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ส่วนที่ 1 

การประกอบธุรกิจ 
 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) (“อาร์เอส” หรือ “บริษัทฯ”) ได้ด าเนินการก่อตัง้ในปี พ.ศ. 
2519 โดยเร่ิมต้นจากการท าธุรกิจเพลงครบวงจร ตอ่มาบริษัทได้แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน และ
ได้ท าการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี พ.ศ.2546 ด้วยทุนจดทะเบียน 560 
ล้านบาท และภายหลงัได้เปล่ียนช่ือเป็น “บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)” โดย ณ 31 ธันวาคม 2560 
บริษัทมีทุนจดทะเบียนท่ีออกและเรียกช าระแล้ว จ านวน 1,010,147,392 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 
อย่างไรก็ดี บริษัทได้ขยายธุรกิจมาอย่างต่อเน่ืองจากธุรกิจเพลง ไปสู่ธุรกิจส่ือวิทย ุส่ือโทรทศัน์ และ
ธุรกิจรับจ้างและผลิตกิจกรรม โดยเม่ือปลายปี 2556 บริษัทฯ เป็นผู้ชนะการประมลูคล่ืนความถ่ี เพ่ือ
ให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดบัชาติ หมวดหมู่ทัว่ไปแบบความ
คมชดัปกติ (Standard Definition) จ านวน 1 ช่อง และบริษัทฯ ได้น า “ช่อง 8” ท่ีเดิมออกอากาศอยู่
บนระบบโทรทศัน์ผ่านดาวเทียม เปล่ียนมาออกอากาศในระบบดิจิตอลแทน ตัง้แต่เดือนเมษายน ปี 
2557 เป็นต้นมา โดยในปีเดียวกันนัน้เอง บริษัทฯ ได้เร่ิมจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม 
โดยโฆษณาผ่านส่ือโทรทศัน์และวิทยุของบริษัทฯ รวมทัง้เปิดตวัสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ และ
ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ รวมถึงพัฒนาระบบเทเลเซลล์ซึ่งใช้รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า น าเสนอ
สินค้า ปิดการขาย และพฒันาระบบหลงัการขายให้มีประสิทธิภาพ 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
“เราคือผู้สร้างสรรค์ธุรกิจใหมด้่วยการตอ่ยอดจากจดุแข็งในธุรกิจส่ือและบนัเทิง” 
 
พันธกิจ (Mission) 
“อาร์เอสจะน าจดุแข็งจากธุรกิจส่ือของตนเองไปตอ่ยอดในทกุธุรกิจท่ีมีโอกาส เพ่ือตอบสนองทกุ
ความต้องการของลกูค้า ด้วยทีมบคุลากรท่ีมีความเป็นเลิศ พร้อมรับการเปล่ียนแปลงและแสวงหา
โอกาสใหม่ๆ  อยูเ่สมอ ภายใต้ระบบการจดัการและเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั” 

เป้าหมายการด าเนินธุรกิจใน 5 ปีข้างหน้า (5-Year Business Direction) 

“อาร์เอส เป็นองค์กรท่ีท าธุรกิจร่วมกับ “โอกาส” โดยมุ่งเน้นความเป็นผู้น า และลงทุนอย่างต่อเน่ือง
เพ่ือความยัง่ยืนในธุรกิจสขุภาพและความงาม และธุรกิจส่ือ โดยขยายไปยงัธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกนั ให้มี
สดัส่วนรายได้จากธุรกิจใหม่เพิ่มขึน้อย่างมีนัยส าคญัเพ่ือเสริมความแข็งแกร่งของรายได้รวมของ
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บริษัทฯ” 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย 

ปัจจบุนัอาร์เอส ด าเนินธุรกิจหลกัแบง่ออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ ธุรกิจสุขภาพและความงาม ธุรกิจส่ือ 
ธุรกิจเพลง และธุรกิจรับจ้างและผลิตกิจกรรม โดยธุรกิจสุขภาพและความงาม มีสัดส่วนรายได้
เพิ่มขึน้ใกล้เคียงกบัธุรกิจส่ือ ด าเนินธุรกิจภายใต้บริษัท ไลฟ์สตาร์ จ ากดั จ าหน่ายผลิตภณัฑ์สขุภาพ
และความงามผ่านช่องทางหลกั ได้แก่ ส่ือตา่งๆ ของบริษัท ซึ่งประกอบไปด้วย ส่ือโทรทศัน์ และส่ือ
วิทย ุโดยมี ช่อง 8 เป็นผู้น าในกลุ่มดิจิตอลทีวี และยงัมีช่องทีวีดาวเทียมอีก 4 ช่อง รวมถึงคล่ืนวิทย ุ
COOLfahrenheit ซึง่ยงัคงรักษาฐานผู้ ฟังท่ีชดัเจนและได้รับความนิยมเป็นอนัดบัหนึ่ง ท าให้ทัง้ธุรกิจ
สุขภาพและความงาม และธุรกิจส่ือของบริษัทฯ มีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองด้วยกลยุทธ์การใช้
ประโยชน์ร่วมกัน นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยังได้มีการลงทุนผ่านบริษัทย่อยต่างๆ โดยมีรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้

บริษัทย่อยในเครือของบริษัท ที่ลงทุนเองร้อยละ 100 และด าเนินธุรกิจอยู่ ประกอบด้วย 

- บริษัท อาร์.เอส. เทเลวิชัน่ จ ากดั (ร้อยละ 99.99) ด าเนินธุรกิจให้บริการส่ือโทรทศัน์ในระบบ
ดจิิตอล 

- บริษัท ไลฟ์สตาร์ จ ากดั (เดมิช่ือ บริษัท สตาร์ซ (ประเทศไทย) จ ากดั) (ร้อยละ 99.99) 
ด าเนินธุรกิจจ าหนา่ยผลิตภณัฑ์สขุภาพและความงาม 

- บริษัท คลูลิซึม่ จ ากดั (ร้อยละ 99.99) ด าเนินธุรกิจส่ือวิทย ุ

- บริษัท จดัเก็บลิขสิทธ์ิไทย จ ากดั (ร้อยละ 99.99) ด าเนินธุรกิจจดัเก็บคา่ลิขสิทธ์ิ 

- บริษัท บนัเทิง วาไรตี ้จ ากดั (ร้อยละ 99.99) ด าเนินธุรกิจผลิตรายการโทรทศัน์
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โครงสร้างของกลุ่มบริษัท

บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) 

ธรุกิจเพลง ธรุกิจรับจ้างและผลิตกิจกรรม ธุรกิจสขุภาพและ 
ความงาม 

บมจ.อาร์เอส 
 

99.99% บจ.จดัเก็บลิขสิทธ์ิไทย 

บมจ.อาร์เอส 
 

ธรุกิจสื่อ 

สื่อโทรทศัน์ สื่อวิทย ุ

บมจ.อาร์เอส 

99.99% บจ.อาร์.เอส.เทเลวิชัน่ 

99.99% บจ.คลูลิซึม่ 

99.99% บจ.ไลฟ์สตาร์ 

 

99.99% บจ.บนัเทงิ วาไรตี ้

หมายเหต ุ  -  ตวัเลขร้อยละ (แสดงเป็นเปอร์เซน็ต์) แสดงสดัสว่นการถือหุ้นของบริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) 
- กรณีท่ีไม่ใช่บริษัทย่อยท่ีถือหุ้นโดยบริษัทฯ ร้อยละ 100 กลุม่ผู้ ถือหุ้นหลกัสว่นท่ีเหลือไม่ได้เป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัท อาร์เอส จ ากัด 
(มหาชน) 

-   บริษัทท่ีหยุดธุรกรรมชัว่คราว ได้แก่ บจ.อาร์.เอส.สปอร์ตมาสเตอร์ บจ.อาร์เอส อินเตอร์เนชัน่แนล บรอดคาสติง้ แอนด์ สปอร์ต แมเนจ
เม้นท์ บจ.อาร์ อลัไลแอนซ์ บจ.ย๊าค และ บจ.กู๊ดไลฟ์ กรุ๊ป (เดมิช่ือ บริษัท ดี มีเดีย แอนด์ โปรดกัชัน่ จ ากดั) 

-  บริษัทท่ีเลกิกิจการ และอยู่ระหว่างการช าระบญัชี ได้แก่ บจ.บลแูฟร์ร่ี บจ.เวร่ีเวลล์ บจ.อะลาดนิ เฮ้าส์ และ บจ.อาร์เอส อินสโตร์มีเดีย 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

ธุรกิจในปัจจุบนัของกลุ่มอาร์เอส ประกอบด้วย 4 ธุรกิจหลกั ได้แก่ ธุรกิจสขุภาพและความงาม 
ธุรกิจส่ือ ธุรกิจเพลง และธุรกิจรับจ้างและผลิตกิจกรรม 
 
โครงสร้างรายได้  
 

ประเภทรายได้ 

2558 2559 2560 

จ านวน 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

ธุรกิจสขุภาพและความงาม 231.9 6 227.7 8 1,389.1 40 

ธุรกิจสือ่ 2,122.4 59 1,694.8 56 1,703.5 49 

ธุรกิจเพลง 463.2 13 320.0 11 254.5 7 

ธุรกิจรับจ้างและผลติกิจกรรม 706.4 20 748.7 25 154.6 4 

รายได้จากธุรกิจอื่น 79.7 2 7.3 0 0 0 
รวมรายได้ 3,603.6 100 2,998.6 100 3,501.7 100 

 
2.1 ธุรกิจสุขภาพและความงาม 
 

                             
 

อาร์เอสด าเนินธุรกิจสุขภาพและความงามภายใต้บริษัท ไลฟ์สตาร์ จ ากัด (“ไลฟ์สตาร์”) โดยมี
ผลิตภณัฑ์ครอบคลมุทัง้ผลิตภณัฑ์บ ารุงผิว (Skin Care) ภายใต้แบรนด์ “มาจีค” (Magique) ผลิตภณัฑ์
ดูแลเส้นผม (Hair Care) ภายใต้แบรนด์ “รีไวฟ์” (Revive) และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Food 
Supplement) ภายใต้แบรนด์ “เอส.โอ.เอ็ม.” (S.O.M.) ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านีไ้ด้แรงบันดาลใจจาก
นวัตกรรมระดับโลกและสถาบันวิจัยทัง้ในและต่างประเทศ น าเสนอผ่านผลิตภัณฑ์กว่า 20 รายการ 
รวมถึงสินค้าของพนัธมิตร ซึง่เป็นเจ้าของผลิตภณัฑ์เองอีกกวา่ 10 รายการ รวมผลิตภณัฑ์ท่ีเสนอขายในปี 
2560 ทัง้สิน้กว่า 30 รายการ เพ่ือตอบสนองตอ่เทรนด์ของโลกซึ่งคนหนัมาให้ความสนใจตอ่สขุภาพและ
ความงามของตนเองเพิ่มขึน้ โดยบริษัทฯ โฆษณาสินค้าผ่านช่องทางส่ือของอาร์เอส ทัง้ช่อง 8 ช่องทีวี
ดาวเทียมจ านวน 4 ช่อง และส่ือวิทยุ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุจากการมีส่ือเป็นของตนเอง รวมถึงการ
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โฆษณาผ่านช่องทางออนไลน์ทัง้ “www.shop1781.com” และ “@Shop1781 (LINE SHOP)” การท า
โปรโมชัน่และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ในร้านค้าปลีกสมยัใหม่ (Modern Trade) และร้านจ าหน่ายเวชส าอาง 
(Drug Store) ทัว่ประเทศ ในปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ ยงัได้พฒันาระบบเทเลเซลล์ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ 
เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ข้อมลูลกูค้า วางเส้นโฆษณาแตล่ะผลิตภณัฑ์ได้อย่างแม่นย าขึน้ รวมถึงมีทีมคอล
เซ็นเตอร์ (call center) เพิ่มขึน้กว่า 3 เท่าจากปี 2559 เพ่ือให้เพียงพอตอ่จ านวนสายโทรเข้าของลกูค้า 
และสามารถน าเสนอสินค้าได้ตอบโจทย์ลูกค้าเพิ่มขึน้ รวมถึงการพัฒนาทีมและระบบหลังการขาย 
(Customer Relationship Management (CRM)) โดยเป็นทีมท่ีดแูลและวิเคราะห์ข้อมลูของลกูค้า เพ่ือ
บริหารข้อมลูลกูค้าในระบบท่ีเพิ่มขึน้กว่า 7 เท่าจากปีก่อน น าเสนอสินค้าและโปรโมชัน่ ท าให้ปิดการขาย
ได้อยา่งมีประสิทธิภาพมากขึน้ 
 

การตลาดและการแข่งขัน 

ตลาดอตุสาหกรรมสขุภาพและความงามในประเทศไทยมีขนาดใหญ่กว่าแสนล้านบาท อีกทัง้ยงั
มีอตัราการเตบิโตท่ีสม ่าเสมอแม้ว่าเศรษฐกิจของประเทศจะมีการขยายตวัในระดบัต ่าก็ตาม เน่ืองจากใน
ยคุปัจจบุนั คนรุ่นใหมห่นัมาสนใจดแูลรักษาสขุภาพเพ่ือยกระดบัคณุภาพชีวิตให้ดีขึน้ รวมถึงเข้าถึงข้อมลู
ข่าวสารตา่งๆ ได้ง่ายและทนัท่วงทีมากขึน้ ท าให้คนรู้จกัเลือกสรรผลิตภณัฑ์ท่ีตรงกับความต้องการ ไลฟ์
สไตล์ และช่วยยกระดับให้ดูดีขึน้ อย่างไรก็ตาม ด้วยมูลค่าตลาดผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามท่ี
ค่อนข้างสูง ท าให้เกิดการแข่งขันสูงตามไปด้วย ผลิตภัณฑ์มีความหลากหลายทัง้ในแง่ของประเภท
ผลิตภัณฑ์ แบรนด์ ราคา การจดัจ าหน่าย รวมถึงส่วนแบ่งการตลาดก็กระจายไปยงัผู้ประกอบการอย่าง
หลากหลาย ทัง้ผู้ประกอบการท่ีเป็นแบรนด์ระดบัโลกและแบรนด์ในประเทศ นอกเหนือไปจากคณุภาพ
ของผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นส่วนส าคญัในธุรกิจสุขภาพและความงามแล้วนัน้ การท าการตลาด โฆษณา และ
ช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีตรงกับความต้องการของผู้บริโภคก็มีความส าคญัไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ด้วย
เหตนีุ ้ท าให้บริษัทฯ เช่ือมัน่วา่ นอกเหนือไปจากการมีคูค้่าและพนัธมิตรท่ีแข็งแกร่งแล้วนัน้ จดุแข็งของอาร์
เอสคือการมีประสบการณ์อันยาวนานและมีส่ือแตกต่างกันหลายประเภทอยู่ในมือ จะท าให้ผลิตภัณฑ์
สขุภาพและความงามของไลฟ์สตาร์และพนัธมิตรเป็นแบรนด์หนึง่ในตวัเลือกหลกัของผู้บริโภคได้ 
 

กลยุทธ์การตลาด 

ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามของบริษัทฯ ได้รับแรงบนัดาลใจมาจากนวัตกรรมระดบัโลก 
รวมถึงได้ผู้ เช่ียวชาญและพนัธมิตรจากสถาบนัวิจยัต่างประเทศ รวมกบัส่วนผสมท่ีมีประสิทธิภาพสงูสุด 
ด้วยการสกดัจากเทคโนโลยีขัน้สงู อยูใ่นบรรจภุณัฑ์ท่ีสามารถเก็บรักษาคณุภาพของผลิตภณัฑ์ไว้ได้อย่าง
เหมาะสม โดยบริษัทฯ สามารถใช้การตัง้ราคาอย่างสมเหตสุมผลเพ่ือให้คนส่วนใหญ่จบัต้องได้ เน่ืองจาก
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เลือกใช้ส่ือของตนเองเป็นอันดับแรก ท าให้เกิดการใช้ส่ืออย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และถือเป็นข้อ
ได้เปรียบเหนือผู้ประกอบการอ่ืน 

อาร์เอสใช้การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ผา่นชอ่งทางส่ือของบริษัทฯ เป็นช่องทางแรก ทัง้ช่อง 8 และ
ชอ่งทีวีดาวเทียมอีก 4 ชอ่ง เม่ือลกูค้าต้องการซือ้สินค้าสามารถโทรศพัท์เข้ามาท่ีคอลเซ็นเตอร์ของบริษัทฯ 
หรือสามารถซือ้ผ่านออนไลน์ได้ท่ี www.shop1781.com และ LINE account ท่ี @Shop1781 ในส่วนนี ้
จะท าให้บริษัทฯ มีข้อมูลผู้บริโภค ทราบถึงรสนิยมและความต้องการผ่านผลิตภัณฑ์ท่ีน าเสนอท่ีมีความ
หลากหลาย และน ามาใช้จัดการให้เกิดประโยชน์กับช่องทางจัดจ าหน่ายอ่ืนๆ เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของผู้ บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ยังมีแผนเพิ่มประเภทผลิตภัณฑ์ให้มีความ
หลากหลาย และขยายชอ่งทางการจดัจ าหนา่ยใหม่ๆ  เพิ่มเตมิด้วย  

กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด นอกเหนือจากการท่ีบริษัทฯ เพิ่มทีมดูแลหลังการขายเพ่ือ
น าเสนอโปรโมชัน่ท่ีตรงใจลกูค้าทนัทีในชว่งเวลาเดียวกบัท่ีลกูค้าก าลงัจะใช้ผลิตภณัฑ์หมด บริษัทฯ ยงัได้
จดัท าโปรโมชัน่อยา่งตอ่เน่ืองตลอดทัง้ปีให้เหมาะสมกบัเทศกาลและเหมาะกบัลกูค้าในแตล่ะช่องทางการ
จดัจ าหน่าย เช่น แคมเปญ Year End Sale ผ่าน LINE Account หรือโปรโมชัน่ Shock Deal และ
โปรโมชัน่ร่วมกับร้านค้าปลีกตา่งๆ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัวางแผนจดักิจกรรมภายนอกเพิ่มเติม เพ่ือให้
ลกูค้าได้ทดลองใช้สินค้าใหม่ๆ  อีกด้วย  

 

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
ไลฟ์สตาร์ร่วมมือกบัสถาบนัวิจยันานาชาติเป็นผู้คิดค้นส่วนผสมท่ีส าคญัในแตล่ะผลิตภณัฑ์ เม่ือ

ได้ส่วนผสมหรือสารสกัดท่ีส าคญัแล้วจะน ามาผลิตโดยพนัธมิตรชัน้น าระดบัประเทศ และบางส่วนเป็น
บริษัทในเครือของบริษัทชัน้น าระดบัโลกเป็นผู้ รับจ้างผลิตผลิตภณัฑ์ โดยบริษัทฯ มีพนัธมิตรกว่า 10 ราย 
รวมถึงพนัธมิตรใหม่ท่ีน าผลิตภณัฑ์มาโฆษณาและจ าหน่ายผ่านช่องทางส่ือของอาร์เอสอีกกว่า 10 ราย
เชน่กนั 
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2.2 ธุรกิจส่ือ ประกอบด้วย 2 ส่ือหลกั ได้แก่ ส่ือโทรทศัน์ และส่ือวิทยุ 

2.2.1 ธุรกิจส่ือโทรทัศน์ 

อาร์เอสประกอบธุรกิจทีวีดิจิตอลช่อง 8 และทีวีดาวเทียมจ านวน 4 ช่อง ได้แก่ ช่องสบายดีทีวี 
ชอ่ง 2 ชอ่ง YOU Channel และชอ่งเพลินทีวี ซึง่มีรูปแบบ และกลุม่เป้าหมายท่ีแตกตา่งกนั ดงันี ้

 

ช่อง 8 

สถานีโทรทศัน์ “ช่อง 8” ภายใต้คอนเซปต์ “เข้มทุกเร่ืองราว สดุทุกอารมณ์” น าเสนอรายการท่ี
ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มผู้ชมโทรทศัน์ส่วนใหญ่ของประเทศ วางคอนเซปต์ให้เป็นฟรีทีวีท่ีเข้าถึง
ผู้คนได้หลากหลายเพศและวยั โดยมีรายการท่ีเป็นแม่เหล็กของช่อง ได้แก่ รายการข่าวท่ีดงู่าย เข้าใจง่าย 
และได้รับความนิยมเรตติง้ผู้น าของประเทศส าหรับ “คยุข่าวเช้าช่อง 8” “คยุข่าวเย็นช่อง 8" และรายการ
ข่าวอ่ืนๆ เก่ียวกับปากท้องชาวบ้าน เร่ืองร้องทุกข์ พาชิมเมนูเด็ด และสถานท่ีท่องเท่ียวสุดฮิตต่างๆ ทัง้
รายการ “เจาะประเด็น” “ปากท้อง ต้องรู้” และ “สะกิดข่าวเด็ด” รวมถึงรายการในกลุ่มกีฬา “8 Max มวย
ไทย” “เดอะแชมเปีย้น มวยไทยตดัเชือก” “มวยไทย แบทเทิล้” และ “มวยมนัส์ ซูเปอร์ Max” อีกทัง้มวย
ระดบัโลกท่ีได้รับลิขสิทธ์ิมาถ่ายทอดสด ได้แก่ “ศกึมวยโลก ช่อง 8 HBO Boxing” และ “UFC มวยกรง 8 
เหล่ียม” อีกหนึ่งปรากฎการณ์ส าคญั ได้แก่ ซีรีส์อินเดีย ทัง้ “สีดาราม ศึกรักมหาลงกา” และ “หนุมาน 
สงครามมหาเทพ” โดย “ช่อง 8” น ามาตดัต่อเนือ้หาให้กระชบั พากย์เสียง พร้อมใส่เพลงประกอบซีรีส์
เพ่ือให้เข้ากบัรสนิยมผู้ชมไทยมากขึน้ ท าให้มีผู้ชมกว่า 3 ล้านคน จนเป็นกระแสฟีเวอร์ ทบุสถิติเรตติง้ซีรีส์
ตา่งประเทศ และเป็นท่ีกล่าวขวญัถึงตลอดทัง้ปี ส าหรับละครใหม่ในปี 2560 จ านวน 8 เร่ือง ได้แก่ “ระบ า
ไฟ” “เชลยศกึ” “เงาเสน่หา” “เกมพยาบาท” “เพลิงรักไฟมาร” “ทรายย้อมสี” “ใจลวง” และ “เงาอาถรรพ์” 
“ชอ่ง 8” ยงัเพิ่มความเข้มข้นด้วยรายการวาไรตีต้า่งๆ ได้แก่ “ครัวลัน่ทุ่ง” “ซุปตาร์ตลาดแตก” “อึง้ทึ่งเสียว” 
และ “The Guest ตีสนิทคนดงั” ด้วยความหลากหลายของประเภทรายการท่ีได้รับความนิยม ท าให้ “ช่อง 
8” มีเรตติง้ครองอนัดบัต้นของประเทศ จากการส ารวจของ AGB Nielsen Media Research (Thailand) 
ในเดือนธนัวาคม 2560 
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ทีวีผ่านดาวเทียม ประกอบด้วย 4 ชอ่งหลกั ได้แก่ ช่อง 2 สบายดีทีวี YOU Channel และเพลินทีวี โดย
แตล่ะชอ่งจะมีคอนเซปต์ และลกัษณะรายการเป็นของตนเอง ดงันี  ้
 

ช่อง 2 

“ชอ่ง 2” รวบรวมสดุยอดละครดงั และรายการวาไรตี ้รวมถึงซีรีส์ตา่งประเทศ ทัง้จีน อินเดีย และ
เกาหลีท่ีได้รับความนิยมอย่างสงูจากช่อง 8 คดัสรรและน าเสนออย่างเข้มข้นบน “ช่อง 2” เพ่ือรักษาฐาน
กลุม่ผู้ชมท่ีช่ืนชอบความบนัเทิงอยา่งครบรส 

ช่อง สบายดีทีวี 

“สบายดีทีวี” จับกลุ่มเป้าหมายผู้ ช่ืนชอบเพลงไทย ในหลากหลายแนวเพลง ไม่เพียงแต่จ ากัด
เฉพาะเพลงลูกทุ่งเท่านัน้ ยังมีเพลงแนวเพ่ือชีวิต เพลงสตริง เพลงฮิตในอดีต และเพลงเก่าหาฟังยาก 
ภายใต้สโลแกน “ช่องเพลงฮิตอนัดบัหนึ่งของเมืองไทย” ด้วยจดุแข็งของช่อง “สบายดีทีวี” ท่ีดแูลการผลิต
และบริหารคอนเทนต์เองภายใต้คา่ยเพลงอาร์สยาม ท าให้มีจดุแข็งในการน าเสนอรายการได้หลากหลาย
รูปแบบ ทัง้ในเชิงลกึและเชิงกว้าง สามารถดงึศกัยภาพของศิลปินมาใช้ได้อย่างเต็มท่ี ควบคูไ่ปกบัการคดั
สรรผู้ด าเนินรายการท่ีมีเอกลกัษณ์ เป็นท่ีจดจ าและช่ืนชอบกบัคนหลากหลายกลุ่ม จึงท าให้ช่อง  “สบายดี
ทีวี” เป็นชอ่งท่ีสามารถรับชมได้อยา่งเพลิดเพลิน สนกุสนานได้ตลอดทัง้วนั และสามารถส่ือสารถึงกนัผ่าน
ข้อความมือถือ (sms) และภาพหน้าจอ (display) ได้ตลอดเวลา  

ช่อง YOU Channel 

“YOU Channel” ช่องรายการท่ีมาพร้อมคอนเซปต์ “เพลงฮิต วาไรตีฮ้็อต” ตอบโจทย์กลุ่มผู้ชม
และผู้ ฟังท่ีมีหวัใจรักในเสียงดนตรีทุกเพศ ทุกวยั น าเสนอคอนเทนต์ในรูปแบบของมิวสิควีดีโอหรือภาพ
คอนเสิร์ตของศลิปินท่ีหลากหลายในเครืออาร์เอส  
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ช่อง เพลินทีวี 

“เพลินทีวี” ตอบโจทย์กลุ่มผู้ชมส่วนใหญ่ของประเทศ โดยน าข่าว และรายการวาไรตีข้องช่อง 8 
มาน าเสนอบนชอ่ง “เพลินทีวี” เพ่ือให้ผู้ชมท่ีช่ืนชอบรายการมีสาระครบรสได้รับชมกนัอย่างเตม็ท่ี 

 

การตลาดและการแข่งขัน 

 อุตสาหกรรมส่ือโทรทัศน์มีการแข่งขันเพ่ือแย่งชิงสายตาคนดูและเม็ดเงินโฆษณารุนแรงขึน้
มากกว่าในอดีต ตามใบอนญุาตดิจิตอลทีวีประเภทธุรกิจท่ีเพิ่มขึน้เป็น 24 ใบอนญุาต (22 ช่อง) ท าให้มี
จ านวนคูแ่ข่งเพิ่มขึน้  ช่อง 8 ในฐานะท่ีเป็นช่องท่ีมีประสบการณ์ในการท าส่ือโทรทศัน์มาอย่างยาวนาน
จากการท่ีเคยอยู่ในธุรกิจทีวีดาวเทียมมาก่อน ท าให้บริษัทฯ มีความรู้ความสามารถ ผลิตผลงานท่ีมี
คณุภาพได้ถกูใจผู้ชมเป็นอยา่งดีมาอยา่งตอ่เน่ือง 

