

ค่าตอบแทน มหาวิทยาลยัเชียงใหม่

10. นางสาวนงลกัษณ ์งามโรจน์ 45 - ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ ไม่มี ไม่มี 22 ม.ค. 2558 - ปจัจุบนั รองกรรมการผูอ้ านวยการอาวุโส บริษทั อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) ไม่มี ไม่มี

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 2556-2558 รองกรรมการผูอ้ านวยการ บริษทั อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)

2554-2556 ผูอ้ านวยการ บริษทั อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)

หมายเหตุ

คุณชุติมา ทิชาชาติ ได้ลาออกจากการเป็นผู้บริหารของบริษัท เม่ือวันที่ 1 พ.ย. 2559



เอกสารแนบ 2                                                    แบบ 56-1 ประจ าปี 2559 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 2 

รายละเอียดเกีย่วกับกรรมการของบริษัทย่อย 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 



บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) เอกสารแนบ 2

บริษัทย่อย

1. บริษัท ไลฟ์สตาร์ จ ากัด (เดิมช่ือ บริษัท สตาร์ซ (ประเทศไทย) จ ากัด) นายสรุชัย เชษฐโชติศักดิ์ นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล นายดามพ์ นานา นายชาคริต พิชญางกูร

2. บริษัท คูลลซ่ึิม จ ากัด (เดิมช่ือบริษัท สกาย-ไฮ เน็ตเวิร์ค จ ากัด) นายสรุชัย เชษฐโชติศักดิ์ นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล นายดามพ์ นานา

3. บริษัท ย๊าค จ ากัด  (เดิมช่ือ บริษัท ฟิลม์เซิร์ฟ จ ากัด) นายสรุชัย เชษฐโชติศักดิ์ นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล นางภัทธิรา ปาลวัฒน์วิไชย

4. บริษัท อาร์เอส อินสโตร์ มีเดีย จ ากัด (เดิมช่ือ บริษัท พี.โอ.วี. (พอยท์ ออฟ วิว) จ ากัด)3) นายสรุชัย เชษฐโชติศักดิ์ นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล นายชาคริต พิชญางกูร

5. บริษัท อาร์.เอส.เทเลวิช่ัน จ ากัด นายสรุชัย เชษฐโชติศักดิ์ นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล นายดามพ์ นานา

6. บริษัท บลแูฟร์ร่ี จ ากัด (เดิมช่ือ บริษัท เรด เซลเลอร์ จ ากัด) นายประเวช จิวัฒนาชวลติกุล

นางสาวปฐมาภรณ์ สาฑร

7. บริษัท ไอเดีย เพาเวอร์ จ ากัด (เดิมช่ือ บริษัท นิวส ์เจนเนอเรช่ัน จ ากัด) นายสพุรรณ  เสอืหาญ

นายประเวช จิวัฒนาชวลติกุล

8. บริษัท อะลาดิน เฮ้าส ์จ ากัด นายสรุชัย เชษฐโชติศักดิ์ นายสพุรรณ  เสอืหาญ

9. บริษัท อาร์.เอส. สปอร์ตมาสเตอร์ จ ากัด (เดิมช่ือ บริษัท รักษ์เสยีง จ ากัด) นายสรุชัย เชษฐโชติศักดิ์ นายดามพ์ นานา

10. บริษัท จัดเก็บลขิสทิธิ์ไทย จ ากัด นายสรุชัย เชษฐโชติศักดิ์ นายประเวช จิวัฒนาชวลติกุล

นายสพุรรณ เสอืหาญ

11. บริษัท เวร่ีเวลล ์จ ากัด (เดิมช่ือ บริษัท มาจีค (ประเทศไทย) จ ากัด) นายประเวช จิวัฒนาชวลติกุล

นางสาวปฐมาภรณ์ สาฑร

12. บริษัท อาร์ อัลไลแอนซ์ จ ากัด (เดิมช่ือ บริษัท โพเอม่า จ ากัด) นางสาวธิติยาพร งามแสง

นายประเวช จิวัฒนาชวลติกุล

13. บริษัท ดี มีเดีย แอนด์ โปรดักช่ัน จ ากัด นายบญุเพ่ิม อินทนปสาธน์

      (เดิมช่ือ บริษัท อาร์เอสไอ-ดรีม เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด) นายสมคิด อารยะสกุล

นางสาวธิติยาพร งามแสง

นายประเวช จิวัฒนาชวลติกุล

14. บริษัท อาร์เอส อินเตอร์เนช่ันแนล บรอดคาสติง้ แอนด์ สปอร์ต แมเนจเม้นท์ จ ากัด นายสรุชัย เชษฐโชติศักดิ์ นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล นายดามพ์ นานา

15. บริษัท บนัเทิง วาไรตี ้จ ากัด นายสรุชัย เชษฐโชติศักดิ์ นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล นายดามพ์ นานา

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง

1. บริษัท เชษฐโชติศักดิ ์จ ากัด นายสรุชัย เชษฐโชติศักดิ์ นางสาวมาล ีเชษฐโชติศักดิ์