 ถึงแม้ว่าการเกิดขึน้ของดิจิตอลทีวีในประเทศไทยจะท าให้หลายฝ่ายตา่งให้ความสนใจ ไม่ว่าจะ
เป็นผู้ชมหรือลูกค้าผู้ลงโฆษณาท่ีต่างเทเม็ดเงินโฆษณาเข้ามาในอุตสาหกรรมดิจิตอลทีวี อย่างไรก็ตาม 
จากการแข่งขนัของผู้ประกอบการอย่างสงูในปัจจบุนั ประกอบกบัสภาพเศรษฐกิจท่ีมีการเติบโตไม่สงูนกั 
ท าให้เม็ดเงินโฆษณาในระบบคอ่นข้างจ ากดั และบางส่วนถกูย้ายไปส าหรับการโฆษณาผ่านส่ือออนไลน์  
การจะอยู่ให้ได้ในอตุสาหกรรมนี ้การผลิตรายการให้โดดเด่น เป็นท่ีสนใจ และตรงกบัความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการบริหารต้นทนุการผลิตรายการอย่างเหมาะสม เป็นปัจจยัท่ีส าคญัอย่างยิ่งยวด
ส าหรับธุรกิจนี ้และอีกสิ่งหนึ่งท่ีละเลยไม่ได้ ก็คือ การน าคอนเทนต์ท่ีน่าสนใจไปวางไว้บนส่ือออนไลน์ใน
ชว่งเวลาท่ีเหมาะสม ก็จะก่อให้เกิดรายได้อีกทางหนึง่ 

การแข่งขนักนัอย่างสูงด้วยความเข้มข้นและหลากหลายของคอนเทนต์บนช่องดิจิตอลทีวี  ท าให้
การรับชมผ่านช่องทีวีผ่านดาวเทียมมีจ านวนลดน้อยลง อย่างไรก็ตาม ต้นทุนการประกอบการทีวีผ่าน
ดาวเทียมนัน้ไม่สงูนกัเม่ือเทียบกบัดิจิตอลทีวี บริษัทฯ จึงยงัคงให้ความส าคญักบัธุรกิจทีวีดาวเทียมทัง้ 4 
ช่อง โดยพยายามรักษาความเป็นผู้น าในธุรกิจทีวีดาวเทียม และบริหารต้นทุนการผลิตให้อยู่ในระดบัท่ี
เหมาะสม โดยส่วนหนึ่งเป็นการน าคอนเทนต์ดงัในอดีตมาฉายผ่านหน้าจออีกครัง้ ซึ่งจะได้สายตาผู้ชมท่ี
หลากหลายและไมซ่ า้กนั ร่วมกบัการแสวงหารายได้ใหม ่โดยการน าช่องทีวีไปตอ่ยอดเป็นอีกช่องทางหนึ่ง
ในการจดัหนา่ยผลิตภณัฑ์สขุภาพและความงามของบริษัทฯ  
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กลยุทธ์การตลาด  

1. กลยุทธ์การก าหนดตราสินค้าของบริษัทฯ และจุดยืนทางการตลาด (positioning) ของ
รายการ  

 บริษัทฯ ได้ก าหนดต าแหน่งทางการตลาดของธุรกิจไว้อย่างชดัเจน ในรายการแตล่ะประเภท  การ
ส่ือสารภาพลกัษณ์ของบริษัทฯ และการออกแบบรายการมุ่งเน้นตอบสนองกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะ โดย
พิจารณาพฤติกรรมของผู้ ชมแต่ละกลุ่ม และกระแสท่ีก าลังเป็นท่ีนิยม ทัง้นีส้อดรับกับกลยุทธ์ของกลุ่ ม
บริษัทฯ ซึง่มีความเข้มแข็งและมีความสามารถในการแขง่ขนัในตลาดสงู 

2. กลยุทธ์การใช้จุดแข็งทางการแข่งขันของกลุ่มอาร์เอสมาเป็นองค์ประกอบหลักในการ
ผลิตเพื่อให้ได้รายการท่ีมีคุณภาพ 

 นอกจากก าหนดกลุ่มผู้ ชมเป้าหมายท่ีชัดเจน การออกแบบและผลิตรายการให้มีคุณภาพนัน้ 
บริษัทฯ ยงัได้น าจดุแข็งทางการแข่งขนัขององค์กรส าหรับกลุ่มผู้ชมช่อง 8 จะเน้นไปท่ีกลุ่มผู้ชมอาย ุ35 ปี
ขึน้ไป เน่ืองจากยงัเป็นกลุม่ผู้ชมหลกัท่ีดรูายการทีวี ซึง่เป็นตลาดขนาดใหญ่และมีความสามารถในการซือ้
สงู อีกทัง้การใช้ประโยชน์จากกลุม่ตลาดวยัรุ่นและตลาดเพลงลกูทุ่งท่ีบริษัทฯ คุ้นเคยดีมาตัง้แตอ่ดีต ผลิต
รายการบนช่องทีวีดาวเทียม ทัง้ในด้านศิลปิน นกัร้องนกัแสดง  พิธีกรในสงักดั เพลง และ คอนเทนต์อ่ืนๆ 
โดยน ามาใช้เป็นองค์ประกอบหลักในการผลิตรายการ เม่ือผนวกเข้ากับจุดแข็งของทีมงานท่ีมีความ
เช่ียวชาญและมีประสบการณ์ในการผลิตส่ือรายการโทรทศัน์แล้วท าให้ผลงานการผลิตมีคณุภาพและมี
ผลตอบรับท่ีดี 

3. กลยุทธ์การสร้างคุณภาพรวมเพื่อให้เป็นท่ียอมรับของทัง้ผู้ชมและลูกค้า 

 มุ่งเน้นการสร้างคณุภาพรวม เพ่ือให้เป็นท่ียอมรับและไว้วางใจจากทัง้ผู้ชมและลูกค้า ไม่เฉพาะ
แตใ่นสว่นของการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ชมซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายอย่างตอ่เน่ือง เพ่ือพฒันารูปแบบ
การผลิตรายการให้สอดคล้องกบัความต้องการของกลุม่ผู้ชมและลกูค้า และท าให้ความนิยมในตวัรายการ
สงูขึน้ เพ่ือเพิ่มเรตติง้ และเพิ่มยอดขายอย่างต่อเน่ือง อีกส่วนท่ีส าคญั คือ คณุภาพการผลิตท่ีสร้างความ
พึงพอใจให้กบัผู้ชมและลกูค้า รวมถึงด้านการบริการทัง้ก่อนและหลงัการขาย เช่น การตอบสนองความ
ต้องการของลกูค้าอยา่งรวดเร็วและแม่นย า การรับฟังและแก้ปัญหาให้กบัลกูค้า เป็นต้น 

4. กลยุทธ์การบริหารการจัดการและการบริหารต้นทุน 

วางโครงสร้างให้เกิดความคล่องตวัในการบริหารจดัการ และการบริหารต้นทุน โดยใช้พนกังาน
ของบริษัทฯ ในการผลิตงานส่วนหนึ่ง และใช้การจ้างงานบุคลากรภายนอก (Outsourcing) อีกส่วนหนึ่ง 
รวมถึงการใช้บคุลากรร่วมกนัส าหรับการด าเนินงานของทีวีดจิิตอลและทีวีดาวเทียมอีก 4 ชอ่ง 
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การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

การเกิดขึน้ของดิจิตอลทีวีท าให้มีผู้ เล่นรายใหม่มากขึน้  การแย่งชิงบุคลากรท่ีมีความรู้ 
ความสามารถ จงึเกิดขึน้อยา่งรุนแรงและหลีกเล่ียงไมไ่ด้ อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีแผนการป้องกนัความ
เส่ียงโดยมีการเซ็นสญัญาบคุลากรตา่งๆ ทัง้ผู้ เขียนบท ผู้ก ากบั และนกัแสดง ทัง้นี ้บริษัทฯ ยงัมีการคดัสรร
บคุลากรทัง้เบือ้งหน้าและเบือ้งหลงัท่ีมีศกัยภาพ มีความเช่ียวชาญ และเป็นท่ียอมรับของกลุ่มเป้าหมาย 
โดยในส่วนของบุคลากรเบือ้งหน้า มุ่งเน้นท่ีศิลปินนักแสดงในสังกัดของกลุ่มอาร์เอส และอีกส่วนหนึ่ง
ได้มาจากการคดัเลือกนักแสดง และศิลปินอิสระ  ส าหรับทีมงานผลิตนัน้ ในส่วนของการสร้างสรรค์
รูปแบบงานและการควบคมุการผลิต เป็นการจดัการโดยทีมงานของบริษัทฯ ส่วนของการด าเนินการผลิต
อยูใ่นรูปแบบของพนกังานภายในสว่นหนึง่ และอีกสว่นหนึง่เป็นการจ้างผลิต 

 
2.2.2 ธุรกิจส่ือวิทยุ 

บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจผา่นช่องทาง On-Air ระบบคล่ืนความถ่ีวิทย ุF.M. 93.0 MHz ในกรุงเทพและ
ปริมณฑล ทัว่ประเทศผ่านชอ่งทาง Online ท่ี www.COOLISM.net และชอ่งทาง On Mobile ท่ี 
Application  COOLISM   ภายใต้แบรนด์ COOLfahrenheit โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

 

 

 

สถานีวิทยุ COOLfahrenheit  

ผู้ให้สัมปทานคล่ืนวิทยุ สถานีวิทยเุสียงจากทหารเรือ 

วันและเวลาออกอากาศ 24 ชัว่โมง 

สัญญาณส่งครอบคลุมพืน้ที่ 
กรุงเทพฯ ปริมณฑล และทัว่ประเทศ  
ผา่นออนไลน์และโทรศพัท์มือถือ 

แนวคิด (Concept) Living Young & Beyond 

กลุ่มผู้ฟังเป้าหมายหลัก Generation C อายรุะหวา่ง 20-44 ปี 
 

http://www.coolism.net/
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สถานีเพลง COOLfahrenheit 

COOLfahrenheit ด าเนินการตามกลยุทธ์ Digital Transformation ไม่ยึดติดแบรนด์ไว้กับ
ช่องทางวิทยุ FM Analog เท่านัน้ โดยรุกสู่แพลตฟอร์มดิจิตอลด้วย และยงัคงรักษาแพลตฟอร์มวิทยุ
ควบคูก่นัไป ในรูปแบบ Hybrid บริษัทฯ ยงัคงประกอบกิจการวิทยเุชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบ โดยยงัคงเน้น
รักษาฐานความนิยมไว้ได้อย่างตอ่เน่ือง จนท าให้ในปัจจบุนั COOLfahrenheit ภายใต้คอนเซ็ปต์  Living 
Young & Beyond สามารถรักษาฐานผู้ ฟังทัว่ประเทศและความนิยมในการรับฟังไว้จนครองความนิยม
ของสถานีในอนัดบั 1 ของกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเน่ืองมากว่า  14  ปี จากผลการส ารวจของ AGB 
Nielsen Media Research (Thailand) ส่งผลให้ลูกค้าบริษัทโฆษณา และบริษัทเจ้าของสินค้า ยงัคง
ความเช่ือมัน่ในการใช้ส่ือโฆษณาของบริษัทฯ อยา่งตอ่เน่ือง 

 

รูปแบบของรายการ 

COOLfahrenheit  สถานีท่ีน าเสนอเพลงไทยสากลส าหรับกลุ่ม Generation C ท่ีเช่ือมตอ่กบัโลก
ออนไลน์ อายรุะหว่าง 20-44 ปี ทัง้ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และหวัเมืองใหญ่ทัว่ประเทศ สถานีได้รับการ
ยอมรับจากกลุ่มผู้ ฟังสงูสดุมากว่า 14 ปี และเป็นสถานีแรกท่ีสร้างปรากฏการณ์การน าเสนอเพลงเพราะ
ต่อเน่ืองมากท่ีสุด โดยทุกๆ บทเพลงเพราะได้ผ่านการคัดสรรจากผลส ารวจความนิยมของผู้ ฟังอย่าง
แท้จริง พร้อมด้วยทีมคลูเจมืออาชีพท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัและได้รับความนิยมจากกลุ่มคนฟัง และการ
จดักิจกรรมท่ีตอบสนองไลฟสไตล์และเปิดโลกทศัน์ของกลุม่คนท างานรุ่นใหมอ่ยา่งตอ่เน่ือง โดยมีกิจกรรม  
Signature อาทิ COOL Outing ท่ีมอบรางวลัใหญ่ให้กับผู้ โชคดีชาวออฟฟิศกว่า 50 ชีวิตได้เดินทาง
พกัผ่อนยงัจดุหมายท่องเท่ียวยอดนิยมทัง้ในประเทศและต่างประเทศ Ink Eat All Around กิจกรรม
ส าหรับนกัชิมท่ีจะพาไปชิมอาหารอร่อยทัง้ในประเทศและตา่งประเทศโดย การันตีโดย มล.ภาสนัต์ สวสัดิ
วฒัน์ COOL Music Alive ฟรีคอนเสิร์ตแบบมีคอนเซ็ปต์  ส่งผลให้ COOLfahrenheit  เป็นสถานีเพลง
อนัดบั 1 อย่างตอ่เน่ือง จากการส ารวจของ AGB Nielsen Media Research (Thailand) ตัง้แตปี่ 2545 
จนถึงปัจจบุนั (ข้อมลูเดือนธันวาคม 2560)  ในกลุ่มรายการวิทยปุระเภทเพลงไทยสากล ของผู้ ฟังอายุ 20 
- 44 ปี 

 

การตลาดและการแข่งขัน 

ในไตรมาสท่ี 3/2560 บริษัทฯ ได้บรรลขุ้อตกลงกบั AGB Nielsen Media Research (Thailand) 
ในการตรวจวดัเรตติง้ผู้ ฟังผา่นแพลตฟอร์มดจิิตอล โดยเป็นสถานีเพลงแหง่แรกในประเทศไทยและเอเชียท่ี
ใช้เทคโนโลยีระบบ DCR หรือ Digital Content Rating เพ่ือความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตาม
มาตรฐานการวดัเรตติง้ของอตุสาหกรรมมีเดีย 
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เน่ืองจากกลุม่ผู้ ฟังเพลงในประเทศมีพฤตกิรรมการฟังเพลงผา่นชอ่งทางออนไลน์ใหม่ๆ ซึ่งบริษัทฯ 
เห็นว่าเป็นโอกาสในการขยายฐานผู้ ฟัง โดยพบว่าผลเรตติง้ DCR ของ COOLfahrenheit เพิ่มจ านวนขึน้
อยา่งตอ่เน่ือง  

การตลาดและการแขง่ขนัของธุรกิจส่ือวิทยยุงัคงมีอยู่สงูเน่ืองจากงบประมาณโฆษณาท่ีลดลง ท า
ให้ลูกค้าเลือกซือ้ส่ือโฆษณากับสถานีท่ีได้รับความนิยมสูงเป็นปัจจยัหลกั ในขณะเดียวกันกลยุทธ์ด้าน
ราคาก็มีความส าคญัตอ่การตดัสินใจ บริษัทฯ จึงน าจดุแข็งในความเป็นสถานีท่ีมีเรตติง้อนัดบัท่ี 1 มาเป็น
กลยทุธ์ CPM หรือ Cost per thousand เป็นการเปรียบเทียบสดัส่วนจ านวนผู้ ฟังและราคาโฆษณาต่อ
หน่วย  เพ่ือน าเสนอความคุ้ มค้า ให้ลูกค้าสามารถใช้มีเดียได้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  และเข้าถึง
กลุม่เป้าหมายได้มากท่ีสดุ 

 

กลยุทธ์การตลาด 

1. กลยุทธ์นโยบายความคุ้มค่า (Value for money)  

 เพ่ือสร้างประโยชน์สงูสดุให้กบังบประมาณท่ีลกูค้ามีอยู่เพ่ือการโฆษณา ในลกัษณะของการขาย
แบบแพ็คเกจ คือ การขายเวลาโฆษณาร่วมกับการจดักิจกรรมทางการตลาดซึ่งมีผลต่อการส่งเสริมการ
ขายอยา่งเป็นรูปธรรมและคุ้มคา่ตอ่การลงทนุ  

นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้ออกแบบแพ็คเกจท่ีเข้าถึงกลุม่ผู้ ฟังเป้าหมาย ทัง้ระบบ FM Analog และ 
Digital Platform ครอบคลมุกลุม่เป้าหมาย Gen C ทัว่ประเทศ ท าให้ตอบโจทย์ผู้ ซือ้ส่ือโฆษณา ท่ีมี
แนวโน้มนิยมการใช้ส่ือดจิิตอล ออนไลน์ ท่ีเพิ่มมากขึน้อีกด้วย 

2. กลยุทธ์การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย  

จากสภาวะการแข่งขนัอย่างเข้มข้นของธุรกิจวิทยุท่ีต้องการสร้างความแตกต่างของรายการให้
เกิดขึน้ เพ่ือเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มทัง้ต่อสถานี ต่อลูกค้า และสินค้าท่ีร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ 
ดงันัน้การขายเวลาโฆษณาอยา่งเดียวไมเ่พียงพอตอ่ความต้องการของลกูค้า และตอ่การสร้างแบรนด์ของ
บริษัทฯ ด้วยเหตนีุท้างบริษัทฯ จึงมีการปรับปรุงกลยทุธ์การด าเนินการให้ความส าคญักบัการจดักิจกรรม
สง่เสริมการขายโดยมีกลยทุธ์การเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจ (Synergy) กบัพนัธมิตรในด้านตา่งๆ โดยการเข้า
ร่วมเป็นส่ือพันธมิตร (Media Partner) ให้กับกิจกรรมหรือคอนเสิร์ตท่ีมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเดียวกัน 
รวมถึงการเพิ่มมลูคา่ของสินค้าโดยมีกิจกรรมสง่เสริมการขายท่ีท าร่วมกนัระหวา่งรายการและผู้ ฟัง 

กิจกรรมส่งเสริมการขายทัง้หมดนี ้บริษัทฯ จะเน้นกิจกรรมท่ีมีคณุภาพท่ีสามารถให้สาระและ
บนัเทิงกบัผู้ ร่วมกิจกรรม และในขณะเดียวกนัยงัสามารถตอบสนองนโยบายการตลาดของลกูค้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความชดัเจนและตรงกบักลุ่มเป้าหมาย ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถสร้างรายได้จากการจดั
กิจกรรมสง่เสริมการขายให้กบัลกูค้าได้อีกทางหนึง่ 
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นอกจากนีแ้ล้ว บริษัทฯ ยังใช้ศักยภาพของฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ เพ่ือ
เผยแพร่กิจกรรมของ COOLfahrenheit  และกิจกรรมของลกูค้าให้เป็นท่ียอมรับและรู้จกัอย่างแพร่หลาย
ทัง้ในรูปแบบข่าวประชาสมัพนัธ์และการโฆษณาในส่ืออ่ืนๆ เช่น ส่ือออนไลน์ รายการโทรทัศน์ ส่ือนอก
บ้าน (OOH) ฯลฯ อีกด้วย 

3. กลยุทธ์การให้บริการวางแผนโฆษณา   

บุคลากรของบริษัทฯ เป็นผู้ ท่ีอยู่ในสายงานวิทยุมาเป็นเวลานาน มีความรู้และความเข้าใจใน
ธุรกิจส่ือวิทยุเป็นอย่างดี สามารถให้ค าปรึกษากับลูกค้าในการวางแผนการบริหารส่ือให้มีคณุภาพมาก
ท่ีสุด และการเลือกซือ้เวลาโฆษณาหรือแพ็คเกจโฆษณาท่ีเหมาะสมกบัวตัถปุระสงค์ของลูกค้าและกลุ่ม
ผู้ ฟังรายการ บริษัทฯ มีการวางแผนโฆษณาโดยสร้างสรรค์กิจกรรมพิเศษเฉพาะกิจ เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าและข้อจ ากัดของสินค้าแต่ละประเภท ซึ่งบริษัทฯ ได้ใช้นโยบายการเป็นคู่ค้าร่วมกับ
ผลิตภัณฑ์ในการวางแผนโฆษณาเช่นนีก้ับสินค้าทุกรายท่ีสนบัสนุนรายการ เพ่ือสร้างแรงจูงใจและเกิด
ความคุ้มคา่สงูสดุในการเลือกใช้บริการส่ือของบริษัทฯ 

 

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

1. นักจัดรายการวิทยุ และบุคลากรฝ่ายผลิตและสร้างสรรค์ 

บริษัทฯ ได้สร้างนวัตกรรมใหม่ของวงการวิทยุโดยนักจัดรายการวิทยุแต่ละคนจะต้องเพิ่ม
ศกัยภาพของตนเองให้มากยิ่งขึน้ โดยเฉพาะจะต้องมีเร่ืองของความรู้เบือ้งต้นทางการตลาด รู้จกัการใช้
เทคโนโลยี และส่ือออนไลน์  (Social Media) ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ พร้อมทัง้สามารถด าเนินรายการตาม
รูปแบบของรายการท่ีวางไว้ให้สอดคล้องกับรสนิยมของกลุ่มฟังเป้าหมาย ปัจจุบนันักจัดรายการของ
บริษัทฯ ยงัต้องเป็นผู้ มีทกัษะในการเป็นผู้ด าเนินรายการในการจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย (on ground) 
เพ่ือรองรับงานกิจกรรมพิเศษ (event) เพ่ือส่งเสริมการขายอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งนกัจดัรายการจะเป็นผู้ มี
สว่นส าคญัในการสร้างความนิยมให้แก่สถานี 

2. ระบบการออกอากาศ 

บริษัทฯ ได้เลือกใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการควบคุมการออกอากาศแบบอัตโนมัติซึ่งเป็น
เทคโนโลยีท่ีเป็นมาตรฐานสากล และมีการอัพเดทซอฟต์แวร์อย่างต่อเน่ือง เพ่ือความทันสมัย และ
คณุภาพในการออกอากาศ ผา่นคล่ืนวิทยรุะบบเอฟเอ็ม และ Digital Platform ท่ีเข้าถึงทกุอปุกรณ์ส่ือสาร 
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2.3 ธุรกิจเพลง 

 

 ธุรกิจเพลงของอาร์เอส มีการด าเนินงานในลกัษณะครบวงจร ครบทกุขัน้ตอนของการด าเนินงาน 
ตัง้แต่การคดัเลือกศิลปิน การท างานเพลง การท าการโปรโมท การวางกลยุทธ์ส่ือและการตลาด การ
บริหารศิลปิน และการบริหารคอนเทนต์เพลง ทัง้ในแง่ตัวศิลปิน ตัวงานเพลง ผ่านช่องทางทัง้ในส่ือ 
Online เชน่ streaming, download และ Offline เชน่ โทรทศัน์ 

 1. การวางโครงสร้างการประกอบธุรกิจเพลง (Business Model) การท างานเพลงจะเร่ิมต้นจาก
การน าเสนอแนวความคิด คอนเซปต์ของงาน และก าหนดกลุ่มผู้ ฟังเป้าหมาย ร่วมกับศิลปินท่ีพร้อมจะ
ร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กัน ด้วยการท่ี อาร์เอส มีทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสบการณ์ในหลากหลาย
รูปแบบ รวมถึงช่องทางส่ือท่ีมีศกัยภาพทัง้ Offline และ Online ท าให้สามารถผลิตผลงานเพลงได้
หลากหลายเพ่ือตอบสนองกลุ่มเป้าหมายได้ครบทุกกลุ่มและสามารถผลิตผลงานออกสู่ตลาดได้อย่าง
ต่อเน่ือง หลังจากนัน้จึงน าเสนอคอนเซปต์และกลยุทธ์ ต่อคณะกรรมการบริหารธุรกิจเพลง (Music 
Business Management Board) เพ่ือพิจารณาอนมุตัใินหลกัการ  

 2. การวางนโยบายการผลิตผลงานในจ านวนท่ีเหมาะสม เน้นการให้ความส าคญักบัคณุภาพของ
ผลงาน และการดแูลสินค้าเม่ือออกสูต่ลาดอยา่งใกล้ชิดตัง้แตต้่นจนจบกระบวนการ ท าให้การผลิตผลงาน
แตล่ะโปรเจคเป็นไปตามการวางแผนในขัน้ต้น และมีการวดัผลทัง้ในเชิงคณุภาพและเชิงการตอบรับของ
กลุม่เป้าหมาย ผา่นตวัวดัในชอ่งทางโซเชียลมีเดียตา่งๆ 

 3. การใช้ประโยชน์จากส่ือตา่งๆ ไม่ว่าจะเป็นส่ือโทรทศัน์ ส่ือออนไลน์ทัง้ทางเว็บไซต์ และโซเชียล
มีเดียต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือเพ่ือให้การประชาสมัพนัธ์ผลงานมีประสิทธิภาพ และเป็นการ
ใช้ส่ือท่ีมีอยูท่ัง้หมดให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ 

 4. การบริหารจดัการลิขสิทธ์ิงานเพลงท่ีมีอยู่อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพ่ือสร้างรายได้
เพิ่มเตมิให้กบับริษัท  

 5. การตอ่ยอดในเชิง Value ของศิลปินท่ีผลิตผลงาน โดยจะตอ่ยอดทัง้ในเชิงของการวางกลยทุธ์
ในการสร้างรายได้จากงาน Event, Showbiz ตา่งๆ รวมไปถึงการเป็น Brand Ambassador, Presenter 
ของผลิตภณัฑ์ท่ีมี positioning และกลุม่เป้าหมายเดียวกบักบัตวัศลิปิน 
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 6. การวางนโยบายในการเปิดโอกาสให้กบักลุ่มศิลปินใหม่ นกัแตง่เพลง และช่องทางสร้างสรรค์
งานเพลงรูปแบบใหม่ เพ่ือพัฒนาและยกระดับงานเพลงของกลุ่มอาร์เอสให้ทันสมัยและครอบคลุม
กลุม่เป้าหมายตลอดเวลา 

โดยท่ีการประกอบธุรกิจเพลง มีรายได้หลกัจาก 3 แหลง่ดงันี ้

 1. รายได้จาก Showbiz, Event ของศิลปินท่ีอยู่ในสงักดั เป็นการวางกลยุทธ์เพ่ือการขายงาน
แสดง งานโชว์ของศิลปิน ตลอดทัง้ปี รวมทัง้การต่อยอดเชิงภาพลักษณ์ของศิลปินในแง่ของการเป็น 
Brand Ambassador หรือ Presenter ผลิตภณัฑ์ตา่งๆ 

  2. รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์เพลงในรูปแบบตา่งๆ ผ่านทางระบบดิจิตอล (Digital Content) 
ไม่ว่าจะเป็นการดาวน์โหลดเพลง (Download) การดาวน์โหลดเสียงเรียกเข้าผ่านทางโทรศพัท์ (Ring 
tone) การเลือกซือ้เพลงรอสายผ่านเครือข่ายของระบบโทรศพัท์เคล่ือนท่ี (Ring Back Tone) การดาวน์
โหลดเพลง (Full Song) ผ่านช่องทางอ่ืนๆ เช่น iTunes หรือผ่านเครือข่ายของระบบโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 
(WAP) การฟังเพลงในรูปแบบ Online Streaming ผ่าน Platform ตา่งๆ เช่น JOOX, Spotify การฟังเพลง
และดมูิวสิควิดีโอออนไลน์ผา่น Platform ตา่งๆ เชน่ YouTube, Line TV 

 3. รายได้จากการจดัเก็บลิขสิทธ์ิเพลง โดยบริษัท จดัเก็บลิขสิทธ์ิไทย จ ากดั หรือในช่ือย่อว่า TCC 
(Thai Copyright Collection CO., LTD.) เป็นบริษัทในเครือท่ีท าหน้าท่ีจดัเก็บลิขสิทธ์ิผลงานตา่งๆ ท่ีถกู
น าไปใช้ในเชิงพาณิชย์ให้กบับริษัทฯ 

 

ศิลปินนักร้องในสังกัด (Artist /Singer) 

 ปัจจบุนับริษัทฯ มีศลิปินนกัร้องเพลงท่ีมีศกัยภาพ ภายใต้การน าเสนอในแบรนด์ อาร์สยาม เพียง
คา่ยเดียว ศลิปินนกัร้องในสงักดั เป็นศลิปินท่ีมีความสามารถในการ Performance และมีมลูคา่ในการตอ่
ยอดทางธุรกิจ โดยมีทัง้ศิลปินเด่ียวและศิลปินกลุ่ม ซึ่งสามารถน าเสนองานเพลงท่ีหลากหลายครอบคลมุ
ทุกกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ ตวัอย่างศิลปินในค่ายอาร์สยาม ได้แก่ ใบเตย อาร์สยาม จ๊ะ อาร์สยาม 
กระแต อาร์สยาม   เบิล้ ปทมุราช อาร์สยาม   ลลูู่ - ลาล่า อาร์สยาม   วงเฟลม  แมน มณีวรรณ  หญิง ธิติ
กานต์  วิด ไฮเปอร์  ธญัญ่า อาร์สยาม เป็นต้น 
 

การตลาดและการแข่งขัน 

 ในปัจจุบนัผู้บริโภคมีพฤติกรรมการฟังเพลงท่ีเปล่ียนไปจากเดิม โดยมีตวัแปรท่ีส าคญัคือการใช้
งานอินเทอร์เน็ตและการเพิ่มขึน้อย่างแพร่หลายของอุปกรณ์สมาร์ทโฟน (Smartphone) ส่งผลให้ 
ผู้บริโภคหนัมาฟังเพลงออนไลน์ผา่นทางเว็บไซต์หรือส่ือ Social ตา่งๆ และฟังเพลงบนอปุกรณ์สมาร์ทโฟน
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กันมากขึน้ ดังนัน้บริษัทฯ จึงต้องให้ความส าคัญกับช่องทางการจัดจ าหน่ายและช่องทางการเข้าถึง
ผู้บริโภคมากขึน้ ต้องมีช่องทางท่ีหลากหลาย เพ่ือให้สามารถเข้าถึงผู้ บริโภคได้อย่างทัว่ถึงโดยไม่จ าเป็น
จะต้องเป็นผลิตภณัฑ์แผน่เพลงเสมอไป 

 นอกจากนีใ้นปัจจุบนั คอนเทนต์เพลงมีการผลิตกันออกมาหลากหลาย ท าให้ผู้บริโภคสามารถ
เลือกฟังได้ง่ายผา่นโซเชียลมีเดียตา่งๆ ท าให้เกิดรูปแบบใหม่ๆ  ของคอนเทนต์เพลงในตลาดมากขึน้ด้วย 
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2.4 ธุรกิจรับจ้างและผลิตกิจกรรม 

รายได้จากธุรกิจรับจ้างและผลิตกิจกรรม มาจากการจดัคอนเสิร์ตและกิจกรรมการตลาด โดย
ปัจจบุนั เป็นการจดัคอนเสิร์ตและกิจกรรมการตลาด เพ่ือสนบัสนนุส่ือทีวีของอาร์เอสเป็นหลกั 

อาร์เอสมีความเช่ียวชาญในการจดัคอนเสิร์ตและกิจกรรมการตลาด ผลิตผลงานได้สอดคล้องกบั
แผนการตลาดของลกูค้าท่ีลงทนุในส่ือกิจกรรมส่งเสริมการขาย ณ จดุขาย  ประเภทการแสดง และอีเวนต์ 
โดยมีการเสนอแผนงาน รูปแบบส่ือกิจกรรมบนัเทิงต่างๆ ให้มีความต่อเน่ืองและส่งผลต่อธุรกิจในระยะ
ยาวได้ 

อาร์เอสเป็นบริษัทส่ือขนาดใหญ่ ซึ่งมีข้อได้เปรียบในการด าเนินธุรกิจการจัดคอนเสิร์ตและ
กิจกรรมการตลาด เน่ืองจากมีศิลปิน นกัร้อง ท่ีได้รับความนิยมอยู่ในสงักดัเป็นจ านวนมาก อีกทัง้มีธุรกิจ
ส่ือครบวงจร ทัง้ส่ือโทรทัศน์และส่ือวิทยุ ท าให้มั่นใจได้ว่าการจัดคอนเสิร์ตและกิจกรรมการตลาดกับ
บริษัทฯจะตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  
 

การตลาดและการแข่งขัน 

 บริษัทฯ ใช้ทัง้กลยทุธ์ Mass Customization Strategy และกลยทุธ์การตอบสนองลกูค้าเฉพาะ
ราย (Individual Customization Strategy) เป็นกลยทุธ์หลกัในการท างาน (ขึน้อยู่กบัประเภทของการ
ผลิตและการบริการ) โดยมุ่งเน้นทัง้กลุ่มลกูค้าท่ีเป็นเจ้าของสินค้า (Direct Customer) และลกูค้าท่ีเป็น
บริษัทโฆษณา (Advertising Agency) ทัง้นีใ้นการน าเสนองานให้กบัลกูค้านัน้ทางบริษัทฯ มุ่งเน้นท่ีจะให้
ลกูค้าได้มองให้เห็นว่างานท่ีบริษัทฯ น าเสนอนัน้ เป็นเคร่ืองมือทางการตลาด  (Marketing Tool) ท่ีจะท า
ให้ลูกค้าแต่ละรายประสบความส าเร็จในวตัถุประสงค์ทางการตลาดท่ีตัง้ไว้ของลูกค้าทุกรายโดยอาศยั
หลกัการของการตลาดภาคบนัเทิง (Entertainment Marketing) ในการเข้าถึงผู้บริโภค 
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3. ปัจจัยความเส่ียง 

 บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย (บริษัทฯ) ประเมินความเส่ียงท่ีมีนยัส าคัญท่ีอาจ
เกิดขึน้และอาจสง่ผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจ มีดงันี ้ 

ความเส่ียงจากพึ่งพงิผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม 

บริษัทฯ มีพนัธมิตรท่ีมีช่ือเสียงระดบัต้นๆ ของประเทศเพ่ือผลิตผลิตภณัฑ์สขุภาพและความงาม 
โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้ก าหนดวตัถดุิบหลกั (Active ingredient) รวมถึงคณุสมบตัิของผลิตภณัฑ์โดยรวม 
และร่วมกบัสถาบนัวิจยัชัน้น าทัว่โลก รวมถึงโรงงานผู้ผลิตในการพฒันาสตูรการผลิตและขัน้ตอนการผลิต 
แตโ่รงงานผู้ผลิตจะเป็นผู้จดัหาวตัถดุิบและด าเนินการผลิตเองทัง้กระบวนการ  ซึ่งหากผู้ผลิตรายใดราย
หนึง่เกิดปัญหาไมส่ามารถผลิตผลิตภณัฑ์ดงักลา่วให้แก่บริษัทฯ ได้ จะส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถท าการ
จดัหาผลิตภัณฑ์ได้ตรงตามเวลาหรือตามความต้องการของลกูค้า  ซึ่งอาจส่งผลตอ่ผลประกอบการรวม
ของบริษัทฯ ได้ 

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีนโยบายในการจดัการตอ่ความเส่ียงดงักล่าว โดยการกระจายค าสัง่ผลิตสู่
ผู้ผลิตชัน้น าในประเทศออกไปจ านวนหลายราย เพ่ือไมใ่ห้เกิดการพึง่พิงผู้ผลิตเพียงรายเดียว รวมถึงความ
พยายามในการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัผู้ผลิตรายใหม่ๆ ท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วน ท าให้บริษัทฯ สามารถ
ตอ่รองกบัผู้ผลิตและสามารถควบคมุต้นทนุสินค้าได้มากขึน้ 

ความเส่ียงจากอายุของผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม 

การสัง่ผลิตผลิตภัณฑ์สขุภาพและความงามต้องมีจ านวนมากเพียงพอเพ่ือการบริหารต้นทุนให้
อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม และต้องมีการบริหารสินค้าส าหรับการจดัเก็บสินค้าคงคลงัเพ่ือการกระจายสินค้า
ให้แก่ลกูค้าและร้านค้าปลีกทัว่ประเทศ บริษัทฯ จึงมีความเส่ียงจากอายขุองผลิตภณัฑ์สขุภาพและความ
งามซึ่งโดยอายุเฉล่ียส่วนใหญ่ประมาณ 3 ปี หากในกรณีท่ีกระแสนิยมของผู้บริโภคเปล่ียนแปลงไป 
ประกอบกับบริษัทฯ อยู่ในช่วงท่ีธุรกิจมีการขยายตวัสงู ท าให้ต้องมีการน าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่
ตลาดอย่างต่อเน่ือง ดงันัน้ ก่อนการผลิตสินค้า บริษัทฯ ต้องท าการส ารวจตลาดและพฤติกรรมของ
ผู้บริโภค เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์และคาดการณ์ยอดขายของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทให้แม่นย าท่ีสุด  
และเพ่ือให้สอดคล้องกบัความต้องการของตลาดในขณะนัน้ๆ โดยต้องติดตามและตรวจสอบอายคุงเหลือ
ของสินค้าอย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้มีการบริหารจัดการสินค้าคงเหลือให้เหมาะสมกับช่วงอายุของแต่ละ
ผลิตภณัฑ์ ซึ่งโดยเฉล่ียหากสินค้ามีอายคุงเหลือประมาณ 18 เดือนและมีอตัราการสัง่ซือ้ช้าลง สินค้านัน้
จะถูกน ามาพิจารณาโดยฝ่ายบริหาร และจดัให้มีโปรโมชัน่หรือท าการตลาดใดๆ เพ่ือเร่งการขายสินค้า
เหลา่นนัออกไปให้เร็วท่ีสดุ 
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ความเส่ียงจากการออกประกาศ หลักเกณฑ์ จากส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ (กสทช.) 

 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัการประกอบกิจการโทรทศัน์ทัง้ในระบบภาคพืน้ดินซึ่งส่งสญัญาณ
แบบดิจิตอล (Digital Terrestrial Television) และระบบดาวเทียม (Satellite Television) ซึ่งกิจการ
โทรทศัน์นบัได้ว่าเป็นกิจการส่ือสารมวลชนท่ีมีอิทธิพลต่อประชาชนเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นการส่ือสารท่ี
ประชาชนสามารถเข้าถึงและรับรู้ข้อมลูได้อย่างทัว่ถึงมากกว่าส่ือมวลชนประเภทอ่ืนๆ ดงันัน้การประกอบ
กิจการโทรทศัน์จงึต้องด าเนินภายใต้กฎหมายเป็นส าคญั ซึ่งหน่วยงานภาครัฐท่ีเข้ามามีบทบาทการก ากบั
ดแูลผู้ประกอบกิจการโทรทศัน์ของประเทศไทย คือ ส านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มีอ านาจหน้าท่ีหลักในการก ากับดูแลและออก
ประกาศหลกัเกณฑ์ต่างๆ เพ่ือควบคมุก ากับดแูลผู้ประกอบกิจการโทรทศัน์ให้มีการแข่งขนักันอย่างเสรี
และเป็นธรรม มีมาตรฐานทางจริยธรรม และคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับประโยชน์และมิให้ถูก เอาเปรียบ
จากผู้ประกอบกิจการ เช่น การก ากับดแูลเนือ้หารายการต้องมีคณุภาพเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย การ
จดัระดบัความเหมาะสมของรายการเพ่ือคุ้มครองเด็กและเยาวชน การโฆษณา การส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทศัน์ เป็นต้น   ณ ปัจจบุนั
ประกาศ กสทช. ยงัมีออกมาอย่างตอ่เน่ืองตามแนวนโยบายของ กสทช. และตามสภาพปัญหาของการ
ประกอบกิจการ ดงันัน้  การออกประกาศต่างๆ ของ กสทช.จึงยงัเป็นสิ่งท่ีควบคู่ไปกับการประกอบธุรกิจ
ของผู้ ประกอบกิจการโทรทัศน์ทุกรายเช่นเดิม กฎเกณฑ์ต่างๆ  ท่ีจะออกมาควบคุมการด าเนินธุรกิจ
เก่ียวกับการประกอบกิจการโทรทศัน์ของบริษัทฯ จึงยงัไม่เสถียร และต้องใช้เวลาอีกสกัระยะเพ่ือให้เห็น
กฎเกณฑ์ท่ีออกมาบงัคบัทัง้หมดก่อนว่าจะส่งผลกระทบกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือไม่เพียงใด 
อนัจะสะท้อนเป็นปัจจยัความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจได้ 

ความเส่ียงจากการแข่งขันท่ีรุนแรงในธุรกิจส่ือโทรทัศน์ 

ตัง้แต่เร่ิมออกอากาศทีวีดิจิตอลช่วงกลางปี 2557 เป็นต้นมา อตุสาหกรรมโทรทศัน์เผชิญกับ
สภาวการณ์แขง่ขนัท่ีรุนแรง เกิดการปรับตวัเปล่ียนแปลงตา่งๆ มากมายจากผู้ประกอบการของแตล่ะช่อง 
ไมว่า่จะเป็นผู้ประกอบการรายเดมิ (ระบบแอนะล็อก) ท่ีต้องพยายามรักษาอนัดบัของตนเอง และรายใหม่
ท่ีต้องต่อสู้ เพ่ือช่วงชิงเรตติง้และเม็ดเงินโฆษณาในตลาดให้ได้มากท่ีสุด ซึ่งตา่งก็ใช้กลยทุธ์ในการเรียก
คะแนนความนิยมโดยมีคอนเทนต์เป็นแม่เหล็กส าคญัในการดึงดดูผู้ชมรายการ  โดยเฉพาะในช่วงของ
ไพรม์ไทม์ (Prime Time) จะมีการแข่งขนัรุนแรงมากท่ีสดุ ผู้ชมรายการจะเป็นผู้ ได้รับประโยชน์จาก
ทางเลือกท่ีหลากหลายขึน้ บริษัทเอเยนซ่ีโฆษณาจะมีตวัเลือกในการลงโฆษณามากขึน้  โดยมี “เรตติง้” 
และ “ความคุ้มคา่ของราคา” เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาลงโฆษณา ซึ่งจะท าให้การขายเวลาโฆษณายาก
ขึน้ อย่างไรก็ดี จากการท่ีบริษัทฯ มีประสบการณ์การท าธุรกิจผลิตรายการโทรทศัน์ และบริหารช่อง
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รายการของตวัเองมาเป็นเวลานาน มีกลุ่มผู้ชมเป้าหมายชดัเจน มีคอนเทนต์ท่ีแข็งแรงและหลากหลาย
ด้วยรูปแบบท่ีตรงกบัรสนิยมของผู้ชมกลุ่มเป้าหมาย มีบคุลากรและทีมงานท่ีมีคณุภาพและประสบการณ์  
ตลอดจนการจดักิจกรรมส่งเสริมการตลาดรูปแบบตา่งๆ  เพ่ือกระตุ้นให้ผู้ชมติดตามรับชมอย่างต่อเน่ือง
และเพ่ือให้เป็นท่ีรู้จกัในวงกว้าง ท าให้ช่องโทรทศัน์ของบริษัทฯ ติดอยู่ในอนัดบัต้นเสมอมา จากการจดั
อนัดบัของ AGB Nielsen Media Research (Thailand) และท าให้บริษัทฯ สามารถช่วงชิงและรักษาส่วน
แบง่ทางการตลาดจากคูแ่ขง่ในอตุสาหกรรมได้ 

ความเส่ียงจากการต่ออายุสัญญาสัมปทาน 

 สัมปทานธุรกิจทีวีดาวเทียม  

จากการท่ี กสทช. ได้ออกประกาศเร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการอนญุาตให้บริการกระจายเสียงหรือ
โทรทศัน์ เพ่ือจดัระเบียบผู้ประกอบการช่องทีวีดาวเทียมและเคเบิลทีวีให้เข้าสู่กลไกการก ากับดแูล โดย 
กสทช. จะออกใบอนญุาตให้ผู้ประกอบการเป็นคราวๆ ในขัน้แรกใบอนญุาตจะมีอายุ 1 ปี หลงัจากนัน้จะ
พิจารณาต่อใบอนุญาตให้อีกคราวละไม่เกิน 2 ปี โดย กสทช.ได้น าหลกัเกณฑ์เร่ืองร้องเรียนการกระท า
ความผิดเก่ียวกับเนือ้หารายการท่ีไม่เหมาะสม หรือ การโฆษณาท่ีผิดกฎหมาย หรือ การกระท าอนัเป็น
การขดัหรือแย้งกับการก ากับดูแลด้านการคุ้มครองผู้ ใช้บริการ รวมถึงหลกัเกณฑ์อ่ืนๆ ท่ีทาง กสทช. จะ
ออกเพิ่มเติมในอนาคต มาเป็นพืน้ฐานในการพิจารณาต่อใบอนุญาตแก่ผู้ประกอบการกิจการแต่ละราย  
ซึง่การได้รับใบอนญุาตเป็นคราวๆ และแตล่ะคราวมีอายกุารประกอบการระยะสัน้อาจเป็นข้อจ ากดัในการ
ขยายธุรกิจ การวางแผนการผลิต และการสร้างรายได้ของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ตระหนักถึง
ความส าคญัของการปฏิบตัติามข้อก าหนดและกฎเกณฑ์อยา่งเคร่งครัด เพ่ือให้เกิดความเช่ือมัน่ว่าบริษัทฯ 
จะสามารถได้รับการตอ่ใบอนญุาตประกอบกิจการทีวีดาวเทียมได้อย่างตอ่เน่ือง 

สัมปทานธุรกิจวิทยุ 

โดยปกติการท าสัญญาข้อตกลงเป็นผู้ จดัรายการร่วมของสถานีวิทยุกระจายเสียงมีระยะเวลา
ประมาณ 2 ปี ซึ่งหากบริษัทฯ ไม่ได้รับการตอ่อายสุญัญาดงักล่าวจะส่งผลกระทบถึงความตอ่เน่ืองของ
การออกอากาศรายการและรายได้ของบริษัทฯ ทัง้นี ้หมายรวมถึงความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงเง่ือนไข
ในสญัญาซึง่อาจท าให้บริษัทฯ ได้รับเง่ือนไขท่ีด้อยลงไปจากเดิม นอกจากนี ้การแสวงหาเวลาออกอากาศ
ใหม่เพ่ือทดแทนอาจท าให้บริษัทฯ สญูเสียประโยชน์จากการขาดความต่อเน่ืองทางธุรกิจ และการสร้าง
ความนิยมให้เทียบเคียงกับรายการเดิมได้ หรืออาจท าให้ต้นทุนเพ่ือการได้มาสูงขึน้ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ 
เช่ือว่าจากการท่ีบริษัทฯ ผลิตผลงานท่ีมีคุณภาพออกมาอย่างต่อเน่ืองจนได้รับความนิยม มีฐานผู้ ฟัง
รายการประจ า รวมถึงการท่ีบริษัทฯ ได้รักษามาตรฐานในการช าระเงินและปฏิบตัิตามเง่ือนไขของการ
จ่ายค่าเช่าเวลาอย่างเคร่งครัด ตลอดจนมีการสร้างความสมัพันธ์อนัดีกับผู้ ให้สมัปทานจะท าให้บริษัทฯ 
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ได้รับความไว้วางใจและสามารถลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการต่ออายุสญัญาได้   อย่างไรก็ตาม 
บริษัทฯ จะพิจารณาถึงมลูคา่ของสญัญา โดยเปรียบเทียบกับความคุ้มค่าในการลงทุน ซึ่งหากพิจารณา
แล้วเห็นว่าไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ทางบริษัทฯ อาจพิจารณาไม่ต่ออายุสญัญาดงักล่าว ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้
ผา่นการพิจารณาอนมุตัใิห้ตอ่อายสุญัญาออกไปอีก 2 ปี โดยสญัญาสิน้สดุในปี 2562 

เม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2559 ได้มีค าสัง่หวัหน้าคณะรักษาความสงบแหง่ชาติ ตามมาตรา 44 ของ
รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย ยืดระยะเวลาท่ี กสทช. เรียกคืนคล่ืนความถ่ีวิทยกุระจายเสียงจากเดมิ
ในปี 2560 ออกไปอีก 5 ปี และให้คงสิทธิในการประกอบกิจการวิทยกุระจายเสียง และการถือครองคล่ืน
ความถ่ีดงักลา่วได้ตามขอบเขตและสิทธิเดมิ ซึง่บริษัทฯ เห็นวา่ค าสัง่ดงักลา่ว จะเป็นผลดีตอ่ธุรกิจวิทยุ
ของบริษัทฯ ท่ีจะท าให้มลูคา่สมัปทาน รวมถึงขอบเขตและสิทธิไมเ่ปล่ียนแปลง 

ความเส่ียงจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 

ปัจจุบันเป็นท่ียอมรับกันว่าเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตของผู้ คนทั่วโลก  ความ
เจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีท าให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว  มีผลท าให้
พฤติกรรมของผู้คนในโลกเปล่ียนแปลงไปไม่ว่าจะเป็นการติดตอ่ส่ือสาร  การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การหา
ความบนัเทิงต่างๆ จากเดิมผู้คนเป็นเพียงผู้ รอรับข้อมูลข่าวสารจากส่ือโทรทศัน์  ส่ือหนงัสือพิมพ์ แต่
ปัจจุบนัเทคโนโลยีท าให้พฤติกรรมของผู้คนเปล่ียนแปลงไป ท าให้การเป็นผู้ รอรับข้อมูลสิน้สุดลง โดย
สามารถเป็นผู้แสวงหาข้อมลูได้ด้วยตนเอง ประกอบกบัข้อมลูขา่วสารแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วด้วยการ
ส่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ตไปยงัอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอยู่ในมือของทกุคน  อย่างสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต 
หรืออปุกรณ์พกพาตา่งๆ (ท่ีเรียกว่า Second Screen ซึ่งเปรียบเสมือนหน้าจอท่ี 2 รองจากโทรทศัน์) 
Second Screen จึงเป็นสิ่งส าคญัท่ีส่งผลให้บทบาทของรายการโทรทศัน์ต้องเปล่ียนแปลงเพ่ือรองรับกบั
ส่ือสงัคมออนไลน์ (Social Media) ด้วย บริษัทฯ จึงตระหนกัดีถึงการเปล่ียนแปลงและปรับตวัให้ทนักบั
เทคโนโลยีเพ่ือสร้างโอกาสการส่ือสารกับผู้ รับชมให้ครอบคลุมทกุช่องทาง แต่อีกปัจจยัท่ีส าคญัของการ
เติบโตทางส่ือสงัคมออนไลน์ คือ การควบคมุก ากบัดแูลของภาครัฐท่ีมีแนวโน้มจะเข้มข้นขึน้ เน่ืองจาก
ปัจจุบนัยงัไม่มีหน่วยงานใดท่ีก ากับดแูลโดยตรง จึงท าให้การเสนอข้อมูลข่าวสารในช่องทางส่ือสงัคม
ออนไลน์ ค่อนข้างเสรีและมีขีดจ ากัดน้อยกว่าส่ือโทรทัศน์ท่ีต้องอยู่ภายใต้การก ากับดแูลของ  กสทช. 
ดงันัน้ ในอนาคตอนัใกล้ภาครัฐย่อมต้องก าหนดหน่วยงานก ากับดแูลและออกกฎระเบียบเพ่ือควบคุม
ก ากบัดแูลส่ือสงัคมออนไลน์ ให้ชดัเจนมากยิ่งขึน้ ซึ่งจะส่งผลให้การด าเนินธุรกิจผ่านช่องทางนีอ้าจถูก
ก ากบัมากยิ่งขึน้ เช่น การขอใบอนญุาตประกอบกิจการ การเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมประกอบกิจการ การ
ควบคมุเนือ้หารายการ เป็นต้น แตอ่ย่างไรก็ดี บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจด้วยความระมดัระวงัและอยู่ภายใต้
กฎเกณฑ์กรอบของกฎหมาย จงึมัน่ใจวา่ บริษัทฯ จะสามารถปรับตวัให้ทนักบัทกุสถานการณ์ 
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ความเส่ียงจากการถูกละเมิดลิขสิทธ์ิ 

ตลอดระยะเวลาหลายปีท่ีผ่านมา อุตสาหกรรมเพลงได้รับผลกระทบหลักจากการถูกละเมิด
ลิขสิทธ์ิ ในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการจ าหน่ายแผ่นเพลง (CD,VCD,DVD,MP3) แบบละเมิด
ลิขสิทธ์ิ การดาวน์โหลดเพลงจากเว็บไซต์ท่ีไม่ได้รับอนุญาต การน าคอนเทนต์เพลงไปหารายได้ของ
ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร และร้านคาราโอเกะ การจัดกิจกรรมและงานแสดงคอนเสิร์ตต่างๆ 
รวมถึงการน าคอนเทนต์ไปใช้เพ่ือประโยชน์ทางพาณิชย์หรือเพ่ือความบนัเทิงส่วนตวัผ่านช่องทางออนไลน์ 
ซึง่การถกูละเมิดลิขสิทธ์ิดงักลา่ว สง่ผลให้รายได้ของสว่นงานเพลงไมส่ะท้อนปริมาณการบริโภคท่ีแท้จริง  

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของปัญหาท่ีเกิดขึน้ และได้ด าเนินการหาทางแก้ไข  
โดยการทบทวนแผนธุรกิจใหม่ๆ อยู่เสมอ เพ่ือให้มีความยืดหยุ่น เหมาะสมและทนัเหตกุารณ์ เช่น การ
ปรับโครงสร้างภายในของสายงานเพ่ือรองรับแผนงานท่ีเปล่ียนแปลง และตอบสนองความต้องการของ
ลกูค้าแตล่ะรายอย่างตรงจุด การใช้กลยทุธ์การขายให้เข้ากบัพฤติกรรมของผู้บริโภคตามยุคสมยั รวมถึง
การปรับรูปแบบการขายให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดในปัจจุบนั เหมาะสมส าหรับลกัษณะของส่ือ หรือ
ช่องทางการเผยแพร่ต่างๆ ในปัจจุบันและในอนาคต การพัฒนาระบบงานภายในให้รองรับกับระบบ 
Platform ตา่งๆ ท่ีมีอยู่ในตลาดปัจจบุนั และท่ีจะเกิดขึน้ใหม่ได้ รวมถึงมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบดแูลเร่ือง
การป้องกนัและปราบปรามการละเมิดลิขสิทธ์ิโดยเฉพาะ ซึ่งได้รับความร่วมมือและสนบัสนนุจากภาครัฐ
ในการบงัคบัใช้กฎหมายเข้าด าเนินการกับผู้ประกอบการท่ีกระท าความผิดฐานละเมิดลิขสิทธ์ิในผลงาน
ของบริษัทฯ รวมถึงรณรงค์ประชาสัมพนัธ์กระตุ้นลูกค้าและผู้ประกอบธุรกิจท่ีน างานลิขสิทธ์ิไปใช้ ต้อง
เคารพตอ่สิทธ์ิและท าการช าระคา่ลิขสิทธ์ิเป็นการตอบแทน จากมาตรการดงักล่าวข้างต้น บริษัทฯ คาดว่า
จะชว่ยลดผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัจากความเส่ียงของการถกูละเมิดลิขสิทธ์ิได้ 

ความเส่ียงจากโครงการขนาดใหญ่ที่ได้มาเป็นครัง้คราว 

บริษัทฯ มีแผนการขยายธุรกิจอย่างต่อเน่ือง ซึ่งบางโครงการท่ีบริษัทฯ ได้มาจ าเป็นต้องใช้เงิน
ลงทนุคอ่นข้างสงู จึงอาจมีความเส่ียงหากไม่สามารถบริหารรายได้ให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้  ซึ่ง
อาจมาจากหลายสาเหตุ เช่น การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
ของผู้บริโภค กระแสความนิยมตา่งๆ ภาวะการแขง่ขนัในอตุสาหกรรมท่ีรุนแรงมากขึน้ ตลอดจนอาจมีการ
บอกเลิกสญัญา หรือการเกิดเหตกุารณ์ใดๆ ท่ีท าให้ไมส่ามารถด าเนินการตอ่ได้ เป็นต้น อย่างไรก็ดี บริษัท
ฯ ได้ก าหนดกระบวนการในการพิจารณากลัน่กรอง ประเมินประโยชน์และความคุ้มคา่ก่อนการตดัสินใจ
ลงทนุ โดยจดัให้มีการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ เม่ือมีการท าสญัญาหรือข้อผูกพนัใดๆ จะมี
ผู้ เช่ียวชาญจากหลายฝ่ายท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมกนัพิจารณาเพ่ือความรอบคอบรัดกมุ  ตลอดจนก าหนดให้มี
การวางแผนและการเตรียมงานล่วงหน้า นอกจากนี ้หากเป็นโครงการขนาดใหญ่มากจะต้องได้รับการ
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อนุมตัิเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทด้วย เพ่ือลดความเส่ียงอย่างมีนยัส าคญัท่ีอาจเกิดขึน้จากการ
ลงทนุดงักลา่ว 
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ  

ทรัพย์สินหลักท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (กลุ่มอาร์เอส) แสดง
รายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้

4.1 ที่ดนิ 

บริษัทฯ ได้ท าการเชา่ท่ีดนิเพ่ือใช้ในการประกอบธุรกิจจากบคุคลอ่ืนนอกกลุม่อาร์เอส ดงันี ้

ที่ตัง้ ผู้เช่า อายุสัญญา 
ค่าเช่า /เดือน 
(ล้านบาท) 

เลขท่ี 431/2-5 ซอยลาดพร้าว 15 
แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กทม. 