นางชณภา เชษฐโชติศักดิ์

นายสวุัฒน์ เชษฐโชติศักดิ์

นางสาวธิดารัตน์ เชษฐโชติศักดิ์

นางสาวมาริสา เชษฐโชติศักดิ์

นางนารีรัตน์ ลิม้ประเสริฐ

2. บริษัท เม็มเบอร์ชิป จ ากัด (เดิมช่ือ บริษัท เอส.เอส.ทู ซี จ ากัด) นายสรุชัย เชษฐโชติศักดิ์ นางสจีุรา เชษฐโชติ

นายเชษฐ เชษฐโชติศักดิ์

นายโชติ เชษฐโชติศักดิ์

3. บริษัท ไทเกอร์ฟัน จ ากัด นายสรุชัย เชษฐโชติศักดิ์ นางสจีุรา เชษฐโชติ

นายเชษฐ เชษฐโชติศักดิ์

นายโชติ เชษฐโชติศักดิ์

4. บริษัท เชษฐโชติ จ ากัด (เดิมช่ือบริษัท พรีโม พอสโต จ ากัด) นายสรุชัย เชษฐโชติศักดิ์ นางสจีุรา เชษฐโชติ

นายเชษฐ เชษฐโชติศักดิ์

นายโชติ เชษฐโชติศักดิ์

หมายเหต ุ: 1) กรรมการดงักล่าวเป็นผู้บริหาร บมจ. อาร์เอส

               2) กรรมการดงักล่าวไม่ไดเ้ป็นผู้บริหาร บมจ. อาร์เอส

               3) จดทะเบียนเลิกบริษัท เม่ือวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2559

กรรมการ 2)

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการบริษัทย่อยและบริษัทท่ีเก่ียวข้อง

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559

บริษัท กรรมการ 1)



เอกสารแนบ 3                                                    แบบ 56-1 ประจ าปี 2559 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 3 

รายละเอียดเกีย่วกับหัวหนา้งานตรวจสอบภายในและ 

หัวหนา้งานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบ 3                                                    แบบ 56-1 ประจ าปี 2559 
 

 
 

 

1. หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

ช่ือ - สกุล / ต าแหน่ง 
  

อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / การ
ฝึกอบรม 

  

ประสบการณ์การท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 
 นางสาวกรพินธุ์ นาคศุภรังษ ี 46 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

ปริญญาตรบีัญชีบัณฑิต            
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

โครงการอบรมเพ่ือรับวุฒิบัตรด้านการ
ตรวจสอบภายใน สภาวิชาชีพบัญช ี

Company Secretary Program 
(CSP)  สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการ บริษัทไทย(IOD) 

Effective Minute Taking (EMT) 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 
บริษัทไทย(IOD) 

ธันวาคม 2544 -  ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อ านวยการ       
ฝ่ายตรวจสอบกลาง 

บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) 

2536 - 2544 ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ออดิท จ ากัด 

   

 

2. หัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงาน 

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ทางส านักกฎหมายช่วยดูแลงานของคณะกรรมการบริษัทใหเ้ป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบงัคับ หรือ

กฎหมาย แต่ไม่ไดม้ีการจัดตั้งเปน็หน่วยงานก ากับดูแลการปฏิบัตงิานโดยเฉพาะ 
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เอกสารแนบ 4 

รายละเอียดเกีย่วกับรายการประเมนิราคาทรพัย์สนิ 

 

-ไม่มี- 
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) 

ส าหรับปี พ.ศ. 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติ

จากคณะกรรมการบริษัท  และสนับสนุนให้บริษัทฯ มีระบบการก ากับดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) เพื่อให้

มีความโปร่งใส มีคุณธรรมและจริยธรรม ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ รวมถึง ได้มีการพิจารณา

สอบทานงบการเงินประจ าปี พ.ศ. 2559 ร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีภายนอก ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา

แล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีภายนอกและฝ่ายบริหารว่า งบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ 

ครบถ้วน เพียงพอ และถูกต้องตามที่ควร และเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป นอกจากนั้นระบบการควบคุมภายในมี

ความเพียงพอเหมาะสมไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคัญ ส าหรับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ ได้

ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การด าเนินการในรายการดังกล่าวเป็นไปอย่าง

สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกับฝ่ายตรวจสอบกลางเพื่อหารือแลกเปล่ียนข้อคิดเห็นการประเมินความ

เส่ียง ผลการตรวจสอบ และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการป้องกนัหรือลดความเส่ียง 

พิจารณาและอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน  ตลอดจนก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้มีความโปร่งใสและมีการ

ปฏิบัติตามข้อก าหนดของกฎหมาย  

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งส้ินจ านวน 4 ครั้ง รวมการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก

โดยไม่มีผู้บริหารหรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมการประชุมด้วย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สอบบัญชีภายนอกน าเสนอข้อมูล ปัญหาที่พบจาก

การตรวจสอบ รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการยังได้ท าการประเมนิผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบประจ าปี 2559 และได้พิจารณาสอบทานคุณสมบัติ ความเป็นอิสระ ค่าสอบบัญชี ผลงาน และความพร้อมในการ

ให้บริการของผู้สอบบัญชีภายนอกตามที่ผู้บริหารเสนอ พิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม จึงน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

ส าหรับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ส าหรับปี 

พ.ศ. 2560 เพื่อน าเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งต่อไป 

         

                             

        ( นายพิศิษฐ์  ดัชณาภิรมย์ ) 

                   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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