บมจ. อาร์เอส 3 ปี 
(สิน้สดุสญัญาเดือน
กรกฎาคม 2560) 

0.41 

 

4.2 อุปกรณ์  

อปุกรณ์หลกัท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจของกลุม่อาร์เอส มีดงันี ้

บริษัท อุปกรณ์ 
ลักษณะ 
กรรมสทิธ์ิ 

มูลค่าตาม
บัญชี 
ปี 2560 

(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

1. บมจ. อาร์เอส  อปุกรณ์ห้องควบคมุการ
ออกอากาศ และอปุกรณ์
ถ่ายท ารายการโทรทศัน์ 

เจ้าของ 209.63 ไมมี่ 

2. บจ.ไลฟ์สตาร์ อปุกรณ์และระบบงานขาย
ทางโทรศพัท์ 

เจ้าของ 5.07 ไมมี่ 

3. บจ. คลูลิซึม่ อปุกรณ์ห้องบนัทกึเสียง เจ้าของ 1.06 ไมมี่ 
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4.3 คลังสินค้า  

คลงัสินค้าของบริษัทย่อย มีดงันี ้

ที่ตัง้ ผู้เช่า อายุสัญญา 
ค่าเช่า/ค่าบริการ 

ต่อเดือน (ล้านบาท) 
เลขท่ี 9/102  หมูท่ี่ 5  
ถนนพหลโยธิน 
ต าบลคลองหนึง่ 
อ าเภอคลองหลวง  
จงัหวดัปทมุธานี 

บจ. ไลฟ์สตาร์ 1 ปี 
(สิน้สดุสญัญาเดือน 
เมษายน 2561) 

0.20 

เลขท่ี 9/46 หมูท่ี่ 5  
ถนนพหลโยธิน 
ต าบลคลองหนึง่ 
อ าเภอคลองหลวง  
จงัหวดัปทมุธานี 

บจ. ไลฟ์สตาร์ 1 ปี  
(ปัจจบุนัได้ตอ่อายุ
สญัญาเชา่ เป็น

ชว่งเวลา 1 มกราคม – 
31 ธันวาคม 2561) 

0.10 

4.4 สัมปทานและสัญญาเช่าวิทยุ 

 บริษัทฯ ได้ท าสญัญาเช่าสถานีวิทยจุากหน่วยงานราชการและบริษัทภายนอก ตามรายละเอียด
ดงันี ้

สถานี เจ้าของสถานี ช่วงเวลาตามสัญญา 

 F.M. 93.0 MHz  สถานีวิทยเุสียงจากทหารเรือวงันนัทอทุยาน 1 มกราคม 2559 - 31 ธนัวาคม 2560* 
 
หมายเหต ุ * ปัจจบุนัได้ตอ่อายสุญัญาเชา่ เป็นชว่งเวลา 1 มกราคม 2561 - 31 ธันวาคม 2562  
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4.5 สัญญาบริการการส่งสัญญาณภาพ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ได้ท าสัญญาบริการการส่งสัญญาณภาพ และบริการอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข้อง มีดงันี ้

ผู้ให้บริการ ช่วงเวลาตามสัญญา 

1. ส านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทศัน์ 

      และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ 

2. องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแหง่ประเทศไทย 

3. บริษัท ไทยคม จ ากดั (มหาชน) 

25 เมษายน 2557 - 24 เมษายน 2572 

 

สิน้สดุวนัท่ี 16 มิถนุายน 2571 

1 สิงหาคม 2556 - 1 กรกฎาคม 2566 
 

4.6 ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพืน้ดนิในระบบดจิิตอล 

บริษัท อาร์.เอส.เทเลวิชั่น จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ  เป็นผู้ ได้รับอนุญาตประกอบ
กิจการโทรทศัน์  เพ่ือให้บริการโทรทศัน์ภาคพืน้ดินในระบบดิจิตอล  ประเภทบริการทางธุรกิจระดบัชาต ิ 
หมวดหมู่ทัว่ไปแบบความคมชดัปกติ จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทศัน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ใบอนญุาตเลขท่ี B1-S20031-0012-57 มีอายุสิบห้าปีนบัตัง้แต่วนัท่ี 25 
เมษายน 2557 สิน้ผลวนัท่ี 24 เมษายน 2572    ในการประกอบกิจการโทรทศัน์ทางคณะกรรมการ กสทช.
ได้ออกประกาศเพ่ือก าหนดหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข หน้าท่ีต่างๆของผู้ ได้รับใบอนุญาตให้ปฏิบตัิตามไว้อย่าง
เคร่งครัด   รวมถึงก าหนดมาตรการก ากับดูแลผู้ รับใบอนุญาตมิให้ด าเนินการใดๆ  อันเป็นฝ่าฝืนต่อ
กฎหมาย ค าสัง่ หรือประกาศต่างๆ โดยมีบทก าหนดโทษทางกฎหมายไว้ตัง้แต่โทษทางปกครอง ได้แก่ 
การสัง่ระงับการกระท าใดๆ อนัเป็นความผิด การปรับ การพกัใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต จนถึงโทษทาง
อาญา ได้แก่ การปรับ หรือโทษจ าคกุ     

เง่ือนไขท่ีผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติเพ่ือให้ด ารงไว้ซึ่งใบอนุญาต (ท่ีมา : เง่ือนไขแนบท้าย
ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ภาคพืน้ดินในระบบ
ดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ)  เช่น  คุณสมบัติของผู้ รับใบอนุญาตต้องเป็นไปตามท่ี
กฎหมายก าหนด  การให้บริการโทรทศัน์ผู้ รับใบอนุญาตต้องประกอบกิจการด้วยตนเอง  จะมอบการ
บริหารจัดการหรือยินยอมให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้ มีอ านาจประกอบกิจการแทนมิได้ หรือจะโอนสิทธิใน
ใบอนุญาตให้กับบุคคลอ่ืนอนัท าให้มีผลกระทบต่อการประกอบกิจการตามท่ีได้รับใบอนุญาตไม่ได้  แต่
อาจแบง่ช่วงเวลาให้ผู้ อ่ืนเช่าเวลาด าเนินรายการบางช่วงได้ตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการก าหนด การ
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บริหารจัดการสถานีต้องมีกระบวนการในการก ากับดแูลตนเองให้มีประสิทธิภาพตามกรอบมาตรฐาน
จริยธรรม จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อสังคม ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด  การออกอากาศ
รายการต้องปฏิบัติตามประกาศ กสทช.ว่าด้วยเร่ือง ผังรายการ เนือ้หารายการ ส าหรับการให้บริการ
โทรทศัน์อย่างเคร่งครัด   จะออกอากาศรายการท่ีมิได้ก าหนดไว้ในผงัรายการมิได้โดยต้องมีการจดัใ ห้มี
ระบบการตรวจสอบเนือ้หารายการท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย  การหารายได้ด้วยวิธีการโฆษณา การ
บริการธุรกิจ ได้ไม่เกินชัว่โมงละสิบสองนาทีคร่ึง  โดยเม่ือรวมเวลาโฆษณาและการบริการธุรกิจตลอดทัง้
วนัเฉล่ียแล้วต้องไม่เกินชัว่โมงละสิบนาที   รวมถึงการช าระค่าธรรมเนียมให้ใช้คล่ืนความถ่ีต้องเป็นไป
ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด  เป็นต้น   

เม่ือวนัท่ี 20 ธันวาคม 2559  คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ออกค าสัง่ท่ี 76/2559 เร่ือง 
มาตรการส่งเสริมการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะ  อนัเป็นการขยายระยะเวลาช าระค่าธรรมเนียมแก่ผู้ รับใบอนุญาตให้สามารถแบ่ง
ช าระค่าธรรมเนียมในส่วนราคาขัน้ต ่าและค่าธรรมเนียมในส่วนท่ีเกินกว่าราคาขัน้ต ่าได้ โดยเสียดอกเบีย้
อตัรานโยบายตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแหง่ประเทศไทยประกาศก าหนดในวนัท่ีช าระ 

 
การช าระค่าธรรมเนียมให้ใช้คล่ืนความถี่ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด             
และตามค าส่ังท่ี 76/2559 ของคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) 

หนว่ย : 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 กมุภาพนัธ์ 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 19.0 188.5 207.5 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
5              19.0 188.5 207.5 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
6 - 188.5 188.5 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
7 - 188.5 188.5 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
8 - 188.5 188.5 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
9 - 188.5 188.5 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

รวม 380.0 1,885.0 2,265.0  
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

บริษัทฯ  และบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายท่ีมีผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
หรือบริษัทย่อยอย่างมีนัยส าคัญ และไม่มีข้อพิพาทท่ีมีผลกระทบด้านลบอันอาจจะมีผลกระทบต่อ
สินทรัพย์ของบริษัทฯ  หรือบริษัทย่อยท่ีมีจ านวนสูงกว่าร้อยละ   5  ของส่วนของผู้ ถือหุ้ น ณ วันท่ี 31 
ธนัวาคม 2560 ตลอดจนไมมี่ข้อพิพาททางกฎหมายท่ีมิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ 
หรือบริษัทยอ่ย 
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอ่ืน 

6.1 ข้อมูลท่ัวไป 

ช่ือบริษัท : บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

ประเภทธุรกิจ : ปัจจบุนักลุม่อาร์เอสประกอบด้วย 4 ธุรกิจหลกั ได้แก่  
ธุรกิจสขุภาพและความงาม ธุรกิจส่ือทัง้ส่ือโทรทศัน์และส่ือวิทย ุธุรกิจ
เพลง และธุรกิจรับจ้างและผลิตกิจกรรม  

ท่ีตัง้ส านกังานใหญ่  : อาคารเชษฐโชติศกัดิ์ 419/1 ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว  
แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 

ทะเบียนเลขท่ี : 0107546000016 

เว็บไซต์ : http://www.rs.co.th 

โทรศพัท์ : +66 2511 0555 

โทรสาร : +66 2511 2324 

ทนุจดทะเบียน  : ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 จ านวน 1,203,270,516 บาท  
แบง่ออกเป็นหุ้นสามญั 1,203,270,516 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

ทนุช าระแล้ว : ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 จ านวน 1,010,147,392 บาท 
แบง่ออกเป็นหุ้นสามญั 1,010,147,392 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท  

นายทะเบียนหลกัทรัพย์ : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

  93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท์ +66 2009 9000  
โทรสาร +66 2009 9991 
เว็บไซต ์http://www.set.or.th/tsd 

ผู้สอบบญัชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
อาคารบางกอกซิตีท้าวเวอร์ ชัน้ 15 
179/74-80 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120 

http://www.rs.co.th/
http://www.set.or.th/tsd
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โทรศพัท์ +66 2844 1000 
โทรสาร +66 2286 5050  
เว็บไซต์ http://www.pwc.com/th 

ท่ีปรึกษากฎหมาย : ส านกักฎหมาย  บริษัท อาร์เอส จ ากดั )มหาชน(  
อาคารเชษฐโชติศกัดิ์ 419/1 ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว 
แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท์ +66 2511 0555   
โทรสาร +66 2938 5622 

http://www.pwc.com/th
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ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทย่อยท่ีบริษัทถือหุ้นเกินร้อยละ 10 
ช่ือบริษัท สถานที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ ชนิดหุ้น ทุนจดทะเบียน 

(บาท) 
ทุนช าระแล้ว 

(บาท) 
ถือหุ้น 
ร้อยละ 

1. บริษัท อาร์.เอส.เทเลวิชัน่ จ ากดั 
 

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

ธุรกิจส่ือโทรทศัน์ 
 

หุ้นสามญั 300,000,000  
 

300,000,000  
 

99.99 

2. บริษัท ไลฟ์สตาร์ จ ากดั 
 
 

 

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

ธุรกิจจ าหนา่ย
ผลิตภณัฑ์สขุภาพ
และความงาม 

หุ้นสามญั 
 

200,000,000  200,000,000  
 

99.99 

3. บริษัท คลูลิซึม่ จ ากดั 
 

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

ธุรกิจส่ือวิทย ุ
 

หุ้นสามญั 25,000,000  
 

25,000,000  
 

99.99 
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ช่ือบริษัท สถานที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ ชนิดหุ้น ทุนจดทะเบียน 
(บาท) 

ทุนช าระแล้ว 
(บาท) 

ถือหุ้น 
ร้อยละ 

4. บริษัท จดัเก็บลิขสิทธ์ิไทย  จ ากดั 
 

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

ธุรกิจจดัเก็บ 
คา่ลิขสิทธ์ิ 

หุ้นสามญั 
 

5,000,000  
 

5,000,000  
 

99.99 

5. บริษัท บนัเทิง วาไรตี ้จ ากดั 
 

419/2 อาคารเชษฐโชติศกัดิ์ 2 
ชัน้ท่ี 3 ซอยลาดพร้าว 15 
แขวงจอมพล เขตจตจุกัร 
กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท์ +66 2511 0555 
โทรสาร +66 2511 2324 

ธุรกิจผลิต 
รายการ 
โทรทศัน์ 

หุ้นสามญั 1,000,000  
 

1,000,000  
 

99.99 

6. บริษัท ย๊าค จ ากดั 
 

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

ธุรกิจผลิตรายการ
โทรทศัน์ 

 

หุ้นสามญั 2,500,000  
 

2,500,000  
 

99.97 
 
 
 

7.บริษัท กู๊ดไลฟ์ กรุ๊ป จ ากดั 
(เดมิช่ือ : บริษัท ดี มีเดีย แอนด์ โปรดกัชัน่ 

419/1 ซอยลาดพร้าว 15  
ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล  

ธุรกิจรับจ้างและ
ผลิตกิจกรรม 

หุ้นสามญั 37,000,000  
 

37,000,000  
 

99.99 
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ช่ือบริษัท สถานที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ ชนิดหุ้น ทุนจดทะเบียน 
(บาท) 

ทุนช าระแล้ว 
(บาท) 

ถือหุ้น 
ร้อยละ 

จ ากดั) 
 

เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท์ +66 2511 0555 
โทรสาร +66 2511 2324 

 

8. บริษัท อาร์ อลัไลแอนซ์ จ ากดั  
 

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

ธุรกิจรับจ้างและ
ผลิตกิจกรรม 

 

หุ้นสามญั 
 

80,000,000  
 

80,000,000  
 

99.99 

9. บริษัท อาร์เอส  อินเตอร์เนชัน่แนล    
บรอดคาสติง้ แอนด์ สปอร์ต  

 แมเนจเม้นท์ จ ากดั 
 

419/3 ซอยลาดพร้าว 15  
ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล  
เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท์ +66 2511 0555 
โทรสาร +66 2511 2324 

ธุรกิจให้บริการ 
และรับจ้าง 
จดักิจกรรม 
ด้านการกีฬา 

หุ้นสามญั 9,375,000  
 

9,375,000  
 

83.33 

10. บริษัท อาร์.เอส. สปอร์ตมาสเตอร์ 
จ ากดั 

 

419/2 ซอยลาดพร้าว 15  
ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล  
เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท์ +66 2511 0555 
โทรสาร +66 2511 2324 

ธุรกิจผลิตรายการ 
โทรทศัน์และ 
รับจ้างผลิตงาน 

กิจกรรม 

หุ้นสามญั 4,500,000  
 

4,500,000  
 

75.98 
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6.2  ข้อมูลส าคัญอ่ืน 
-ไมมี่- 
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ส่วนที่ 2 
การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 

 
7.  ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

7.1  จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจ านวน 1,203,270,516 บาท  
แบ่งออกเป็นหุ้ นสามัญจ านวน 1,203,270,516 หุ้ น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 1 บาท มีทุน 
ช าระแล้วจ านวน  1,010,147,392  บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 1,010,147,392 หุ้น มลูคา่ท่ี
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  
7.2   ผู้ถือหุ้น 

  กลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้ น เม่ือวันท่ี  
29 ธนัวาคม 2560 มีดงันี ้ 

 

ล าดับ 
ที่ 

ช่ือ-สกุล จ านวนหุ้นท่ีถือ 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

1 กลุม่ เชษฐโชตศิกัดิ ์* 373,007,299 36.93 
2 กลุม่ วณิชวรากิจ ** 157,565,900 15.60 
3 ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 70,000,000 6.93 
4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั 58,762,866 5.82 
5 บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) 43,273,300 4.28 
6 นายสถาพร งามเรืองพงศ์ 33,582,700 3.33 
7 นายชาญยทุธ์ิ เหลา่รัดเดชา 18,850,000 1.87 
8 SIX SIS LTD 18,468,240 1.83 
9 นายประยทุธ เอือ้วฒันา 8,100,000 0.80 
10 กองทนุเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล 7,652,900 0.76 

 
 หมายเหต ุ* กลุม่เชษฐโชติศกัดิ์ ได้แก่  

1. นายสรุชยั เชษฐโชติศกัดิ์ ถือหุ้นจ านวน 321,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  31.78 
2. นายเชษฐ เชษฐโชติศกัดิ์ ถือหุ้นจ านวน 44,154,999 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.37 
3. นายโชต เชษฐโชติ ถือหุ้นจ านวน 7,852,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  0.78 

 
** กลุม่วณิชวรากิจ ได้แก่  

1. นายโสรัตน์ วณิชวรากิจ ถือหุ้นจ านวน 115,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 11.38 



บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)                                                                                                                                         

37 

 

2. นายโยธิน วณิชวรากิจ ถือหุ้นจ านวน 39,399,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.90 
3. นายชยัทตั วณิชวรากิจ ถือหุ้นจ านวน 3,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.30 
4. นายสกุฤต วณิชวรากิจ ถือหุ้นจ านวน 166,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.02 

รายชื่อกลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์ มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจดัการ หรือการด าเนินงาน
ของบริษัทอยา่งมีนยัส าคญั  (กลุม่ผู้ ถือหุ้น หรือ ผู้ ถือหุ้นที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 และด ารงต าแหน่งกรรมการ
บริษัทฯ หรือสง่ตวัแทนเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท)  

 
7.3  การออกหลักทรัพย์อ่ืน 

 ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นท่ี 3 (RS-W3) 

  ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ รุ่นท่ี 3 (RS-W3) ได้รับอนญุาตให้เร่ิมซือ้
ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยได้ตัง้แตว่นัท่ี 1 มิถนุายน 2560 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 ประเภทหลกัทรัพย์จดทะเบียน ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท 

  อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) รุ่นท่ี 3 (RS-W3) 
 ตลาดรอง ตลาดหลกัทรัพย์ 
 จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ 193,332,760 หนว่ย 
 จ านวนหุ้นท่ีรองรับการใช้สิทธิ 193,332,760 หุ้น 
 ผู้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) โดยจดัสรรให้แก่ 

ผู้ ถือหุ้ นเดิมของบริษัทท่ีมีรายช่ือปรากฎในสมุด
ทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 18 เมษายน 2560 และ
ร ว บ ร ว ม ร า ย ช่ื อ ต า ม ม า ต ร า  2 2 5  ข อ ง
พระราชบญัญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันท่ี 19 
เมษายน 2560 ในอตัราส่วนหุ้นสามญัเดิม 5 หุ้น 
ตอ่ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หนว่ย โดยไมค่ดิมลูคา่ 

 สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิในการซือ้หุ้น
สามัญของบริษัทได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 12.50 
บาท ทัง้นี ้ราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ
อาจเปล่ียนแปลงในภายหลงั ตามเง่ือนไขการปรับ
สิทธิ  

 ชนิดของใบส าคญัแสดงสิทธิ ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือและโอนเปล่ียนมือได้ 
 อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ 3 ปี นับจากวันท่ีออก (วัน ท่ีออกคือวันท่ี  24 

พฤษภาคม 2560 วนัท่ีครบก าหนดและวนัใช้สิทธิ
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ครัง้สุดท้ายตรงกับวันท่ี 23 พฤษภาคม 2563 ซึ่ง
ใบส าคัญแสดงสิทธิจะพ้นสภาพจากการเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนในวนัถดัไป) 

 ราคาใบส าคญัแสดงสิทธิ หนว่ยละ 0 บาท (ศนูย์บาท) 
 การใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ในวัน

ท าการสดุท้ายของเดือนเมษายน และตลุาคม ของ
แต่ละปี ตลอดอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ โดย
ก าหนดการใช้สิทธิครัง้แรก คือวันท่ี 31 ตุลาคม 
2560 และวันก าหนดการใช้สิทธิครัง้สุดท้าย คือ
วนัท่ี 23 พฤษภาคม 2563                                                 

 
7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิ
หลังจากหักภาษีและส ารองตามกฎหมายแล้ว ทัง้นี ้คณะกรรมการของบริษัท มีอ านาจในการ
พิจารณายกเว้นไม่ด าเนินการตามนโยบายดงักล่าว หรือเปล่ียนแปลงนโยบายดงักล่าวได้เป็นครัง้คราว 
โดยอยูภ่ายใต้เง่ือนไขท่ีการด าเนินการดงักลา่วจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้น 



บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)                                                                                                                                         

39 

 

8.  โครงสร้างการจัดการ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

(Nomination and Remuneration 

คณะกรรมการพฒันาทรัพยากรบคุคล 

(Human Development 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

(CEO) 

คณะกรรมการบริหาร 

(Executive 

ทรัพยากรบคุคลและธุรการ (Human Resource and Administration) 

สื่อสารองค์กร (Corporate Communication) 

ธุรกิจสขุภาพและความงาม (Health and Beauty) 

การเงินและบญัช ี(Finance & Accounting) 

เทคโนโลยีสารสนเทศและบรอดคาสท์ (Information Technology and Broadcast) 

ส านกักฎหมาย (Legal Office) 

บริหารลกูค้าองค์กร (Corporate Client Management) 

ธุรกิจสื่อโทรทศัน์ (Television) 

ธุรกิจสื่อวิทย ุ (Radio) 

ธุรกิจเพลง (Music) 

ธุรกิจรับจ้างและผลิตกิจกรรม (Event) 

ฝ่ายตรวจสอบกลาง 

(Internal Audit) 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

(Audit Committee) 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

(Risk Management Committee) 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

(Corporate  Governance 

คณะกรรมการบริษัท 

(Board of Directors) 
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8.1 โครงสร้างการจัดการ 

โครงสร้างการจดัการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และ คณะอนกุรรมการรวม
ทัง้หมด 7 ชดุ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และ
คณะกรรมการพฒันาทรัพยากรบคุคล  โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

8.1.1 คณะกรรมการบริษัท 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัท ของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิ จ านวน 8 
ทา่น โดยมีรายนามดงัตอ่ไปนี ้

  

1. นายสรุชยั เชษฐโชตศิกัดิ ์ ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร 
2. นางพรพรรณ เตชรุ่งชยักลุ 

  
กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร  
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล  
ประธานกรรมการพฒันาทรัพยากรบคุคล และเลขานกุาร
บริษัท 

3. นายดามพ์ นานา กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร  
4. นายดนยัศษิฏ์ เปสลาพนัธ์ กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเส่ียง และ

กรรมการบรรษัทภิบาล  
5. นายโสรัตน์ วณิชวรากิจ กรรมการบริษัท 
6. นายพิศษิฐ์ ดชัณาภิรมย์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและประธาน

กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
7. พลเอกไพโรจน์ พานิชสมยั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
8. นางวรรณสดุา ธนสรานาต กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

หมายเหต ุ     นายศภุชยั นิลวรรณ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลวนัที่ 11 สิงหาคม 2560 
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นิยามกรรมการอิสระ  

 กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการจากภายนอกท่ีไมไ่ด้มีต าแหน่งเป็นผู้บริหารหรือพนกังานประจ า
ของบริษัทฯ ไมไ่ด้เป็นกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัทฯ  และเป็นอิสระจากผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง สามารถท าหน้าท่ีคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่าง
เท่าเทียมกนั และสามารถช่วยดแูลไม่ให้เกิดรายการท่ีมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับ
บคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั โดยมีคณุสมบตั ิดงัตอ่ไปนี ้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง ทัง้นีใ้ห้นับรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ ท่ี
เก่ียวข้อง* ด้วย 

2. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน**/พนกังาน/ลกูจ้าง/ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า/ผู้
มีอ านาจควบคมุบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั*** หรือ
นิตบิคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ทัง้ในปัจจบุนั และในชว่งเวลา 2 ปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

3. ไมมี่ความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คูส่มรส 
พ่ีน้องและบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร กบัผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอ านาจควบคมุ หรือ
บคุคลท่ีจะได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯหรือบริษัทยอ่ย 

4. ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ แบง่ได้ดงันี ้

(ก) ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

 ความสมัพนัธ์ในลกัษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ 

 ลกัษณะความสมัพนัธ์ : ผู้สอบบญัชี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพอ่ืน เช่น ท่ีปรึกษา
กฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น 

 ระดบันยัส าคญัท่ีเข้าขา่ยไมอิ่สระ 

- กรณีผู้สอบบญัชี  : ห้ามทกุกรณี 

- กรณีเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอ่ืน : มลูคา่รายการเกิน 2 ล้านบาทตอ่ปี 
 ความสมัพนัธ์ทางการค้า/ทางธุรกิจ (ใช้แนวทางในท านองเดียวกบัข้อก าหนดว่า

ด้วยการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของตลาดหลกัทรัพย์ฯ) 
 ลกัษณะความสมัพนัธ์ : ก าหนดครอบคลุมรายการทางธุรกิจทุกประเภท 

ได้แก่ รายการท่ีเป็นธุรกรรมปกต ิรายการเช่า/ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการ
เก่ียวกบัสินทรัพย์/บริการ และรายการให้หรือรับความชว่ยเหลือทางการเงิน 

 ระดบันยัส าคญัท่ีเข้าข่ายไม่อิสระ  : มูลค่ารายการ ≥ 20 ล้านบาท หรือ  

≥ ร้อยละ 3 ของ NTA ของบริษัท แล้วแตจ่ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี ้ในการ
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พิจารณามลูค่ารายการให้รวมรายการท่ีเกิดขึน้ในระหว่าง 6 เดือน ก่อนวนัท่ี
มีการท ารายการในครัง้นีด้้วย 

(ข) กรณีท่ีมีลกัษณะความสมัพนัธ์ตาม (ก) กบันิติบคุคล บคุคลท่ีถือว่าเข้าข่ายไม่อิสระ ได้แก่ 
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ (ยกเว้นกรณีเป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ)  และ
ผู้บริหารหรือ Partner ของนิตบิคุคลนัน้ 

(ค) ก าหนดช่วงเวลาท่ีห้ามมีความสมัพนัธ์ตาม (ก) และ (ข) : ปัจจบุนัและ 2 ปีก่อนได้รับการ
แตง่ตัง้ 

(ง) ข้อยกเว้น : กรณีมีเหตุจ าเป็นและสมควร ซึ่งมิได้เกิดขึน้อย่างสม ่าเสมอและต่อเน่ือง 
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบอาจมีความสมัพันธ์เกินระดบันยัส าคญัท่ีก าหนดใน
ระหว่างด ารงต าแหน่งก็ได้ แตต้่องได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และมติท่ีได้
ต้องเป็นมติเป็นเอกฉันท์ นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการเปิดเผย
ความสมัพนัธ์ดงักล่าวของกรรมการรายนัน้ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลกัทรัพย์ (แบบ Filing) แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงาน
ประจ าปี (แบบ 56-2) ของบริษัทฯ และหากต่อมาบริษัทฯ จะเสนอกรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบรายนัน้ เพ่ือด ารงต าแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการบริษัทต้อง
จดัให้มีการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับความสมัพนัธ์ดงักล่าวในหนงัสือนดัประชุมผู้ ถือหุ้นใน
วาระเลือกตัง้กรรมการด้วย 

5. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

6. ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระได้ 

7.  กรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบตัิตามข้อ 1-6 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้
ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบั
เดียวกนั หรือนิตบิคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective 

Decision) ได้ 

  ทัง้นี ้ในกรณีท่ีกรรมการอิสระมีการด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการอิสระในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และ
บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการด ารงต าแหน่งดงักล่าว 
และคา่ตอบแทนรวมท่ีกรรมการอิสระรายนัน้ได้รับในแบบ Filing แบบ 56-1 และแบบ 56-2 ด้วย 

หมายเหต ุ
*  ผู้ที่เก่ียวข้อง หมายถึง บคุคลตามมาตรา 258 แหง่พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ 
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** กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน หมายถึง กรรมการที่ด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหาร กรรมการที่ท าหน้าที่รับผิดชอบเยี่ยงผู้บริหาร และ
กรรมการที่มีอ านาจลงนามผกูพนั เว้นแตแ่สดงได้วา่เป็นการลงนามผกูพนัตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนมุตัิไว้แล้ว และเป็นการ
ลงนามร่วมกบักรรมการรายอ่ืน 

*** บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั หมายถึง บริษัทยอ่ยตัง้แต ่2 บริษัทขึน้ไปที่มีบริษัทใหญ่เป็นบริษัทเดียวกนั 

 กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัทฯ  

 กรรมการผู้ มีอ านาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วย  นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ ์ 
นายดนยัศิษฏ์ เปสลาพนัธ์ นางพรพรรณ เตชรุ่งชยักุล นายดามพ์ นานา สองในส่ีคนนีล้งลายมือช่ือร่วมกัน 
และประทบัตราส าคญัของบริษัท  

 ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 

 ท่ีประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ท่ี 1/2546 เม่ือวันท่ี 13 มกราคม 2546 ได้มีมติก าหนดขอบเขต
อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทไว้ดงันี ้ คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจหน้าท่ีจัดการบริษัทฯ ให้
เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั มติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น และมีอ านาจมอบหมายแต่งตัง้
กรรมการจ านวนหนึ่งให้เป็นกรรมการบริหารหรือมอบหมายให้บคุคลอ่ืนใด เพ่ือด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด
หรือหลายอย่างภายใต้การควบคมุของคณะกรรมการบริษัทได้ เว้นแตอ่ านาจในการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้จะ
กระท าได้ก็ตอ่เม่ือได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นก่อน ทัง้นีก้ าหนดให้รายการท่ีกรรมการหรือบคุคลท่ีอาจ
มีความขดัแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ให้
กรรมการซึง่มีสว่นได้เสียในเร่ืองใด ไมมี่สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 

1. เร่ืองท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องได้มติจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
2. การท ารายการท่ีกรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายท่ีกฎหมาย  หรือข้อก าหนดของตลาด

หลกัทรัพย์ระบใุห้ต้องได้รับอนมุตัจิากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
 และในกรณีดงัตอ่ไปนีจ้ะต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท และท่ีประชมุ
ผู้ ถือหุ้ น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า  3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นท่ี 
เข้าประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญั 
2. การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ 
3. การท า แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทัง้หมดหรือบางส่วนท่ี

ส าคญั การมอบหมายให้บคุคลอ่ืนเข้าจดัการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกบับคุคลอ่ืน
โดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 

4. การแก้ไขเพิ่มเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 
5. การเพิ่มทนุ การลดทนุ การออกหุ้นกู้  การควบหรือเลิกบริษัท 
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6.  การใดท่ีพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์ หรือประกาศตลาดหลกัทรัพย์ก าหนดให้ต้องได้รับมติจากท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้น เช่น การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน หรือรายการ
ท่ีเก่ียวโยงกนั 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ ตลอดจนอ านาจอนมุตัขิองคณะกรรมการบริษัท รวมถึงเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

1. ดแูลการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลกัในการประกอบธุรกิจเป็นไปเพ่ือความยั่งยืน 
โดยเป็นวตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีสอดคล้องกับการสร้างคณุคา่ให้ทัง้บริษัท ลูกค้า ผู้ มีส่วน
ได้เสีย และสงัคมโดยรวม 

2. ดแูลให้มัน่ใจว่า วตัถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลาปานกลางและ/หรือ
ประจ าปีของกิจการสอดคล้องกบัการบรรลวุตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัของบริษัทโดยมีการ
น านวตักรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภยั 

3. ดแูลการสร้างวฒันธรรมองค์กรท่ียึดมัน่ในจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ ถือ
หุ้ น และผู้ มีส่วนได้เสีย เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อ
สิ่งแวดล้อม รวมทัง้ประพฤตตินเป็นต้นแบบ 

4. ดูแลโครงสร้างและการปฏิบตัิของคณะกรรมการให้เหมาะสมต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายหลกัในการประกอบธุรกิจ อยา่งมีประสิทธิภาพ 

5. ดแูลให้กรรมการทกุคนและผู้บริหารปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบระมดัระวงั (duty of care) 
และซ่ือสตัย์สุจริตต่อองค์กร (duty of loyalty) และดแูลให้การด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย 
ข้อบงัคบั และมตท่ีิประชมุผู้ ถือหุ้น 

6. ดแูลการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
7. ดแูลการก าหนดโครงสร้างคา่ตอบแทนท่ีเป็นเคร่ืองจงูใจให้บคุลากรปฏิบตัิงานให้สอดคล้องกับ

วตัถปุระสงค์ เป้าหมายหลกัขององค์กร และการก าหนดหลกัเกณฑ์และปัจจยัในการประเมินผล
งานส าหรับทัง้บริษัทฯ 

8. พิจารณาและอนุมัติการก าหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน
ประจ าปี และงบประมาณประจ าปี การก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการด าเนินการให้เป็นไปตาม
นโยบาย รวมถึงแผนงานท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

9. พิจารณาการดแูลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายใน 
10. พิจารณาการก าหนดอ านาจด าเนินการท่ีเหมาะสมกบัความรับผิดชอบของฝ่ายจดัการ 
11. พิจารณาการก าหนดกรอบการจดัสรรและจดัการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล โคยค านึงถึงผลกระทบและการพฒันาทรัพยากรตลอดสาย value chain เพ่ือให้
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนการพัฒนาและ
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งบประมาณ เช่น นโยบายและแผนการบริหารจัดการบุคคล และนโยบายด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งจดัให้มีกรอบการก ากับดแูลและการบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศระดบั
องค์กร ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของบริษัทฯ รวมทัง้ดแูลให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพฒันาการด าเนินงาน การบริหารความเส่ียง เพ่ือให้บริษัท
สามารถบรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัของบริษัทฯ 

12. พิจารณาการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
13. พิจารณาการดแูลให้การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงินมีความน่าเช่ือถือและตาม

ความเหมาะสม 
14. ตดิตามดแูลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการช าระหนี ้
15. พิจารณาให้มั่นใจได้ว่า ในภาวะท่ีกิจการประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบ

ปัญหา กิจการมีแผนในการแก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอ่ืนท่ีจะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ 
ทัง้นี ้ภายใต้การค านึงถึงสิทธิของผู้ มีสว่นได้เสีย 

16. ดแูลให้การด าเนินการตา่งๆ เป็นไปตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และคูมื่อจรรยาบรรณ
ของกลุม่บริษัทฯ 

17. พิจารณาและอนุมัติรายการท่ีมีนัยส าคัญ ตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ 
นโยบาย ระเบียบ มาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง หรืออ านาจด าเนินการของบริษัทฯ  

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าท่ีพิจารณารายช่ือกรรมการใหม่ซึ่งได้รับการพิจารณากลัน่กรองแล้ว และ
น าเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน กรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือจะต้องพร้อมท่ีจะ
ทุ่มเทเวลา ความรู้ ความสามารถท่ีมีให้แก่บริษัทฯ และมีความเข้าใจหน้าท่ีความรับผิดชอบของกรรมการ 
ส าหรับกรรมการใหม่ทางบริษัทฯ มีกระบวนการให้ข้อมูลเก่ียวกับธุรกิจและการด าเนินงานของบริษัทฯ 
เพ่ือให้กรรมการใหมมี่ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ ได้เป็นอยา่งดี 

 นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการท างานของคณะกรรมการบริษัทประจ าปีตาม
แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท เพ่ือเป็นการตรวจสอบการท างานและปรับปรุงประสิทธิภาพ
การท างานของคณะกรรมการบริษัทให้ดียิ่งขึน้ 
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ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของประธานกรรมการ 

เพ่ือท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชมุคณะกรรมการ อีกทัง้ลงคะแนนเสียงชีข้าดในกรณีท่ี ท่ีประชมุ
คณะกรรมการมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงเท่ากนั ตลอดจนท าหน้าท่ีเรียกประชมุคณะกรรมการ 
และเป็นประธานในท่ีประชมุใหญ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมถึงปฏิบตัหิน้าท่ีตามกฎหมายซึ่งก าหนดไว้เฉพาะ
ให้เป็นหน้าท่ีของประธานกรรมการ  และครอบคลมุในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

1.  การก ากบั ติดตาม และดแูลให้มัน่ใจได้วา่ การปฏิบตัหิน้าท่ีของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และบรรลตุามวตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัขององค์กร 

2.  การดแูลให้มัน่ใจวา่ กรรมการทกุคนมีสว่นร่วมในการสง่เสริมให้เกิดวฒันธรรมองค์กรท่ีมี
จริยธรรม และการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

3.  การก าหนดวาระการประชมุคณะกรรมการโดยหารือร่วมกบัประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและมี
มาตรการท่ีดแูลให้เร่ืองส าคญัได้ถกูบรรจเุป็นวาระการประชมุ 

4. การจดัสรรเวลาไว้อยา่งเพียงพอท่ีฝ่ายจดัการจะเสนอเร่ืองและมากพอท่ีกรรมการจะอภิปราย
ประเดน็ส าคญักนัอยา่งรอบคอบโดยทัว่กนั การส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดลุยพินิจท่ี
รอบคอบ ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ 

5.  การเสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารและกรรมการท่ีไมเ่ป็น
ผู้บริหาร และระหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ                                                                                                                                                                                                                                                    

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2560 
 
รายนามคณะกรรมการ ต าแหน่ง        จ านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชุม 
1. นายสรุชยั เชษฐโชตศิกัดิ ์ ประธานกรรมการ                      4/4 
2. นางพรพรรณ เตชรุ่งชยักลุ กรรมการ                                  4/4 
3. นายดามพ์ นานา กรรมการ                                  3/4 
4. นายดนยัศษิฏ์ เปสลาพนัธ์       กรรมการ                                  4/4 
5. นายศภุชยั นิลวรรณ กรรมการ                                  2/4 
6. นายโสรัตน์ วณิชวรากิจ กรรมการ                                  4/4 
7. นายพิศษิฐ์   ดชัณาภิรมย์ กรรมการอิสระ                          4/4 
8. พลเอก ไพโรจน์  พานิชสมยั     กรรมการอิสระ                          4/4 
9. นางวรรณสดุา ธนสรานาต กรรมการอิสระ                          4/4 
 
หมายเหต ุ      1.   นายศภุชยั นิลวรรณ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลวนัที่ 11 สิงหาคม 2560 

2. นายดามพ์ นานา ไมไ่ด้เข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2560 เน่ืองจากติดภารกิจ 
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8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิจ านวน  
3 ทา่น โดยมีรายนามดงัตอ่ไปนี ้

1. นายพิศษิฐ์ ดชัณาภิรมย์ ประธานคณะกรรมการ 
2. พลเอก ไพโรจน์ พานิชสมยั กรรมการ 
3. นางวรรณสดุา  ธนสรานาต กรรมการ 
 
หมายเหต ุ นายพิศิษฐ์   ดชัณาภิรมย์  คือ กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ และ ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของ

บริษัทฯ  โดยเป็นผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 966  รับตรวจสอบบัญชี บริษัทต่างๆ  ซึ่งไม่ใช่บริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท เพ่ือมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย การตดัสินใจทาง
ธุรกิจ ตลอดจนการก ากบัดแูลกิจการ 

2. พิจารณา คดัเลือก เสนอแตง่ตัง้ ถอดถอนผู้สอบบญัชี และเสนอคา่สอบบญัชีบริษัทฯประจ าปี 

รวมถึงประเดน็ ดงันี ้

(ก) พิจารณาความเป็นอิสระของผู้ สอบบัญชี เช่น พิจารณาจากการให้บริการอ่ืน
นอกเหนือจากการสอบบญัชี  (non-audit service) ท่ีอาจท าให้ขาดความเป็นอิสระ เช่น 
การวางระบบบญัชี เป็นต้น 

(ข) ให้มีการประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีโดยไมมี่ฝ่ายจดัการเข้าประชมุด้วยอย่างน้อย 1 ครัง้ 
ตอ่ปี เพ่ือขอความเห็นจากผู้สอบบญัชีในเร่ืองตา่งๆ 

3. พิจารณานโยบายและแนวทางปฏิบัติของฝ่ายตรวจสอบกลางให้มีความเหมาะสมและมี
ประสิทธิผลอยา่งตอ่เน่ือง 

4. พิจารณาทบทวนแผนงานการตรวจสอบประจ าปีของฝ่ายตรวจสอบกลาง 

5. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายใน และ การตรวจสอบภายในท่ีมีความเหมาะสม
และมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกบัผู้สอบบญัชีภายในและภายนอก รวมถึงประเดน็ ดงันี ้

(ก) ให้ความเห็นชอบในการแตง่ตัง้ โยกย้าย เลิกจ้าง และพิจารณาความดีความชอบของ
หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทัง้นีเ้พ่ือให้หน่วยงานดงักล่าวมีความเป็นอิสระ
อยา่งแท้จริง 

(ข) พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยพิจารณาจากการปฏิบตัิ
หน้าท่ี และการรายงานตา่งๆ รวมถึงสายงานบงัคบับญัชาของหนว่ยงานนี ้ 
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6. พิจารณารายงานผลการตรวจสอบรายไตรมาส และข้อเสนอแนะของผู้สอบบญัชีทัง้ภายใน
และภายนอก รวมทัง้ตดิตามผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะดงักลา่ว 

7. สอบทานรายการทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยรายไตรมาส ให้มีความถกูต้องเช่ือถือ
ได้ และมีการเปิดเผยข้อมลูท่ีเพียงพอ ตามกระบวนการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

8. ดแูล และสอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบตัติามกฎระเบียบ หรือข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

9. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไป
ตามกฎหมายและข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทัง้นีเ้พ่ือให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าว 
สมเหตสุมผล และเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ 

10. พิจารณาร่วมกบัผู้สอบบญัชีถึงปัญหา หรือ ข้อจ ากดัท่ีเกิดขึน้จากการตรวจสอบงบการเงิน 

11. จดัท ารายงานการก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงาน
ประจ าปีของบริษัทฯ  ซึ่งรายงานดงักล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ  และต้อง
ประกอบด้วยข้อมลูดงันี ้

(ก) จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแตล่ะทา่น 

(ข) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในประเดน็ ดงันี ้

 ความถกูต้องครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 

 ความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ 

 การปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของ
ตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

 ความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

 รายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

 ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิ
หน้าท่ีตามกฎบตัร 

(ค) รายการอ่ืนท่ีเห็นว่า ผู้ ถือหุ้ นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

12. คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจเชิญกรรมการบริหาร ผู้บริหาร หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องมาให้ข้อมลู 
หรือ เข้าร่วมประชมุได้ 

13. การปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ 
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8.1.3 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย
ผู้ทรงคณุวฒุิจ านวน 3 ทา่น โดยมีรายนามดงัตอ่ไปนี ้

1. นายพิศษิฐ์ ดชัณาภิรมย์ ประธานกรรมการ 
2. พลเอกไพโรจน์ พานิชสมยั กรรมการ 
3. นางวรรณสดุา  ธนสรานาต กรรมการ 

 ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

1. พิจารณาหลกัเกณฑ์ และกระบวนการในการสรรหาบุคคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมเพ่ือด ารง
ต าแหน่งกรรมการ รวมทัง้คดัเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาท่ีได้ก าหนดไว้ และเสนอ
ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทซึ่งจะน าเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตัง้กรรมการ   

แบง่ได้เป็น 

(ก) ก าหนดคณุสมบตัิของกรรมการท่ีต้องการสรรหาให้เป็นไปตามโครงสร้าง ขนาด และ
องค์ประกอบของคณะกรรมการท่ีคณะกรรมการก าหนดไว้ โดยด าเนินการ ดงันี ้

 พิจารณาความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญของ
กรรมการโดยรวมว่า คณะกรรมการต้องการกรรมการท่ีมีคุณสมบตัิลักษณะ
ใดบ้าง 

 พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแตล่ะคน เพ่ือพิจารณาว่า กรรมการ
อิสระคนใดมีคณุสมบตัิครบถ้วนหรือคนใดขาดคณุสมบตัิในการเป็นกรรมการ
อิสระ รวมทัง้พิจารณาว่า จ าเป็นต้องสรรหากรรมการอิสระใหม่หรือไม่  หากมี
กรรมการอิสระไมค่รบตามนโยบายของคณะกรรมการ 

 พิจารณาการอทุิศเวลาของกรรมการ  
(ข) สรรหาและเสนอช่ือบคุคลท่ีเหมาะสมท่ีจะมาด ารงต าแหน่งกรรมการให้คณะกรรมการ

พิจารณาเพ่ือเสนอช่ือให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตัง้  โดยด าเนินการ ดงันี ้

 ก าหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับ
ลกัษณะเฉพาะของบริษัทฯ 

 ด าเนินการพิจารณารายช่ือบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือมาและคดัเลือกบุคคลท่ีมี
คณุสมบตัสิอดคล้องกบัเกณฑ์คณุสมบตัท่ีิก าหนดไว้ 

 ตรวจสอบให้รอบคอบว่าบุคคลท่ีจะถูกเสนอช่ือนัน้มีคุณสมบตัิตามกฎหมาย
และข้อก าหนดของหนว่ยงานทางการ 
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 ด าเนินการทาบทามบคุคลท่ีมีคณุสมบตัสิอดคล้องกบัเกณฑ์คณุสมบตัิท่ีก าหนด
ไว้ เพ่ือจะได้มัน่ใจวา่ บคุคลดงักลา่วมีความยินดีจะมารับต าแหน่งกรรมการของ
บริษัท หากได้รับการแตง่ตัง้จากผู้ ถือหุ้น 

 เสนอช่ือให้คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาและบรรจุช่ือในหนงัสือนดัประชุมผู้ ถือ
หุ้น เพ่ือให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ตอ่ไป 

2. พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการเพ่ือเสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการ ซึง่จะน าเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นให้เป็นผู้อนมุตัิ 

3. พิจารณาเกณฑ์ประเมินผลประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

4. พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนประจ าปีของกรรมการ 
5. พิจารณาการเสนอขายหลกัทรัพย์ใหม่ (หรือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น) ให้แก่กรรมการ 

และพนกังาน โดยให้เง่ือนไขตา่งๆ จงูใจให้กรรมการและพนกังานปฏิบตัิหน้าท่ีเพ่ือให้เกิดการ
สร้างมลูคา่เพิ่มให้ผู้ ถือหุ้นในระยะยาวและสามารถรักษาบคุลากรท่ีมีคณุภาพได้อย่างแท้จริง 
แตใ่นขณะเดียวกนัต้องไมส่งูเกินไปและเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นด้วย 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2550 เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2550 ได้มีมติแต่งตัง้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และอนมุตัิขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคา่ตอบแทน 

8.1.4 คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิจ านวน  3 
ทา่น ดงัรายนามตอ่ไปนี ้

1. นายสรุชยั เชษฐโชตศิกัดิ ์ ประธานกรรมการ 
2. นางพรพรรณ เตชรุ่งชยักลุ กรรมการ 
3. นายดามพ์ นานา กรรมการ 

 ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ท่ี 1/2546 เม่ือวันท่ี 28 มกราคม 2546  และท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2556 เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2556 ได้มีมติก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ี
ของคณะกรรมการบริหาร โดยก าหนดให้คณะกรรมการบริหารมีอ านาจหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้

1. มีอ านาจพิจารณาอนมุตัิการกู้หรือให้กู้ ยืมเงิน หรือ การขอสินเช่ือใดๆ จากสถาบนัการเงิน 
รวมตลอดถึงการเข้าเป็นผู้ค า้ประกนั หรือ การช าระหรือใช้จ่ายเงินเพ่ือธุรกรรมตามปกติธุรกิจ
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ของบริษัทฯ ทัง้นี ้ ภายในวงเงินส าหรับแตล่ะรายการไม่เกินกว่า 100 ล้านบาท หรือจ านวน
เทียบเทา่  

2. มีอ านาจแต่งตัง้ ถอดถอนเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ในต าแหน่งท่ีไม่สูงกว่าต าแหน่งประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร (เดมิใช้ช่ือต าแหนง่เป็นกรรมการผู้จดัการ)   

3. มีอ านาจจดัท า เสนอแนะ และก าหนดนโยบายแนวทางธุรกิจ และกลยทุธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ 
ตอ่คณะกรรมการ 

4. จดัตัง้โครงสร้างองค์กรและการบริหาร และกรรมการบริหาร โดยให้ครอบคลมุทกุรายละเอียด
ของการคดัเลือก การฝึกอบรม การวา่จ้าง และการเลิกจ้างของพนกังานของบริษัทฯ 

5. ก าหนดแผนธุรกิจ อ านาจการบริหารงาน อนมุตัิงบประมาณส าหรับประกอบธุรกิจประจ าปี 
และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และด าเนินการตามแผนทางธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจ
โดยสอดคล้องกบันโยบาย และแนวทางธุรกิจท่ีได้แถลงตอ่คณะกรรมการ 

6. ปฏิบตัหิน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายในแตล่ะชว่งเวลาจากคณะกรรมการ 

อนึ่ง การอนุมตัิการเข้าท ารายการดงักล่าวข้างต้น จะต้องไม่มีลกัษณะเป็นการอนุมัติการเข้าท า
รายการท่ีท าให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้ รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนมุตัิการเข้า
ท ารายการท่ีตนหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง หรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์
อ่ืนใด (ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ และตามท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด) ท ากบับ ริษัทฯ หรือบริษัท
ย่อย ยกเว้นเป็นการอนมุตัิการเข้าท ารายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษัท 
ได้พิจารณาอนุมตัิไว้ ทัง้นี ้ให้คณะกรรมการมีอ านาจในการแก้ไขเปล่ียนแปลงขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของ
คณะกรรมการบริหารได้ตามท่ีจ าเป็นหรือเห็นสมควร 

8.1.5 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิจ านวน  2 
ทา่น โดยมีรายนามดงัตอ่ไปนี ้

1. นางพรพรรณ เตชรุ่งชยักลุ ประธานกรรมการ 
2. นายดนยัศษิฏ์  เปสลาพนัธ์       กรรมการ 
 
หมายเหต ุ      นายดามพ์ นานา ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลวนัที่ 1 มกราคม 2560  และที่ประชมุ

คณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2560 ประชมุเม่ือวนัที่ 22 กมุภาพนัธ์ 2560 ได้มีมติแต่งตัง้นายดนัยศิษฏ์ เปสลาพนัธ์ 
เป็นกรรมการแทนนายดามพ์ นานาโดยมีผลวนัที่ 1 มกราคม 2560  
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ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ท่ี 5/2553 เม่ือวันท่ี 16 สิงหาคม 2553 ได้มีมติแต่งตัง้
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และอนมุตัขิอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดย
ก าหนดให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีอ านาจหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้ 

1. พิจารณานโยบาย  แผนงานและการด าเนินงานบริหารความเส่ียง รวมถึงให้ค าแนะน าแก่
คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจดัการในเร่ืองการบริหารความเส่ียง 

2. ก ากับ ดูแล และสนับสนุนให้การบริหารความเส่ียงเป็นไปตามแผนงานและส าเร็จลุล่วงใน
ระดบัองค์กร ตลอดจนระดบัโครงการ  

3. พิจารณาความเส่ียงท่ีส าคญัของบริษัทในระดบัองค์กร และประเมินการด าเนินงานบริหาร
ความเส่ียง ให้สอดคล้องกบักลยทุธ์และแผนธุรกิจของบริษัทฯ 

4. รายงานการปฏิบตังิานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท 

8.1.6 คณะกรรมการบรรษัทภบิาล  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 2 

ทา่น โดยมีรายนามดงัตอ่ไปนี ้

1. นางพรพรรณ เตชรุ่งชยักลุ ประธานกรรมการ 
2. นายดนยัศษิฏ์ เปสลาพนัธ์       กรรมการ 
 
หมายเหต ุ      นายดามพ์ นานา ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบรรษัทภิบาล โดยมีผลวันที่ 1 มกราคม 2560 และที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2560 ประชมุเม่ือวนัที่ 22 กมุภาพนัธ์ 2560 ได้มีมติแต่งตัง้นายดนัยศิษฏ์ เปสลาพนัธ์ 
เป็นกรรมการแทนนายดามพ์ นานาโดยมีผลวนัที่ 1 มกราคม 2560   

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภบิาล 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2554 เม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2554 ได้มีมติแต่งตัง้
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และอนุมัติขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล โดย
ก าหนดให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล มีอ านาจหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้ 

1. เสนอแนวทาง หรือนโยบายด้านการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัท 

2. ทบทวน หรือปรับปรุงแนวทาง หรือนโยบายด้านการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ 
3. ให้ค าแนะน าด้านการก ากับดูแลกิจการท่ีดี แก่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ

บริษัท 
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4. ดแูลให้กรรมการและฝ่ายจดัการปฏิบตังิานตามนโยบายด้านการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

8.1.7 คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล   

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ ประกอบด้วย
ผู้ทรงคณุวฒุิจ านวน 3 ทา่น โดยมีรายนามดงัตอ่ไปนี ้

1. นางพรพรรณ เตชรุ่งชยักลุ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวประอรศรี อดุมผล กรรมการ 
3.   นายชาคริต  พิชญางกรู กรรมการ  

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

1. น าเสนอนโยบาย และแนวทางการบริหารทรัพยากรบคุคล 
2. พฒันากลยทุธ์ และเทคนิควิธีเพ่ือการพฒันาทรัพยากรบคุคล 
3. ก ากบั และดแูลการด าเนินงานด้านพฒันาทรัพยากรบคุคล 
4. พิจารณา และ ตดัสินใจในประเด็นท่ีเก่ียวข้องด้านพฒันาทรัพยากรบุคคล  ตามแนวทางท่ี

ได้รับอนมุตัโิดยคณะกรรมการบริหาร 

8.1.8 คณะผู้บริหาร  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560  คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิจ านวน  6 ท่าน โดยมี
รายนามดงัตอ่ไปนี ้

1. นายสรุชยั เชษฐโชตศิกัดิ ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
2. นางพรพรรณ เตชรุ่งชยักลุ ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบตักิาร 
3. นายดามพ์ นานา ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน 
4. นายดนยัศษิฏ์ เปสลาพนัธ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายกฎหมาย 
5. นางสาวนงลกัษณ์ งามโรจน์ รองกรรมการผู้อ านวยการอาวโุส 
6. นายองอาจ สิงห์ล าพอง รองกรรมการผู้อ านวยการอาวโุส 

 
หมายเหตุ    1. ผู้บริหาร หมายถึง ผู้บริหารตามนิยามของประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์ (กลต.)   ที่ สจ.

14/2540 
                   2. นายองอาจ สิงห์ล าพอง ได้รับการแตง่ตัง้เป็นผู้บริหารของบริษัท เม่ือวนัที่ 9 กมุภาพนัธ์ 2560 



บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)                                                                                                                                         

54 

 

 ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2546 เม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2546 และครัง้ท่ี 2/2556 เม่ือ
วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2556 ได้มีมติก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (เดิมใช้ช่ือ
ต าแหน่งเป็นกรรมการผู้จดัการ) โดยก าหนดให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร มีอ านาจอนมุตัิในการด าเนินการ
ใดๆ ท่ีจ าเป็นหรือเก่ียวเน่ืองกับการด าเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ ภายในวงเงินส าหรับแต่ละ
รายการไม่เกินกว่า 25 ล้านบาท หรือจ านวนเทียบเท่า  ทัง้นี ้การอนุมัติการท ารายการดังกล่าวข้างต้น
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารไม่มีอ านาจในการด าเนินการใดๆ ในหรือเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั รายการ
การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ท่ีส าคญัของบริษัทฯ และ/หรือ รายการหรือเ ร่ืองท่ีประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร หรือ บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใน
ลักษณะอ่ืนใดท่ีจะท าขึน้กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในกรณีดงักล่าว รายการหรือเร่ืองดงักล่าวจะต้อง
น าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) เพ่ือพิจารณา
อนมุตั ิ

8.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2550 เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2550 ได้มีมติแต่งตัง้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และอนมุตัิขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน ดงันัน้ การคดัเลือกบคุคลท่ีจะเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ  ต้อง
ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน วิธีการสรรหากรรมการจะกระท าโดยคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคดัเลือกตามเกณฑ์คณุสมบตัิตามมาตรา  68 แห่ง
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ท่ีเก่ียวข้อง นอกจากนีย้งัพิจารณาถึงความหลากหลายของทกัษะ ประสบการณ์  ความรู้ 
และความสามารถเฉพาะเพ่ือประโยชน์และการพฒันากิจการของบริษัทฯ รวมทัง้การอทุิศเวลา และความ
พยายามในการปฏิบตัิหน้าท่ี จากนัน้จึงน ารายช่ือเสนอคณะกรรมการบริษัทและท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือ
พิจารณาแตง่ตัง้ 

ในการแต่งตัง้คณะกรรมการของบริษัทฯ ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการ โดยใช้เสียงข้าง
มากตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

1. ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่เสียงหนึง่ 
2. ให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลไป 
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่า

จ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ใน
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ล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเทา่กนัเกินจ านวนท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็น
ประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

8.3 เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้ให้ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบตัิการ ท าหน้าท่ีเป็นเลขานุการบริษัท ซึ่ง
ปัจจุบนั คือ นางพรพรรณ เตชรุ่งชยักลุ เพ่ือให้การด าเนินการของบริษัทฯ เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูล
กิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

ช่ือสกุล นางพรพรรณ เตชรุ่งชยักลุ  

ต ำแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหาร  
 ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล  
 ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง                                                                                                                                                                                                                                                                            
 ประธานกรรมการพฒันาทรัพยากรบคุคล 
 เลขานกุารบริษัท และประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบตักิาร 
อำยุ  47 ปี  
คุณวุฒทิำงกำรศึกษำ ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (MBA) 

สถาบนัศศินทร์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 ปริญญาตรี สถิติศาสตรบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 Executive Development Program รุ่นท่ี 4 (EDP 4) ปี 2552 

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
สัดส่วนกำรถือหุ้น ไมมี่  

ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำผู้บริหำร 

                                               
ไมมี่ 

 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 2547 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร 
บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) 

 2550 - ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบตักิาร 
บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) 
2551 - ปัจจบุนั เลขานกุารบริษัท 
บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) 
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8.4 ค่าตอบแทนผู้บริหาร  

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

1.  กรรมการบริษัท  
 

รายการ 
ปี 2560 

จ านวน (ท่าน) จ านวนเงนิ (บาท) รายละเอียดค่าตอบแทน 
กรรมการบริษัท 9   680,000 คา่ตอบแทนประจ าและเบีย้ประชมุ 
กรรมการตรวจสอบ 3 1,748,000 คา่ตอบแทนประจ าและเบีย้ประชมุ 

  
 โดยมีรายละเอียดคา่ตอบแทนประจ า และเบีย้ประชมุกรรมการบริษัท เป็นรายบคุคลดงันี ้
 

 
ล าดับ 

 
รายนามกรรมการบริษัท 

ปี 2560 

ค่าตอบแทนประจ า (บาท) ค่าเบีย้ประชุม (บาท) 

1 นายสรุชยั เชษฐโชตศิกัดิ ์ - 100,000 

2 นางพรพรรณ เตชรุ่งชยักลุ - 80,000 

3 นายดามพ์ นานา - 60,000 

4 นายดนยัศิษฏ์ เปสลาพนัธ์ - 80,000 

 5 นายศภุชยั นิลวรรณ - 40,000 

6 นายโสรัตน์ วณิชวรากิจ - 80,000 

7 นายพิศษิฐ์ ดชัณาภิรมย์ - 80,000 

8 พลเอก ไพโรจน์ พานิชสมยั - 80,000 

9 นางวรรณสดุา ธนสรานาต - 80,000 

 รวมทัง้หมด  680,000 
 

หมายเหต ุ   1.  ค่าตอบแทนกรรมการนีเ้ป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการของบริษัทฯ ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชน จ ากัด พ.ศ. 2535 (โดยไม่รวมเงินเดือน และผลประโยชน์ที่เก่ียวข้องที่จ่ายให้กับกรรมการซึ่งด ารง
ต าแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ด้วย) และการเป็นกรรมการบริษัทยอ่ยไมไ่ด้รับคา่ตอบแทน 

           2.  นายศภุชยั นิลวรรณ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลวนัที่ 11 สิงหาคม 2560 
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2. กรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทฯ  

 

รายการ 

ปี 2560 
จ านวน  
(ท่าน) 

จ านวนเงนิ  
(ล้านบาท) 

รายละเอียดค่าตอบแทน 

กรรมการบริหาร 3 - - 
ผู้บริหาร 6 50.98 เงินเดือน / โบนสั / สวสัดิการอื่นๆ 

 

ในปี 2560 บริษัทได้จา่ยเงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพส าหรับผู้บริหาร 6 ราย จ านวนเงินรวม
ประมาณ 2.32 ล้านบาท 

8.4.2 ค่าตอบแทนอ่ืน 

 -ไมมี่- 

8.5 บุคลากร 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีจ านวนพนักงานทัง้หมด 1,459 คน ประกอบด้วย
พนกังานใน บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) 611 คน และบริษัทในเครือ 848 คน และได้จ่ายผลตอบแทน
เป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 641 ล้านบาท โดยเป็นผลตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนสัและคา่ใช้จ่าย
บคุลากรอ่ืนๆ ตลอดจน มีเงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพส าหรับพนกังาน จ านวนเงินรวมประมาณ 19.92 
ล้านบาท 

นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

1. บริษัทฯ ค านึงถึงความส าคญัของพนกังานในฐานะทุนมนุษย์ (Human Capital) ซึ่งเป็นปัจจัย
ส าคญัท่ีสุดท่ีจะผลักดนัให้องค์กรบรรลุสู่เป้าหมายได้ จึงก าหนดให้มีแผนงานและมีการจัดสรร
งบประมาณในแตล่ะปีไว้อย่างชดัเจน และมีการจดัระดบัการพฒันาทรัพยากรบุคคล ไว้ 3 ระดบั 
คือ การพฒันาองค์กร (Organization Development) การพฒันาอาชีพ (Career Development) 
และการฝึกอบรมและพฒันา (Training  Development) โดยในปี 2560 ได้จดัการอบรมรวมทัง้สิน้ 
11 หลกัสตูร จ านวน 29 รุ่น แบ่งเป็นจดัฝึกอบรมภายในเป็นจ านวน 197 ชัว่โมง และฝึกอบรม
ภายนอกเป็นจ านวน 428 ชัว่โมง รวมทัง้หมด 625 ชัว่โมง แบง่เป็น 

1.1 การพัฒนาองค์กร (Organization Development) ได้ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ภายในของกลุ่มบริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) ตัง้แต่ช่วงการปฐมนิเทศพนกังานใหม่ ผ่าน
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กิจกรรม Welcome Day และการใช้งานโปรแกรม Lotus Notes จดัทัง้หมด 11 รุ่น จ านวนผู้
เข้าอบรม 184 คน  

1.2 การพฒันาอาชีพของพนกังาน (Career Development) ได้ก าหนดเส้นทางความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ (Career Path) และก าหนดหลักเกณฑ์การเล่ือนต าแหน่ง/ปรับระดบัต าแหน่ง 
(Promotion Path)  

1.3 การฝึกอบรมและพฒันาพนกังาน (Training  Development) ได้ก าหนดแนวทางการพฒันา
โดยใช้กรอบของความสามารถ (Competency Base Training) ประกอบกบัผลส ารวจความ
จ าเป็นในการฝึกอบรม (Training Need) โดยมีวิธีการพฒันาทัง้ในส่วนของการส่งไปฝึกอบรม
ภายนอก (Public Training) ได้แก่ 1) การบริหารการท างานของ Contact Center อย่างมือ
อาชีพ จ านวน 1 รุ่น ผู้ เข้าอบรมจ านวน 2 คน 2) การใช้งาน Vmware vSphere 6.5 และ 
Current Configuration ของระบบ จ านวน 1 รุ่น ผู้ เข้าอบรมจ านวน 5 คน และจดัฝึกอบรม
ภายใน (In-house Training) ท่ีครอบคลุมทัง้ด้านการพัฒนาความรู้ (Knowledge 
Development) การพฒันาทศันคติ (Attitude Development) และการพฒันาทกัษะ  (Skill 
Development) ได้แก่ 1) Winner Mindset จ านวน 1 รุ่น ผู้ เข้าอบรมจ านวน 45 คน 2) 
Analytical Thinking จ านวน 1 รุ่น ผู้ เข้าอบรมจ านวน 10 คน  3) ระบบพืน้ฐานงาน
ออกอากาศสถานีโทรทศัน์ จ านวน 3 รุ่น ผู้ เข้าอบรมจ านวน 62 คน  4) Basic Computer 
จ านวน 1 รุ่น ผู้ เข้าอบรมจ านวน 32 คน 5) เขียนอย่างไร...ไม่ให้คนอ่านต้องมองบน จ านวน 3 
รุ่น ผู้ เข้าอบรมจ านวน 72 คน  และ 6) Beauty and the Beach จ านวน 1 รุ่น ผู้ เข้าอบรม
จ านวน 36 คน 

 บริษัทฯ ยงัได้จดัอบรมตามท่ีกฎหมายก าหนด ได้แก่ 1) ความปลอดภัยส าหรับลูกจ้างทัว่ไปและ
ลกูจ้างเข้างานใหม่ จ านวน 5 รุ่น ผู้ เข้าอบรมจ านวน 180 คน 2) เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการท างาน
ระดบับริหาร จ านวน 1 รุ่น ผู้ เข้าอบรมจ านวน 15 คน 3) เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการท างานระดับ
หวัหน้างาน จ านวน 1 รุ่น ผู้ เข้าอบรมจ านวน 16 คน  และ  4) การดบัเพลิงขัน้ต้น จ านวน 1 รุ่น ผู้ เข้าอบรม
จ านวน 49 คน 

2. บริษัทให้ความส าคัญกับการสร้างความผูกพัน (Engagement) ของพนักงานในองค์กรมาอย่าง
ตอ่เน่ือง โดยจดัให้มีกิจกรรมตา่งๆ เช่น กิจกรรม We Applause ท่ีไปร่วมปรบมือแสดงความยินดีกบั
สายงานหรือพนกังาน ท่ีมีผลงานโดดเด่นทะลุเป้า โดยมอบการ์ดแสดงความยินดีจากคณุสุรชัย 
เชษฐโชตศิกัดิ ์และขนมจากร้านดงัตา่งๆ เพ่ือเป็นการกระตุ้นและเสริมสร้างแรงจงูใจเชิงบวกให้แก่
พนกังานทกุคน เป็นต้น 
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3. จากการท่ีบริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
โดยจัดให้มีตัวแทนพนักงานทุกระดับร่วมเป็นคณะท างานด้านความปลอดภัยในระดับต่างๆ เพ่ือ
ขับเคล่ือนนโยบายด้านความปลอดภัยให้เห็นผลเป็นรูปธรรมและสอดคล้องตามกฎหมายและ
มาตรฐานด้านความปลอดภยัท่ีเก่ียวข้อง  

 
 ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ขยายผลและติดตามการด าเนินงานด้านความปลอดภัยฯ โดยน าแผนงานไป
ปฏิบตัิกบัพนกังานทกุระดบัเพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง เช่น 1) ลงพืน้ท่ีตรวจสอบ รายงาน และ
ติดตามการแก้ไขจดุเส่ียงภยัในพืน้ท่ีการท างาน  2) ปรับปรุงพืน้ท่ีการท างานในจดุท่ีอาจก่อให้เกิดอบุตัิเหตแุละ
ท าการติดป้ายสญัลกัษณ์ด้านความปลอดภัยต่างๆ  3) ปรับปรุงระบบทางหนีไฟ ปรับปรุงป้ายบอกทางหนีไฟ 
และไฟสอ่งสว่างฉกุเฉินให้อยู่ในมาตรฐานท่ีก าหนด 4) ตรวจสอบสภาพถงัดบัเพลิงในแตล่ะตกึตามระยะเวลาท่ี
ก าหนด และ 5) เก็บสถิติการเกิดอุบตัิเหตุและการเจ็บป่วยของพนักงานท่ีใช้บริการห้องพยาบาลของบริษัทฯ 
เพ่ือวิเคราะห์หาสาเหตุ แนวทางแก้ไขและให้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการ
ท างานเพ่ือให้พนักงานน าไปปรับเปล่ียนพฤติกรรมการท างานให้มีความปลอดภัยและมีสุขภาพท่ีดี เป็นต้น 
ทัง้นี ้ในปี 2560 อตัราการเจ็บป่วยของพนกังานท่ีใช้บริการห้องพยาบาลของบริษัทฯ อยู่ท่ีประมาณร้อยละ 
12.56 ตอ่เดือน 
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9. การก ากับดูแลกจิการ 

 บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการ โดยให้ความส าคญัตอ่ระบบการควบคมุ
และการตรวจสอบภายใน และมุ่งเน้นการก ากับดูแลฝ่ายบริหารให้ด าเนินการตามนโยบายอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชน์ระยะยาวของผู้ ถือหุ้น รวมทัง้มุง่เน้นเร่ืองความโปร่งใสในการด าเนินกิจการ การ
เปิดเผยข้อมูล และการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม ตลอดจนความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือการพฒันาท่ียัง่ยืน 

ในปี พ.ศ. 2560 บริษัทได้รับการจดัอนัดบัท่ี  Very Good CG Scoring และ Top Quartile 
Companies by Market Capitalization จากผลส ารวจการก ากับดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย
ประจ าปี พ.ศ. 2560  

สรุปการปฏิบตัติามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีในปี 2560 ดงันี ้

9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

 คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดให้มีนโยบายการก ากับดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ อย่างเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร จดัให้มีการพิจารณาทบทวนนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและคูมื่อจรรยาบรรณของกลุ่ม
บริษัทฯ รวมถึงติดตามประเมินผลการปฏิบตัิตามนโยบายดงักล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และบริษัทฯ ได้
เผยแพร่ให้กรรมการและพนกังานเพ่ือใช้อ้างอิงและถือปฏิบตัิ รวมทัง้เผยแพร่บนเว็บไซต์ภายในของบริษัทฯ 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2560  4/2560 และ 1/2561 เม่ือวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2560  
14 พฤศจิกายน 2560 และ 21 กมุภาพนัธ์ 2561 ได้มีการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง อนุมตัินโยบายการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและคูมื่อจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ ทัง้ติดตามประเมินผลการปฏิบตัิตามนโยบาย
ดงักล่าว และคณะกรรมการตระหนกัถึงบทบาทหน้าท่ีในฐานะผู้น า (governing body) ขององค์กร และมี
กรรมการเกินกว่ากึ่งหนึ่งท่ีได้ศกึษาหลกัปฏิบตัิตาม CG Code จนเข้าใจประโยชน์และหลกัปฏิบตัิในการ
น าไปใช้สร้างคณุค่าให้แก่กิจการอย่างยัง่ยืนเป็นอย่างดีแล้ว รวมทัง้ได้ประเมินการปฏิบตัิตามหลกัปฏิบตัิ
ใน CG Code แตล่ะข้อ เพ่ือให้มัน่ใจว่า มีกระบวนการท่ีได้ปรับใช้ หรือมีแผนพฒันาให้เหมาะสมกบัธุรกิจ
แล้ว 

 นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังได้ปฏิบตัิตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 
2560 (Corporate Governance Code for listed companies 2017) ซึ่งก าหนดโดยคณะกรรมการก ากบั
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ส าหรับบริษัทจดทะเบียนท่ี ตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยก าหนด ครอบคลมุแนวทางปฏิบตัเิป็น 5 หมวด ได้แก่ 
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 สิทธิของผู้ ถือหุ้น 

 การปฏิบตัติอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั 

 บทบาทของผู้ มีสว่นได้เสีย 

 การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 

 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

9.1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

 บริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญและเคารพสิทธิของผู้ ถือหุ้ น โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมาย
ก าหนด ใน ปี 2560 บริษัทฯ จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นวนัท่ี 5 เมษายน 2560 ซึ่งกรรมการทุกท่าน ท่ีอยู่ใน
ต าแหน่งได้เข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น ยกเว้น พลเอกไพโรจน์ พานิชสมยั ไม่ได้เข้าร่วมประชุม เน่ืองจากติด
ภารกิจ (รายช่ือกรรมการบริษัทท่ีเข้าประชมุผู้ ถือหุ้น ดรูายละเอียดได้ท่ีรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น) 

 บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้น รวมถึงนกัลงทุนสถาบนั ในการ
เข้าร่วมการประชมุผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทเลือกสถานท่ีจดัการประชมุมีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงและเพียงพอ
เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเดนิทางเข้าร่วมการประชมุได้สะดวก 

บริษัทฯ มีนโยบายการปฏิบตัิกับผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยตระหนกัถึงความส าคญัของสิทธิ
ของผู้ ถือหุ้นในการเข้าถึงข้อมลูของบริษัทฯ อยา่งเพียงพอและทนัเวลา ในการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นบริษัทฯ จะ
จดัสง่หนงัสือเชิญประชมุพร้อมทัง้ข้อมลูประกอบการประชมุตามวาระตา่งๆ ให้ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อน
วนัประชมุอยา่งน้อย 7 วนั ซึง่เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

ในปี 2560 บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ 
เป็นผู้จดัส่งหนงัสือเชิญประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 7 วนั หรือ 14 วนั แล้วแต่
กรณีท่ีกฎหมายก าหนด 

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จดัส่งหนงัสือนดัประชมุ พร้อมทัง้ข้อมลูประกอบการประชมุตามวาระตา่งๆ 
ให้ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวนัประชุมในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด ซึ่งในแต่ละวาระมีหลกัการและ
เหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบ  นอกจากนัน้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญ
ประชมุผู้ ถือหุ้น และ เอกสารประกอบการประชมุ ทัง้ภาษาไทย และภาษาองักฤษไว้ท่ีเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
http://www.rs.co.th/investor.html ก่อนวนัประชมุไม่น้อยกว่า 30 วนั และ เผยแพร่รายงานประจ าปี ไว้ท่ี 
เว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนวนัประชมุไม่น้อยกว่า 7 วนั  เพ่ือเพิ่มความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมลูของผู้ ถือหุ้น 
สว่นรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีจดัในปี 2560 ได้น าไปโพสต์ไว้ภายใน 14 วนั หลงัการประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว
เสร็จ บริษัทฯ ได้จดัการประชมุผู้ ถือหุ้น โดยก่อนเร่ิมประชมุ ประธานในท่ีประชมุได้มอบหมายให้เลขานกุาร

http://www.rs.co.th/investor.htm
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บริษัทชีแ้จงวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ท่ีประชุมทราบ  ในระหว่างการประชุมประธานในท่ีประชุมเปิด
โอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถามเพิ่มเติม แสดงความคิดเห็นก่อนการออกเสียง
ลงคะแนนในทกุวาระ และสนบัสนนุให้มีการใช้บตัรลงคะแนนเสียงในวาระท่ีส าคญั เพ่ือความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ รายงานการประชุมถูกจัดท าขึน้อย่างถูกต้อง  ครบถ้วน เสร็จสมบูรณ์ ในเวลาท่ีกฎหมาย
ก าหนด และ มีระบบการจดัเก็บท่ีดีเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้   

ในปี 2560 บริษัทฯ ดแูลผู้ ถือหุ้นมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย เช่น การให้ข้อมลูส าคญัท่ีเป็นปัจจบุนั
ผ่านเว็บไซต์ และไม่มีการลิดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้ นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทฯ ท่ีต้องเปิดเผยตาม
ข้อก าหนดต่างๆ และการเข้าประชุมผู้ ถือหุ้น ได้แก่ ไม่เพิ่มวาระการประชมุหรือเปล่ียนแปลงข้อมูลส าคญั
โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ไม่แจกเอกสารท่ีมีข้อมูลส าคญั เพิ่มเติมในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอย่าง
กะทนัหนั และไมจ่ ากดัสิทธิในการเข้าประชมุของผู้ ถือหุ้นท่ีมาสาย เป็นต้น และในระหว่างการประชมุผู้ ถือหุ้น  
ประธานในท่ีประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะต่างๆ เก่ียวกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่งค าถาม
ลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ โดยสง่ค าถามผา่นเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือส่งจดหมายถึงคณะกรรมการบริษัท ซึ่ง
การให้สิทธิของผู้ ถือหุ้นและการสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิเป็นไปตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

9.1.2 การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

 ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ะดวกเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง บริษัทฯ เสนอให้มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ
ซึง่เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบเข้าประชมุและลงคะแนนเสียงแทน ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นปี 
2560 มีผู้ ถือหุ้นจ านวน 70 ราย มอบฉันทะให้ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระท่ีบริษัทฯ 
เสนอเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ ให้ออกเสียงแทน 

 เม่ือวนัท่ี 1 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลถึงผู้ ถือหุ้นผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพ่ือให้ผู้
ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้ก าหนดกฎเกณฑ์ท่ีชดัเจน
ล่วงหน้าส าหรับการพิจารณาการเพิ่มวาระท่ีผู้ ถือหุ้ นส่วนน้อยเสนอ และบริษัทฯ  ก าหนดวิธีการให้ผู้ ถือ
หุ้นส่วนน้อยเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาด ารงต าแหน่งกรรมการ พร้อมข้อมูลประกอบการ
พิจารณาด้านคณุสมบตัิและการให้ความยินยอมของผู้ ได้รับการเสนอช่ือ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ เสนอเร่ือง
เพ่ือบรรจเุป็นวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น และไมมี่ผู้ เสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

บริษัทฯ มีมาตรการป้องกนักรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมลูภายในเพ่ือหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง
หรือผู้ อ่ืนในทางมิชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร 
พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ รายงานรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ของตนและ
ผู้ เก่ียวข้องต่อคณะกรรมการโดยส่งข้อมูลให้แก่ส านกักฎหมาย เพ่ือน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท และ
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ให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯ ท่ีอาจมีความขดัแย้งของผลประโยชน์และสามารถ
ตดัสินใจเพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวม ทัง้นี ้กรรมการและผู้บริหารท่ีมีส่วนได้เสียกบัธุรกรรมท่ีท ากับ
บริษัทฯ ไม่ให้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจท าธุรกรรมดงักล่าว ดงัรายละเอียดท่ีได้เ ปิดเผยในหวัข้อการดแูล
เร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน อีกทัง้ คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้ในการท ารายการระหว่างกันนัน้จะต้อง
เป็นไปตามข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้องของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ดงัรายละเอียดท่ีได้เปิดเผยในหวัข้อ
มาตรการ หรือขัน้ตอนการอนมุตัิการท ารายการระหว่างกนั  ตัง้แตปี่ 2551 คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนด
นโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารระดบัสงู* ซือ้ขายหุ้นบริษัทฯ ในช่วง 3 สปัดาห์ก่อนงบการเงินเผยแพร่
และ 2 วนัหลงัเปิดเผยงบการเงิน  

 บริษัทฯ ก าหนดข้อห้ามไม่ให้มีการใช้โอกาสหรือข้อมูลท่ีได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ
พนกังานในการหาประโยชน์ส่วนตน หรือท าธุรกิจแข่งขันกับบริษัทฯ หรือธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง รวมทัง้ไม่ใช้
ข้อมลูภายในเพ่ือประโยชน์ของตนในการซือ้ขายหุ้นของบริษัทฯ ไว้ในคูมื่อจรรยาบรรณ และได้เปิดเผยไว้ใน
หวัข้อการดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายใน 

หมายเหต ุ * หมายถึง ผู้บริหารตามนิยามของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต. ) ที่มีหน้าที่รายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ตามกฎหมาย 

9.1.3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯ ให้ความส าคญัตอ่สิทธิของผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ ทัง้ผู้ มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนกังาน 
ผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย หรือผู้ มีสว่นได้เสียภายนอก ได้แก่ คูแ่ข่ง เจ้าหนี ้ภาครัฐและหน่วยงาน
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง เน่ืองจากบริษัทฯ ตระหนกัถึงแรงสนบัสนุนจากผู้ มีส่วนได้เสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชน
และสังคม ซึ่งให้ความส าคญัอย่างสม ่าเสมอ  (ดตูวัอย่างในหัวข้อบทบาทและความรับผิดชอบต่อสงัคม
และนโยบายการพฒันาทรัพยากรบคุคล) รวมทัง้บริษัทฯ ได้จดัให้มีระเบียบและแนวปฏิบตัิเป็นลายลกัษณ์
อกัษร รวมถึงก าหนดบทลงโทษทางวินยั เพ่ือให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของ
กลุ่มบริษัทอาร์เอส เป็นต้น ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าท่ีตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความ
ซ่ือสตัย์สจุริตและมีจริยธรรม ทัง้การปฏิบตัิตอ่บริษัทฯ และผู้ มีส่วนได้เสียกลุ่มตา่งๆ   ส่วนเนือ้หาของคูมื่อ
จรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ ครอบคลุมในเร่ืองจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจและจรรยาบรรณของ
พนกังาน ซึง่ได้แก่  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 

บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะด าเนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดย
ค านงึถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีพงึมีตอ่ประเทศชาต ิสงัคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนด าเนินธุรกิจและ
ควบคมุให้มีการปฏิบตัภิายใต้กรอบของกฎหมาย รวมถึงกฎเกณฑ์ตา่งๆท่ีเก่ียวข้อง อย่างครบถ้วน และน า
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ความรู้และประสบการณ์ทางธุรกิจมาพฒันาโครงการท่ีสามารถสร้างเสริมประโยชน์ตอ่ชมุชนได้อย่างเป็น
รูปธรรม ส่วนทางด้านสิ่งแวดล้อม เป็นการป้องกัน ลด จดัการและดแูลให้มั่นใจว่าบริษัทจะไม่สร้างหรือ
ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลมุการใช้พลงังานในส านกังาน การใช้น า้ การใช้
ทรัพยากรหมนุเวียน การปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น รวมถึงมุ่งมัน่ผลกัดนัให้เกิดกระแสพฒันาคณุภาพ
ของสังคมและสิ่งแวดล้อม ทัง้ท่ีด าเนินการเองและร่วมมือกับรัฐและชุมชน ตลอดจนส่งเสริมความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจงัและต่อเน่ืองให้แก่พนักงานและลูกจ้างทุกระดบัในการ
ปฏิบตัิตนเป็นคนดีท าประโยชน์ให้กบัชมุชนและสงัคม รวมทัง้สนบัสนนุให้พนกังานและลกูจ้างมีส่วนร่วม
สร้างสรรค์กิจกรรมตา่งๆ เพ่ือชมุชน และสงัคมอย่างสม ่าเสมอ อนัก่อให้เกิดวฒันธรรมท่ีดีในองค์กรต่อไป 
โดยมีการติดตาม และวดัผลความคืบหน้าและความส าเร็จในระยะยาว เพ่ือให้แน่ใจว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิ
ตามนโยบายเก่ียวกับสงัคมและสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนบริษัทฯ ได้สนบัสนุนให้มีกิจกรรมรณรงค์การใช้
ทรัพยากรอย่างรู้คณุค่าในองค์กร เช่น บริษัทสนบัสนุนให้ลดการใช้กระดาษ  โดยทดแทนด้วยวิธีอ่ืนแทน 
เช่น ใช้ข้อมลูทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึน้  ท าให้บริษัทฯ สามารถลดการใช้กระดาษลงไปได้อย่างมาก  และ
สนับสนุนการใช้กระดาษสองหน้า การช่วยกันประหยัดพลังงาน เช่น ปิดแอร์และปิดไฟช่วงระหว่างพัก 
รวมถึงการให้ข่าวสารข้อมูลความรู้ พร้อมทัง้รณรงค์การใช้ทรัพยากรอย่างประหยดัเป็นต้น (ดตูวัอย่างใน
หวัข้อบทบาทและความรับผิดชอบตอ่สงัคมและนโยบายการพฒันาทรัพยากรบคุคล) 

ลูกค้า 

บริษัทฯ มุ่งมัน่ในการจ าหน่ายสินค้าและให้บริการท่ีมีคณุภาพกบัลกูค้าของบริษัทฯ โดยปฏิบตัิให้
เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง การค านึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย ความเป็นธรรม การ
เก็บรักษาข้อมลูลูกค้า การบริการหลงัการขายตลอดช่วงอายสุินค้าและบริการ การติดตามวดัผลความพึง
พอใจของลูกค้าเพ่ือการพัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการ รวมทัง้การโฆษณาประชาสัมพันธ์และการ
ส่งเสริมการขายอย่างมีความรับผิดชอบ ไม่ท าให้เกิดความเข้าใจผิด หรือใช้ประโยชน์จากความเข้าใจผิด
ของลูกค้า และรับผิดชอบในการปฏิบตัิตามสัญญาอย่างเคร่งครัด ตลอดจนมีหน่วยงานให้บริการ ดูแล 
ชีแ้จงข้อสงสยั และแก้ไขปัญหาตา่งๆ ให้กบัลกูค้า 

ผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ บริหารงานด้วยความรู้ความสามารถท่ีดี มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ผลการด าเนินงานท่ีดี โดย
ค านึงถึงความเส่ียงในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนให้เกิดผลตอบแทนท่ีเหมาะสมต่อผู้ ถือหุ้น  และ
ควบคมุดแูลให้เป็นท่ีมัน่ใจได้ว่า ได้มีการรายงานผลการปฏิบตัิงาน และสถานะทางการเงินของบริษัทฯ 
ตลอดจนการเปิดเผยข้อมลูตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งถกูต้องครบถ้วน 
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พนักงานและลูกจ้าง 

บริษัทฯ ถือว่าพนกังานและลูกจ้างเป็นสมบตัิอนัมีค่าของบริษัทฯ ดงันัน้คณุค่าของพนกังานและ
ลูกจ้างจึงถือเป็นเร่ืองส าคญั โดยปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวข้องและปฏิบตัิต่อ
พนกังานและลกูจ้างอยา่งเป็นธรรม รวมถึงเคารพสิทธิมนษุยชน ซึง่บริษัทฯ จดัให้มีสวสัดิการท่ีเหมาะสมแก่
พนักงาน ท่ีไม่น้อยกว่าท่ีกฎหมายก าหนด  ให้ผลตอบแทนและค่าผลประโยชน์อ่ืนๆ ท่ีเป็นธรรมและ
เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบตัิงานของพนักงานแต่ละคน ให้
สอดคล้องกบัผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในระยะสัน้ ได้แก่ เงินเดือน โบนสั และกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
และสอดคล้องกับผลการด าเนินงานของบริษัทในระยะยาว ได้แก่ การวดัผลการปฏิบตัิงานพนกังานตาม 
Key Performance Indicators(KPI) และการจ่ายผลตอบแทนของอตุสาหกรรมเดียวกนั รวมถึงกลุ่มบริษัท
อาร์เอสให้ความส าคญักบัการรักษาสขุภาพอนามยั ความปลอดภยั และสภาพแวดล้อมในการท างานให้มี
ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ การอบรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพและ
ส่งเสริมความก้าวหน้า รวมถึงเปิดโอกาสให้พนกังานมีโอกาสพฒันาทกัษะการท างานในด้านอ่ืนๆ และยึด
มั่นปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน ทัง้นีบ้ริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงาน การประกันชีวิตและ
สขุภาพพนกังาน รวมถึงจดัให้มีการตรวจสอบความปลอดภยัของสถานท่ีท างานสม ่าเสมอ  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท  ไ ด้ มีการพิจารณาและอนุมัตินโยบายความปลอดภัย  
อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างาน 

บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน กรรมการ และผู้ บริหาร เป็นต้น  
(ดตูวัอยา่งในหวัข้อบทบาทและความรับผิดชอบตอ่สงัคมและนโยบายการพฒันาทรัพยากรบคุคล) 

คู่ค้าและเจ้าหนี ้

บริษัทฯ ตัง้มั่นในความซ่ือสัตย์สุจริต และ เท่ียงธรรมต่อคู่ค้า โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
บริษัทฯ มีกระบวนการจดัซือ้จดัจ้างและเง่ือนไขสญัญาหรือข้อตกลงท่ีเป็นธรรม  โดยอยู่บนพืน้ฐานของการ
ได้รับผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อทัง้สองฝ่าย หลีกเล่ียงความล าเอียง หรือสถานการณ์ท่ีท า ให้เกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนยึดมัน่และถือปฏิบตัิตามสญัญา เง่ือนไขตามข้อตกลง และหน้าท่ีท่ีพึงมี
ตอ่คูค้่าและเจ้าหนี ้รวมถึงการช่วยให้ความรู้ พฒันาศกัยภาพและยกระดบัความสามารถในการผลิตและ
ให้บริการให้ได้มาตรฐาน ชีแ้จงและดแูลให้คูค้่าเคารพสิทธิมนษุยชนและปฏิบตัิตอ่แรงงานตนเองอย่างเป็น
ธรรม รับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลคู่ค้าเพ่ือพฒันาการ
ประกอบธุรกิจระหวา่งกนัอยา่งยัง่ยืน หากเกิดกรณีท่ีไมส่ามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขของสญัญาท่ีตกลงกนัไว้
ได้ บริษัทฯจะแจ้งให้เจ้าหนีท้ราบล่วงหน้าเพ่ือร่วมกันพิจารณาหาแนวทางการแก้ปัญหา อีกทัง้บริษัทฯ ไม่
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สนบัสนุนการทุจริตและการจ่ายสินบนเพ่ือผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท  (ดรูายละเอียดได้ในหวัข้อ
นโยบายการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนั) 

บริษัทฯ มีเกณฑ์การคดัเลือกคูค้่า/ผู้ขาย/ให้บริการภายนอก ดงันี ้

 คณุภาพของสินค้าและบริการ 

 ความสามารถ ความเช่ียวชาญ ความช านาญ และประสบการณ์ 

 นโยบายการค้า 

 ความมีช่ือเสียงทางธุรกิจ 

 สถานภาพทางการเงิน 

คู่แข่ง 

บริษัทฯ ส่งเสริมนโยบายการแข่งขนัทางการค้าอย่างเสรี และเป็นธรรม  ตลอดจนปฏิบตัิตอ่คูแ่ข่ง
อยา่งมืออาชีพ โดยการประกอบธุรกิจอยา่งเปิดเผยโปร่งใสและไมส่ร้างความได้เปรียบทางการแข่งขนัอย่าง
ไมเ่ป็นธรรม 

คุณธรรม 

บริษัทฯ มุ่งมัน่กระท าในสิ่งท่ีถูกต้อง ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต ตรงไปตรงมา ภายใต้
กฎหมาย  และกฎระเบียบของบริษัทฯ โดยถือปฏิบตัิตามจรรยาบรรณนีใ้นทกุกิจกรรมและในการตดัสินใจ
ในทกุเร่ืองของบริษัทฯ  บริษัทฯ จะด าเนินธุรกิจด้วยความซ่ือสตัย์และค านึงถึงความเส่ียงท่ีมีผลกระทบตอ่
บริษัทฯ 

ความเสมอภาคกับสิทธิมนุษยชนแก่ผู้เก่ียวข้อง 

บริษัทฯ ไมมี่การกีดกนั หรือไมใ่ห้สิทธิพิเศษ หรือเลือกปฏิบตัิแก่ผู้หนึ่งผู้ ใด เน่ืองจากความแตกตา่ง
ทางด้านเชือ้ชาติ สญัชาติ ศาสนา เพศ อายุ สถาบนัการศึกษา  รวมทัง้ไม่เก่ียวข้องกับการละเมิดสิทธิ
มนษุยชน 

ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ 

 บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ
คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาทบทวน และปรับปรุงคูมื่อจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ เป็นประจ า
อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ซึ่งในปี 2560 และ 2561 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2560  4/2560 และ 
1/2561 ได้มีการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง และอนมุตัิคูมื่อจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ  และประกาศลง
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ในระบบ Intranet ของบริษัทฯ รวมถึงใช้เป็นข้อมูลในการฝึกอบรมพนกังานใหม่เพ่ือให้พนกังานทกุระดบั
รับทราบอยา่งทัว่ถึง และมีกระบวนการดแูลให้มีการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณท่ีก าหนดอยา่งเคร่งครัด 

บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงานทุกระดับปฏิบัติตามท่ีก าหนดในคู่มือ
จรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ในปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททาง
กฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคญัและท่ีมีผลกระทบด้านลบอัน
อาจจะมีผลกระทบตอ่สินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ยท่ีมีจ านวนสงูกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ ถือหุ้น 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ตลอดจนไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายท่ีมิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติ
ของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

บริษัทฯ พัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของผู้ มีส่วนได้เสียในการสร้างเสริมผลการด าเนินงานของ
บริษัทฯ เพ่ือสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับกิจการโดยการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และ รับฟัง
ความเห็น  ข้อร้องเรียน หรือ ข้อเสนอแนะ (ยกเว้นค าร้องเก่ียวกับพฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการทุจริต หรือ
ประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร ดรูายละเอียดเพิ่มเติมในหวัข้อนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัป
ชัน) ทัง้จากพนักงานเอง และ ผู้ มีส่วนได้เสียอ่ืน ผ่านทางการพบผู้บริหาร หน่วยงานตรวจสอบกลาง 
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์  เลขานุการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือน าเสนอผ่านไปยัง
คณะกรรมการบริษัทโดยตรง โดยทางเว็บไซต์ http://www.rs.co.th/investor.html ทางโทรศพัท์ หมายเลข 

+66 2938 4307 และ +66 2511 0555 ตอ่ 1496  หรือติดตอ่โดยตรงตามหน่วยงานดงักล่าว เพ่ือให้มีการ
รวบรวมและตรวจสอบข้อมลูตามกระบวนการท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้และรายงานตอ่คณะกรรมการ  

ส าหรับค าร้องเก่ียวกับรายงานทางบญัชีและการเงิน การควบคมุภายใน การบริหารความเส่ียง 
การปฏิบตัิตามกฎหมายและจรรยาบรรณ เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้ รับเอกสารและสรุปประเด็นต่างๆ 
ทัง้หมดเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส   บริษัทฯ ให้
ความส าคัญกับการเก็บข้อมูลร้องเรียนเป็นความลับเพ่ือสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ ร้องเรียน และเร่ือง
ร้องเรียนดงักลา่วจะรับรู้เฉพาะในกลุม่บคุคลท่ีได้รับมอบหมายและเก่ียวข้องด้วยเทา่นัน้ 

9.1.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

 บริษัทฯ ให้ความส าคญัต่อระบบการควบคมุภายในทัง้ในระดบับริหาร และ ระดบัปฏิบตัิงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ โดยก าหนดภาระหน้าท่ี อ านาจการด าเนินการของผู้ปฏิบตังิาน ผู้บริหารไว้อย่างชดัเจน มีการ
ควบคมุดแูลการใช้ทรัพย์สิน มีการแบง่แยกหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงาน ผู้ติดตามควบคมุ และประเมินผลออกจาก
กนั เพ่ือให้เกิดการถ่วงดลุและการตรวจสอบระหวา่งกนัอยา่งเหมาะสม นอกจากนีย้งัมีการควบคมุภายในท่ี
เก่ียวกบัระบบการเงิน โดยบริษัทฯ ได้จดัให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานท่ีรับผิดชอบ 



บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)                                                                                                                                         

68 

 

บริษัทฯ มีฝ่ายตรวจสอบภายในท าหน้าท่ีตรวจสอบโดยจะรายงานการตรวจสอบตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้มัน่ใจว่าการปฏิบตัิงานหลกั และกิจกรรมทางการเงินส าคญัของบริษัทฯ ได้
ด าเนินการตามแนวทางท่ีก าหนดและมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะมีการตรวจสอบการปฏิบตัิ
ตามกฎหมายและข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ (Compliance Control)  

9.1.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยเพ่ือช่วยกลั่นกรองรายละเอียดโดยก าหนด
ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบไว้ในระเบียบของแตล่ะคณะ 

 สมาชิกส่วนใหญ่ของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นกรรมการอิสระ ยกเว้น คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการพฒันาทรัพยากรบุคคล 
ประธานกรรมการไมด่ ารงต าแหนง่ในคณะกรรมการชดุยอ่ยทกุคณะ อีกทัง้ยงัก าหนดให้กรรมการอิสระเป็น
ประธานของแตล่ะคณะด้วย ยกเว้น คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล และ คณะกรรมการพฒันาทรัพยากรบคุคล ปัจจบุนั บริษัทฯมีคณะกรรมการชดุย่อย 6 คณะ 
ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการพฒันาทรัพยากรบคุคล 

 รายละเอียดเก่ียวกับรายช่ือ หน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยอยู่ในหัวข้อ
โครงสร้างการจดัการของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตัง้คณะอนุกรรมการเพ่ือช่วยในการก ากับ
ดแูลกิจการของบริษัทฯ ดงันี ้

 คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน 
ทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ และหน้าท่ีของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ (ดรูายละเอียดในหวัข้อโครงสร้างการจดัการของบริษัทฯ) 

 คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า นายพิศิษฐ์   ดชัณาภิรมย์ เป็นกรรมการอิสระท่ีมีความรู้และความ
เช่ียวชาญด้านบญัชีและการเงิน จงึได้แตง่ตัง้ให้เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 โดยในปี 2560 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้สิน้จ านวน 4 ครัง้ ซึ่ง
กรรมการตรวจสอบทกุทา่นท่ีอยูใ่นต าแหนง่ได้เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบทกุครัง้ และ
รายงานผลการปฏิบัติหน้าท่ีต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม ่าเสมอ อีกทัง้ในการประชุมของ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชมุร่วมกนัระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกับผู้สอบบญัชีโดย
ไมมี่ผู้บริหารอยู่ทัง้ 4 ครัง้ 
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 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2550 เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2550 ได้มีการแต่งตัง้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  อนุมัติขอบเขตอ านาจหน้าท่ี  และพิจารณา
คา่ตอบแทน โดยคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ผู้ทรงคณุวฒุิ ทัง้หมดจ านวน 3 ท่าน ซึ่งมีสมาชิกท่ี
เป็นกรรมการอิสระทัง้หมด จ านวน 3 ท่าน โดยกรรมการอิสระ 1 ใน 3 ท่าน เป็นประธานกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  และคณะกรรมการฯ มีวาระในการด ารงต าแหน่ง
คราวละ 3  ปี (ดรูายละเอียดในหวัข้อโครงสร้างการจดัการของบริษัทฯ) 

 ในปี 2560 บริษัทฯ มีการประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน รวมทัง้สิน้จ านวน 
2 ครัง้ ซึ่งกรรมการทุกท่านท่ีอยู่ในต าแหน่งได้เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนทุกครัง้ และคณะกรรมการสรรหาฯรายงานผลการปฏิบัติหน้าท่ีต่อคณะกรรมการ
บริษัทอยา่งสม ่าเสมอ 

 ในระหวา่งปี 2560 สรุปสาระส าคญัของงานท่ีปฏิบตัไิด้ดงัตอ่ไปนี ้
1. พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติและความเหมาะสมเพ่ือด ารงต าแหน่ง

กรรมการบริษัทแทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่ตามวาระ 
2. พิจารณาอนุมตัิแตง่ตัง้กรรมการบรรษัทภิบาลและกรรมการบริหารความเส่ียงแทนกรรมการท่ี

ลาออกไป 

3. พิจารณาทบทวนและอนมุตัิกฎบตัรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  
4. พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของรูปแบบและหลกัเกณฑ์การจา่ยคา่ตอบแทน 

5. พิจารณาทบทวนเร่ืองคา่ตอบแทนประจ าปีของกรรมการ 
6. พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
7. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประจ าปี 2560 
8. รายงานผลการปฏิบตัหิน้าท่ีตอ่คณะกรรมการบริษัทอย่างสม ่าเสมอ 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีความเห็นว่า รายการดงักล่าวมีความเหมาะสม
และเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้น และผู้ มีสว่นได้เสียในระยะยาวแล้ว 

 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย ผู้ทรงคณุวฒุิ จ านวน 3 ท่าน รายนามคณะกรรมการบริหาร 
(ดรูายละเอียดในหวัข้อโครงสร้างการจดัการของบริษัทฯ) 

 ในปี 2560 บริษัทฯ มีการประชมุคณะกรรมการบริหาร รวมทัง้สิน้จ านวน 36 ครัง้ 
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 ในระหวา่งปี 2560 สรุปสาระส าคญัของงานท่ีปฏิบตัไิด้ดงัตอ่ไปนี ้
1. จดัท า เสนอแนะและก าหนดนโยบายแนวทางธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ต่อ

คณะกรรมการ 
2. ก าหนดแผนธุรกิจ การบริหารงาน อนุมตัิงบประมาณส าหรับประกอบธุรกิจประจ าปี และ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี รวมถึงด าเนินการตามแผนทางธุรกิจและกลยทุธ์ทางธุรกิจโดย
สอดคล้องกบันโยบาย และแนวทางธุรกิจท่ีได้แถลงตอ่คณะกรรมการ 

3. ก ากบั ควบคมุ และดแูลบริหารงานให้เป็นไปตามกลยทุธ์และแผนงานท่ีได้วางไว้ 

4. ปฏิบตัหิน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายในแตล่ะชว่งเวลาจากคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริหารได้บริหารงาน อย่างรอบคอบ เต็มก าลงัความรู้ความสามารถ และสอดคล้อง
กบันโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณของกลุม่บริษัทฯ เพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯ ผู้
ถือหุ้น และผู้ มีสว่นได้เสียในระยะยาวแล้ว 

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 5/2553 เม่ือวันท่ี 16 สิงหาคม 2553 ได้มีการแต่งตัง้
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  อนุมตัิขอบเขตอ านาจหน้าท่ี  และพิจารณาค่าตอบแทน  โดย
คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ผู้ ทรงคุณวุฒิ ทัง้หมดจ านวน 2 ท่าน (ดูรายละเอียดในหัวข้อ
โครงสร้างการจดัการของบริษัทฯ) 

 โดยในปี 2560 บริษัทฯ มีการประชมุคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเพ่ือวางแผน ทบทวนระบบ 
หรือประเมินประสิทธิผลของการบริหารจดัการความเส่ียง  รวมทัง้สิน้จ านวน 1 ครัง้ 

 ในระหวา่งปี 2560 สรุปสาระส าคญัของงานท่ีปฏิบตัไิด้ดงัตอ่ไปนี ้
1. พิจารณาแผนงาน ปัจจยัความเส่ียงท่ีส าคญัของบริษัท การด าเนินงานบริหารความเส่ียง การ

ประเมินการบริหารความเส่ียงให้สอดคล้องกบักลยทุธ์ และแผนธุรกิจของบริษัท 
2. ก ากบัดแูลและสนบัสนนุให้การบริหารความเส่ียงเป็นไปตามแผนงาน 

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้ปฏิบตัิงานในการบริหารความเส่ียงอย่างรอบคอบ เต็มก าลัง
ความรู้ความสามารถ และสอดคล้องกับนโยบายการก ากับดแูลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณของ
กลุม่บริษัทฯ เพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้น และผู้ มีสว่นได้เสียในระยะยาวแล้ว 

 คณะกรรมการบรรษัทภบิาล 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2554 เม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2554 ได้มีการแต่งตัง้
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล อนมุตัิขอบเขตอ านาจหน้าท่ี  และพิจารณาคา่ตอบแทน  โดยคณะ
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กรรมการฯ ประกอบด้วย ผู้ทรงคณุวุฒิ ทัง้หมดจ านวน 2 ท่าน (ดรูายละเอียดในหวัข้อโครงสร้าง
การจดัการของบริษัทฯ) 

 โดยในปี 2560 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้มีการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง นโยบายการก ากบั
ดแูลกิจการท่ีดี คูมื่อจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ และนโยบายท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ รวมถึงการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบตัติามนโยบายดงักลา่ว รวมทัง้สิน้จ านวน 2 ครัง้ 

 ในระหวา่งปี 2560 สรุปสาระส าคญัของงานท่ีปฏิบตัไิด้ดงัตอ่ไปนี ้
1. ทบทวนนโยบายก ากบัดแูลกิจการท่ีดี คูมื่อจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทอาร์เอส และนโยบาย

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
2. สง่เสริมให้การปฏิบตังิานสอดคล้องไปกบันโยบายก ากบัดแูลกิจการท่ีดี คูมื่อจรรยาบรรณของ

กลุม่บริษัทอาร์เอส และนโยบายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 
3. ให้ค าแนะน าด้านการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีแก่คณะกรรมการบริษัท 
4. ก าหนดแนวทางและสอบทานการรายงานการปฏิบตัิตามหลกัการก ากับดแูลกิจการท่ีดีเพ่ือ

เสนอในรายงานประจ าปี 

 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์ของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้น และผู้ มีสว่นได้เสียในระยะยาวแล้ว 

 คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน รายนาม
คณะกรรมการพฒันาทรัพยากรบุคคล และ หน้าท่ีของคณะกรรมการพฒันาทรัพยากรบุคคล (ดู
รายละเอียดในหวัข้อโครงสร้างการจดัการของบริษัทฯ) 

โดยในปี 2560 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการพฒันาทรัพยากรบุคคล รวมทัง้สิน้จ านวน 4 
ครัง้ 

 ในระหวา่งปี 2560 สรุปสาระส าคญัของงานท่ีปฏิบตัไิด้ดงัตอ่ไปนี ้
1. ทบทวนและพฒันานโยบาย และแนวทางการบริหารทรัพยากรบคุคล 

2. พฒันากลยทุธ์ และเทคนิควิธีเพ่ือการพฒันาทรัพยากรบคุคล 

3. ก ากบั และดแูลการด าเนินงานด้านพฒันาทรัพยากรบคุคล 

4. พิจารณา และตดัสินใจในประเด็นท่ีเก่ียวข้องด้านพฒันาทรัพยากรบุคคล  ตามแนวทางท่ี
ได้รับอนมุตัโิดยคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการพฒันาทรัพยากรบคุคล ได้ปฏิบตัิงานในการพฒันาทรัพยากรบุคคล อย่างรอบคอบ 
เต็มก าลังความรู้ความสามารถ และสอดคล้องกับนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดี และ
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จรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ เพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้น และผู้ มีส่วนได้เสียในระยะยาว
แล้ว 

เลขานุการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตัง้ให้ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบตัิการ ท าหน้าท่ีเป็นเลขานกุารบริษัท 
ซึง่ปัจจบุนั คือ นางพรพรรณ เตชรุ่งชยักลุ เพ่ือให้การด าเนินการของบริษัทฯ เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูล
กิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีบทบาทหน้าท่ี
หลกั ดงันี ้

1. ให้ค าแนะน าด้านกฎหมาย ด้านบญัชีและภาษี และกฎเกณฑ์ต่างๆท่ีคณะกรรมการจะต้อง
ทราบ  

2. ปฏิบตัหิน้าท่ีในการดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการ 
3. ประสานงานให้มีการปฏิบตัติามมตคิณะกรรมการ 

 เลขานกุารบริษัทเป็นผู้ ท่ีมีความรู้ทัง้ทางด้านบญัชีและกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ส่งเสริม
ให้ผู้ ท่ีท างานสนบัสนนุงานของเลขานกุารบริษัทและคณะกรรมการบริษัทได้เข้าร่วมอบรมคอร์ส Company 
Secretary Program (CSP)  ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) นอกจากนัน้ บริษัทฯ 
ยงัมีหน่วยงานก ากับการปฏิบตัิงาน (Compliance Unit) ซึ่งอยู่ในสงักัดส านกักฎหมายช่วยดแูลงานของ
คณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั หรือกฎหมายอีกด้วย  

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีก าหนดประชุมโดยปกติอย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ และมีการประชุมพิเศษ
เพิ่มเติมตามความจ าเป็น โดยมีการก าหนดวาระการประชุม และวันประชุมไว้ล่วงหน้า  โดยมีวาระ
พิจารณาติดตามผลการด าเนินงานเป็นประจ า ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบ
วาระการประชุม และเอกสารการประชุมก่อนการประชมุล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั  เพ่ือให้คณะกรรมการ
บริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมลูอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม โดยประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร และกรรมการอิสระซึ่งได้รับการแตง่ตัง้ 1 ท่าน ร่วมกนัพิจารณาการเลือกเร่ืองเข้าวาระการประชมุ
คณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาให้แน่ใจว่าเร่ืองท่ีส าคญัได้ถูกบรรจุเข้าวาระการประชุมเรียบ ร้อยแล้ว 
และกรรมการแต่ละท่านมีความเป็นอิสระท่ีจะเสนอเร่ืองเข้าสู่วาระการประชุม ตลอดจนคณะกรรมการ
บริษัทสามารถเข้าถึงข้อมูลท่ีจ าเป็นได้จากประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  ทัง้นี ้กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ (นิยามและคณุสมบตัดิรูายละเอียดในหวัข้อโครงสร้างการจดัการของบริษัทฯ) จะเข้าร่วมประชมุ
ทกุครัง้ โดยในปี 2560 บริษัทฯ มีการประชมุคณะกรรมการบริษัทรวมทัง้สิน้จ านวน 4 ครัง้ โดยการประชมุ
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จัดท่ีส านักงานใหญ่ของบริษัทฯ ทุกครัง้ ซึ่งกรรมการทุกท่านท่ีอยู่ในต าแหน่งได้เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษัท ทกุครัง้ ยกเว้น นายดามพ์ นานา ท่ีขาดการประชมุ 1 ครัง้  เน่ืองจากตดิภารกิจ  

ในกรณีท่ีมีกรรมการท่านใดเป็นผู้ มีส่วนได้เสียอย่างมีนยัส าคญัในเร่ืองท่ีก าลงัพิจารณา กรรมการ
ทา่นนัน้จะไมเ่ข้าร่วมการประชมุระหวา่งการพิจารณาเร่ืองนัน้ๆ 

นอกจากนี ้จ านวนองค์ประชมุขัน้ต ่า ณ ขณะท่ีคณะกรรมการจะลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการ 
ต้องมีกรรมการอยูไ่มน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายให้กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสท่ีจะประชมุระหว่างกนัเอง
ตามความจ าเป็น เพ่ืออภิปรายปัญหาตา่งๆ เก่ียวกบัการจดัการท่ีอยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจดัการร่วม
ด้วย และให้แจ้งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารทราบถึงผลการประชมุด้วย  

การประเมินผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทกุ
ปีตามแบบประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท แบง่ออกเป็นการประเมินผลเป็นรายบคุคล
โดยตนเอง และการประเมินผลคณะกรรมการทัง้คณะ เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณา
ตรวจสอบผลงานและปัญหาเพ่ือการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานของคณะกรรมการบริษัทให้ดียิ่งขึน้  

 องค์ประกอบของการประเมิน ประกอบด้วย โครงสร้างและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ บทบาท 
หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การท าหน้าท่ีของกรรมการ 
ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผู้บริหาร  

อีกทัง้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้ความเห็นในการก าหนดเกณฑ์การ
ประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ การประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารจะถูกประเมินตามแบบประเมินผล
การปฏิบตัิงานท่ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนก าหนด และประเมินโดยคณะกรรมการ
บริษัทซึง่เป็นกรรมการอิสระเทา่นัน้ เพ่ือการปรับปรุงแก้ไขตอ่ไป  

คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทกุ
ปี เม่ือวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2561 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2561 ได้มีการพิจารณาประเมินผล
การปฏิบตังิานของคณะกรรมการบริษัทประจ าปี 2560 เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกนัพิจารณาผลงาน
และปัญหาเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขตอ่ไป และผลการปฏิบตัิงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารประจ าปี 2560 
ได้ถกูประเมินโดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งเป็นกรรมการอิสระเท่านัน้ เพ่ือพิจารณาผลงานและการปรับปรุง
แก้ไขตอ่ไป  
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นอกจากนัน้ คณะกรรมการยังจัดให้มีการประเมินผลงานทัง้คณะและเป็นรายบุคคลของ
คณะกรรมการชุดย่อยทัง้หมด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการบริหาร และ
คณะกรรมการพฒันาทรัพยากรบคุคล 

การจ่ายค่าตอบแทน 

บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชดัเจนและโปร่งใส  ส าหรับ
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและผู้ บริหารระดับสูง บริษัทฯ มีนโยบายทัง้ระยะสัน้และระยะยาวท่ีจะให้
ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ประสบการณ์  ภาระหน้าท่ี ขอบเขตของบทบาทและ
ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบตัิงานของแตล่ะคน รวมถึงประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากกรรมการแตล่ะคน 
และสอดคล้องกบักลยทุธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ทัง้ในระยะ
สัน้และระยะยาว และการจ่ายผลตอบแทนของอตุสาหกรรมเดียวกัน ส่วนนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ
นัน้ ผู้ ถือหุ้นได้อนมุตัิค่าตอบแทนของกรรมการ โดยในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2546 ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 5/2546 และท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2556 ได้พิจารณาอนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดบัเดียวกับอุตสาหกรรมซึ่งสูงเพียงพอท่ีจะดึงดูด รักษากรรมการท่ีมี
คณุสมบตัท่ีิต้องการ และสอดคล้องกบัผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส่วนการประเมินผลงานของประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนก าหนดเกณฑ์การประเมินผลงานของ
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ อีกทัง้ผลการ
ปฏิบตัิงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารจะถูกประเมินโดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งเป็นกรรมการอิสระ
เทา่นัน้ (รายละเอียดคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหารได้แสดงไว้ในหวัข้อโครงสร้างการจดัการของบริษัทฯ) 

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการเดิมซึ่งได้รับมอบหมายแนะน ากรรมการใหม่ให้รู้จัก
บริษัทฯ และบรรยายสรุปแผนธุรกิจของบริษัทฯ ผลประกอบการ กลยุทธ์ สภาพการแข่งขัน วิสัยทัศน์ 
ค่านิยมองค์กร นโยบายก ากับดแูลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ  รวมทัง้ข้อมูลอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกับการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น 

 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายท่ีจะเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ใหม่ๆ ให้กับกรรมการและ
ผู้บริหาร โดยสนบัสนุนให้เข้ารับการสมัมนาและการอบรมในหลกัสูตรท่ีเป็นประโยชน์ ซึ่งจดัโดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย และสถาบนัอ่ืนๆ เพ่ือสนบัสนุนการปฏิบตัิหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยบริษัทฯ ออกคา่ใช้จา่ย ซึง่ในปี 2560 ได้สนบัสนนุกรรมการเข้าร่วมอบรม ดงันี ้
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กรรมการ ต าแหนง่ หลกัสตูรท่ีอบรมในปี 2560 

นางพรพรรณ เตชรุ่งชยักลุ กรรมการ กรรมการบริหาร ประธาน
กรรมการบรรษัทภิบาล ประธาน
ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร ค ว าม เ ส่ี ย ง 
ประธานกรรมการพฒันาทรัพยากร
บุคคล  เลขานุการบ ริษั ท  และ
ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบตักิาร 

หลักสูตรผู้ บ ริหารระดับสูง 
(หลักสูตร  วตท . )  สถาบัน
วิทยาการตลาดทนุ 

แผนการสืบทอดงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและผู้บริหารระดับสูง 

คณะกรรมการบริษัทได้สนบัสนนุให้มีการจดัท าแผนสืบทอดต าแหน่ง ซึ่งจะช่วยให้การด าเนินงาน
ของบริษัทฯ เป็นไปได้อย่างราบร่ืน นอกจากนัน้ คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีโครงการส าหรับพัฒนา
ผู้บริหาร ซึ่งเป็นการเตรียมให้พร้อมเป็นแผนท่ีตอ่เน่ืองถึงผู้ สืบทอดงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ
ผู้บริหารระดบัสงู ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ เพ่ือลดความเส่ียงจากการขาดความตอ่เน่ืองในการ
บริหารจดัการองค์กร มีขัน้ตอนด าเนินการ ดงันี ้

1. คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล พิจารณาเสนอช่ือและ
คดัเลือกกลุม่ผู้บริหารซึง่มีศกัยภาพสงู เพ่ือน ามาพฒันาและเตรียมความพร้อม 

2. คณะกรรมการพฒันาทรัพยากรบคุคลด าเนินการให้มีการพฒันาผู้บริหารกลุ่มดงักล่าวโดยจดั
โปรแกรมพฒันาผู้บริหารระดบัสงู  

3. คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการพฒันาทรัพยากรบุคคล ร่วมพิจารณาคดัเลือกผู้ ท่ีมี
ความเหมาะสมเพ่ือมาด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและผู้บริหารระดบัสูง ส าหรับ
ต าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารท่ีมีการคดัเลือกแล้วจะน าเสนอตอ่ท่ีประชุมคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ตลอดจนคณะกรรมการบริษัทตอ่ไป 

4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาบุคคลท่ีได้รับการเสนอมาว่ามี
ความเหมาะสม และมีความรู้ความสามารถ ท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทได้ พร้อมข้อมลูตา่งๆ 
ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือน าเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทเพ่ือแตง่ตัง้ตอ่ไป 

งานนักลงทุนสัมพันธ์ 

คณะกรรมการบริษัท ตระหนกัดีว่าข้อมลูของบริษัทฯ ทัง้ท่ีเก่ียวกบัการเงินและท่ีไม่ใช่การเงิน ล้วน
มีผลตอ่กระบวนการตดัสินใจของผู้ลงทนุและผู้ มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ จึงให้ความส าคญัตอ่การเปิดเผย
สารสนเทศท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทั่วถึง ทัง้โดยผ่านช่องทางจากส่ือการเผยแพร่ข้อมูล
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ต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทัง้จัดให้มีการประชุมพบปะระหว่างคณะ
ผู้บริหารของบริษัทฯ กบันกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ กองทนุ และนกัลงทนุทัว่ไป เพ่ือตอบข้อซกัถามตา่งๆ อย่าง
เท่าเทียมกัน ทัง้นี ้ บริษัทฯ ได้ก าหนดให้ “แผนกนักลงทุนสัมพันธ์” ท าหน้าท่ีติดต่อส่ือสาร ให้ข้อมูล  
ข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ แก่นกัลงทุนสถาบนั  ผู้ ถือหุ้น  นกัวิเคราะห์  ภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง 
และนกัลงทนุทัว่ไป   ทัง้นี ้ นกัลงทนุสามารถตดิตอ่หนว่ยงานดงักล่าวได้ท่ี       

หมายเลขโทรศพัท์ : +66 2938 4307 และ +66 2511 0555 ตอ่ 1496  

เว็บไซต์ : http://www.rs.co.th/investor.html  

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

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

อีเมล : ir@rs.co.th  

นอกจากนีใ้นรอบปี 2560 บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมลูสารสนเทศของบริษัทฯ ผา่นกิจกรรมตา่งๆ ดงันี ้

 การจดัประชมุนกัวิเคราะห์ เพ่ือแถลงผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในทกุไตรมาส โดยเปิดโอกาส
ให้นักวิเคราะห์ได้พบปะผู้บริหารเพ่ือตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ และเอกสารประกอบการ
ประชมุได้ถกูน าเสนอผา่นเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

 การเข้าร่วมงานท่ีจดัขึน้โดยตลาดหลกัทรัพย์และบริษัทหลกัทรัพย์ในการพบปะนกัลงทนุสถาบนั 
และนกัลงทนุตา่งชาติ ได้แก่ งาน CEO Lunch Talk by CLSA งาน Our Day with Executive 
Management by Phatra งาน Thailand Media & Electronics Corporate Day by dbTISCO 
งาน Thailand Focus 2017 “Establishing the New Engine” และงาน Media Day by 
Bualuang Securities อีกทัง้ยงัเปิดโอกาสให้นกัลงทุนและผู้ ถือหุ้นได้พบปะพูดคยุกับผู้บริหาร
ระดับสูงท่ีบริษัทฯ เพ่ือตอบข้อสงสัยในประเด็นต่างๆ และทราบถึงแนวทางการด าเนินงานใน
อนาคต รวมถึงธุรกิจใหมแ่ละกลยทุธ์ใหม่ๆ  ท่ีบริษัทฯ ได้ด าเนินการระหวา่งปีด้วย  

 ผู้ บริหารและทีมนักลงทุนสัมพันธ์เดินทางไปพบและพูดคุยเก่ียวกับภาพรวมเศรษฐกิจไทย 
ภาพรวมของบริษัทฯ รวมถึงการเตบิโตอยา่งสงูของธุรกิจสขุภาพและความงาม แก่นกัวิเคราะห์ นกั
ลงทนุ และกองทนุในตา่งประเทศ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ฮอ่งกง มาเลเซีย และสิงคโปร์ 

 นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้จดัท าแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ56-1) และรายงานประจ าปี 
(แบบ56-2) เผยแพร่ทางระบบ SET Community Portal (SCP) ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และใน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ ในส่วนของรายงานประจ าปี บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้ นเป็นประจ าทุกปี 
รวมถึงจดัท ารูปเลม่ส าหรับผู้ ถือหุ้นในงานประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
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9.2 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2550 เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2550 ได้มีมติแต่งตัง้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และอนมุตัิขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคา่ตอบแทน ดงันัน้ การคดัเลือกบคุคลท่ีจะเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ  ต้อง
ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน วิธีการสรรหากรรมการจะกระท าโดยคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคดัเลือกตามเกณฑ์คณุสมบตัิตามมาตรา  68 แห่ง
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ท่ีเก่ียวข้อง นอกจากนีย้งัพิจารณาถึงความหลากหลายของทกัษะ ประสบการณ์  ความรู้ 
และความสามารถเฉพาะเพ่ือประโยชน์และการพฒันากิจการของบริษัทฯ  รวมทัง้การอทุิศเวลา และความ
พยายามในการปฏิบตัิหน้าท่ี จากนัน้จึงน ารายช่ือเสนอคณะกรรมการบริษัทและท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือ
พิจารณาแตง่ตัง้ 

ในการแต่งตัง้คณะกรรมการของบริษัทฯ ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการ โดยใช้เสียงข้าง
มากตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้
 1. ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่เสียงหนึง่ 
 2.  ให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลไป 
 3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่า

จ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ใน
ล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเทา่กนัเกินจ านวนท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็น
ประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดคณุสมบตัิของกรรมการท่ีต้องการสรรหา ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท และมีความหลากหลายส าหรับผู้ ท่ีจะมาท าหน้าท่ีเป็นกรรมการ โดยพิจารณา
จากทกัษะท่ีจ าเป็นท่ียงัขาดอยูใ่นคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้ วิชาชีพ ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน และเพศ 
เป็นต้น ดงัจะเห็นได้ในปี 2558 คณะกรรมการฯ ได้มีการสรรหากรรมการอิสระท่ีเป็นผู้หญิงจ านวน 1 ท่าน 
เพ่ือให้มีความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการฯ อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการฯ ยงัได้ใช้ฐานข้อมลู
กรรมการ (Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม ่แตค่ณุสมบตัฯิ ยงัไมเ่หมาะสมกบับริษัท ณ ขณะนัน้ 
และในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการได้จัดท า Board Skill Matrix เพ่ือก าหนดคุณสมบตัิของ
กรรมการท่ีต้องการสรรหาโดยพิจารณาจากกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
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ความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน (เป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน) 
และเป็นกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 4 ท่าน ประวตัิของกรรมการแต่ละท่านแสดงไว้ในหวัข้อคณะกรรมการ
บริษัท ตามเอกสารแนบ 1 

ประธานกรรมการเป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และเป็นตวัแทนของกลุ่มผู้ ถือหุ้น
ใหญ่ อย่างไรก็ตาม โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วย กรรมการท่ีเป็นอิสระ 1 ใน 3 ของ
กรรมการทัง้คณะ ท าให้เกิดการถ่วงดลุและสอบทานการบริหารงาน 

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า กรรมการอิสระทัง้ 3 ท่าน มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติตาม
นิยามท่ีบริษัทก าหนดขึน้ ดงัรายละเอียดในหัวข้อโครงสร้างการจดัการของบริษัทฯ ทัง้นี ้คณะกรรมการ
บริษัทเห็นว่า นายพิศิษฐ์   ดชัณาภิรมย์ เป็นกรรมการอิสระท่ีมีความรู้และความเช่ียวชาญด้านบญัชีและ
การเงิน จงึได้แตง่ตัง้ให้เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

ความเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดคุณสมบัติท่ี เหมาะสมของผู้ ท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการ 
ประกอบด้วยผู้ มีความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านท่ีเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ รวมทัง้อุทิศ
เวลา ความรู้ ความสามารถ และความพยายามในการปฏิบตัิหน้าท่ีเพ่ือเสริมสร้างให้บริษัทฯเจริญก้าวหน้า 
และก าหนดนโยบายให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารระดบัสูง* ท่ีมีหน้าท่ีรายงานการถือครองหลกัทรัพย์
ตามกฎหมายจดัสง่รายงานดงักลา่วให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นประจ า 

ในคณะกรรมการของบริษัทให้กรรมการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 3 
บริษัท และให้กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนได้ไม่เกิน 2 บริษัท 
ตลอดจนในการไปด ารงต าแหนง่กรรมการท่ีบริษัทจดทะเบียนอ่ืนของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและผู้บริหาร
ระดบัสงู* ของบริษัทฯ ต้องผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน  

กรรมการหรือผู้บริหารระดบัสูงของบริษัทไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบญัชี
ภายนอกท่ีบริษัทใช้บริการอยูใ่นชว่ง 2 ปีท่ีผา่นมา 

หมายเหต ุ * หมายถึง ผู้บริหารตามนิยามของ ก.ล.ต. 

ประสิทธิภาพในการท าหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 

 การก าหนดนโยบาย 
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คณะกรรมการบริษัทมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผน
ธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนก ากับดแูลให้ฝ่ายจดัการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ 
และงบประมาณท่ีวางไว้อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนมีจดุมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกนั 
รวมถึงการจดัการให้บริษัทฯ มีนโยบายการก ากับดแูลกิจการท่ีดี ระบบการควบคมุภายใน การตรวจสอบ
ภายใน และนโยบายและการด าเนินงานบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม รวมทัง้มีการติดตามผลการ
ด าเนินงานในเร่ืองดงักล่าวอย่างสม ่าเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัท นอกจากนีค้ณะกรรมการ
บริษัทเป็นผู้พิจารณาการก าหนดและแยกบทบาทหน้าท่ี และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการพฒันาทรัพยากรบุคคล และประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหารอยา่งชดัเจน 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 4/2560 และ 1/2561 เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2560 และ 21 
กมุภาพนัธ์ 2561 ได้มีการพิจารณาทบทวนและอนมุตัิวิสยัทศัน์และภารกิจของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการได้
พิจารณาทบทวนและอนมุตัวิิสยัทศัน์และภารกิจของบริษัทอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

 การก ากับดูแลฝ่ายจัดการ 

คณะกรรมการบริษัทได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ผลการจดัการความเส่ียง 
และการปฏิบตัิตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดีเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เม่ือวันท่ี 21 
กุมภาพันธ์ 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2561 ได้มีการพิจารณาประเมินความเพียงพอ
ของระบบควบคมุภายในและผลการบริหารความเส่ียง และประเมินเร่ืองการปฏิบตัิตามนโยบายการก ากบั
ดแูลกิจการท่ีดี  

9.3 การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

การเสนอช่ือและใช้สิทธิออกเสียงแต่งตัง้บุคคลเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ มีอ านาจควบคมุใน
บริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมต้องได้รับอนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษรด้วย เว้นแตบ่ริษัท
ดงักล่าวเป็นบริษัทขนาดเล็กท่ีเป็น operating arms ของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเป็นผู้แต่งตัง้  โดยบุคคลท่ีได้รับแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ มีอ านาจ
ควบคมุในบริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วม มีหน้าท่ีด าเนินการเพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม
นัน้ๆ และให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทแม่ ซึ่งบริษัทได้ก าหนดให้บคุคลท่ีได้รับแตง่ตัง้นัน้ ต้องได้รับ
อนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัทก่อนท่ีจะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเร่ืองส าคญัในระดบัเดียวกับท่ี
ต้องได้รับอนมุตัจิากคณะกรรมการ หากเป็นการด าเนินการโดยบริษัทเอง 
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นอกจากนี ้ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บุคคลท่ีได้รับแต่งตัง้จากบริษัทนัน้ ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมี
ข้อบงัคบัในเร่ืองการท ารายการเก่ียวโยงท่ีสอดคล้องกับบริษัท มีการจดัเก็บข้อมลู และการบนัทึกบญัชีให้
บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจดัท างบการเงินรวมได้ทนัก าหนดด้วย ตลอดจนก าหนดระบบ
การควบคมุภายในท่ีเหมาะสมและรัดกุมเพียงพอและท ารายการต่างๆเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
และหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 

ตลอดปี 2560 บริษัทฯ ได้ปฏิบตัติามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ยกเว้นเร่ืองตอ่ไปนี ้
1. ไม่ได้เปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารในส่วนท่ีได้รับจากการเป็นกรรมการ

บริษัทอ่ืน เพราะไมใ่ชข้่อมลูของบริษัทฯ 
2. ประธานกรรมการเป็นบคุคลเดียวกบัประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และเป็นตวัแทนของกลุ่มผู้ ถือ

หุ้นใหญ่ อย่างไรก็ตาม โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วย กรรมการท่ีเป็น
อิสระ 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้คณะ ท าให้เกิดการถ่วงดุลและสอบทานการบริหารงาน ท่ี
โปร่งใสและรัดกมุ 

3. คณะกรรมการไม่ได้ก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระไว้ให้ไม่เกิน 9 ปี 
เน่ืองจากมีความเห็นว่า กรรมการอิสระเป็นผู้ ท่ีมีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์
มาก ดงันัน้ การด ารงต าแหน่งกรรมการเป็นเวลานานจะช่วยให้เข้าใจการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทได้ดียิ่งขึน้ 

4. บริษัทฯ ไม่ได้ก าหนดให้กรรมการและผู้ บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการ หรือผู้ ท่ี
คณะกรรมการมอบหมายเก่ียวกบัการซือ้ขายหุ้นของบริษัทฯ อยา่งน้อย 1 วนัล่วงหน้า ก่อนท า
การซือ้ขาย เน่ืองจากบริษัทมีระเบียบข้อบังคบัในเร่ืองการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทและ
นโยบายท่ีครอบคลมุเร่ืองการใช้ข้อมลูภายใน  

9.4 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทฯ ได้ด าเนินการแจ้งให้ผู้บริหารฝ่ายต่างๆ ให้เข้าใจถึงภาระหน้าท่ีในการรายงานการถือ
หลกัทรัพย์ในบริษัทฯ ของตนเอง คูส่มรส และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนุิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปล่ียนแปลง
การถือหลกัทรัพย์ตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ตามมาตรา 59 และ
บทก าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 นอกจาก
มาตรการท่ีเป็นข้อก าหนดของกฎหมายแล้ว บริษัทฯ ได้มีนโยบายเป็นลายลกัษณ์อกัษรซึ่งครอบคลุมเร่ือง
การใช้ข้อมูลภายในไว้ในคู่มือจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติแก่ กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน โดยคูมื่อจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ ผ่านมติการอนมุตัิจากคณะกรรมการ
บริษัทแล้วเม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2549  ซึ่งได้มีการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง และอนุมัติจากท่ีประชุม
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คณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทุกปี ซึ่งการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง และอนุมัติครัง้ล่าสุดเป็นการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2561 เม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2561นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้มีการ
ก าหนดระเบียบข้อบงัคบัในการน าข้อมลูภายในของบริษัทฯ ไปใช้ดงันี ้

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนกังานและลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องรักษาความลบั และ/หรือข้อมูล
ภายในของบริษัทฯ 

2. กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และ ลกูจ้างของบริษัทฯ จะต้องไม่น าความลบั และ/หรือข้อมูล
ภายในของบริษัทฯ ไปเปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพ่ือประโยชน์แก่บคุคล
อ่ืนใด ไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อม และไมว่า่จะได้รับผลตอบแทนหรือไมก็่ตาม 

3. กรรมการ ผู้บริหาร พนกังานและลกูจ้างของบริษัทฯ จะต้องไม่ท าการซือ้ขาย โอนหรือรับโอน 
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในบริษัทฯ และ/หรือเข้าท านิติ
กรรมอ่ืนใดโดยใช้ความลบัและ/หรือข้อมลูภายในของบริษัทฯ อนัอาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ตอ่บริษัทฯ ไมว่่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

 โดยข้อก าหนดนีร้วมความถึงคูส่มรสหรือผู้ ท่ีอยู่กินด้วยกนัฉันสามีภริยา บพุการี ผู้ สืบสนัดาน ผู้ รับ
บุตรบุญธรรม หรือบุตรบุญธรรม และพ่ีน้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน หรือพ่ีน้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดา
เดียวกนั ของกรรมการ ผู้บริหาร พนกังานและลกูจ้างของบริษัทฯ พนกังานคนใดฝ่าฝืนในระเบียบดงักล่าว
บริษัทฯ จะถือว่าได้กระท าผิดอย่างร้ายแรงโดยอาจมีโทษตัง้แต่ขัน้ตกัเตือนด้วยวาจาจนถึงขัน้ให้ออกจาก
งาน 

ตัง้แต่ปี 2551 คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูซือ้ขาย
หุ้นบริษัทฯ ในชว่ง 3 สปัดาห์ก่อนงบการเงินเผยแพร่และ 2 วนัหลงัเปิดเผยงบการเงิน  

9.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
 

9.5.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายคา่สอบบญัชีให้กบับริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
ซึ่งเป็นส านักงานสอบบัญชีท่ีผู้ สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2560 สังกัด รวมทัง้บุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวข้องกบัผู้สอบบญัชีและส านกังานสอบบญัชีท่ีผู้สอบบญัชีสงักดั ในรอบปีบญัชีท่ีผ่านมา มีจ านวนเงิน
รวม 4.95  ล้านบาท โดยเป็นของบริษัทฯ จ านวนเงิน 1.10 ล้านบาท และบริษัทย่อยรวมกัน จ านวนเงิน 
3.85 ล้านบาท 

9.5.2 ค่าบริการอ่ืนๆ 
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บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยจา่ยคา่บริการส าหรับการสอบทานแบบสรุปคา่ธรรมเนียมใบอนญุาตรายปี 
(นส.1)  และแบบแสดงประเภทของรายได้จากการประกอบกิจการ  (นส.2) ตามประกาศ กสทช. เร่ือง 
คา่ธรรมเนียมใบอนญุาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทศัน์ พ.ศ. 2555 ให้กบับริษัท ไพร้ซ 
วอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส์ เอบีเอเอส  จ ากดั มีจ านวนเงินรวม 0.45 ล้านบาท โดยเป็นของบริษัทฯ จ านวนเงิน 
0.15 ล้านบาท และบริษัทยอ่ยรวมกนั จ านวนเงิน 0.30 ล้านบาท 
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้ที่เก่ียวข้อง 

บริษัทฯ ส่งเสริมการพฒันาอย่างยัง่ยืนด้วยความรับผิดชอบตอ่สงัคม  สิ่งแวดล้อม และผู้ มีส่วนได้
เสีย ซึง่สอดคล้องกบัวิสยัทศัน์ (Vision) ของบริษัทฯ โดยแบง่ตามกิจกรรมได้ดงันี ้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม  

บริษัทฯ มุ่งมัน่กระท าในสิ่งท่ีถูกต้อง ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต ตรงไปตรงมา 
ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบของบริษัทฯ โดยถือปฏิบตัิตามจรรยาบรรณนีใ้นทกุกิจกรรม
และในการตดัสินใจในทกุเร่ืองของบริษัทฯ 

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน  
บริษัทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัในเร่ืองการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนั  ก าหนดนโยบายการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชนัเพ่ือให้แนวทางปฏิบตัิของบริษัทมีความชัดเจนยิ่งขึน้  และไม่
ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชนัในทุกรูปแบบ ตลอดจนสร้างจิตส านึกและค่านิยมในเร่ืองความ
ซ่ือสตัย์ สจุริต และการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชนั ให้เป็นวฒันธรรมองค์กร โดยก าหนดให้มี
การก ากบัดแูล ควบคมุดแูล บริหารความเส่ียง และระบบควบคมุภายในเพ่ือป้องกนัการทจุริต
คอร์รัปชนัอยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน  
บริษัทฯ ให้ความส าคญัในการเคารพสิทธิมนษุยชน โดยเป็นหลกัยึดมัน่ในการด าเนินธุรกิจ
โดยถือว่าหลกัสิทธิมนุษยชน เป็นสิทธิขัน้พืน้ฐานท่ีมนุษย์เกิดมาพร้อมกับความเสมอภาค 
ความเท่าเทียมในแง่ของศกัดิ์และสิทธ์ิ โดยจะไม่มีการกีดกนั หรือไม่ให้สิทธิพิเศษ หรือเลือก
ปฏิบตัแิก่ผู้หนึง่ผู้ใด เน่ืองจากความแตกตา่งทางด้านเชือ้ชาติ สญัชาติ ศาสนา เพศ สีผิว อาย ุ
ภาษา สถาบนัการศกึษา รวมทัง้ไมเ่ก่ียวข้องกบัการละเมิดสิทธิมนษุยชน 

4. การปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม  
บริษัทฯ ค านึงถึงความส าคญัของทนุมนษุย์ (Human Capital) ซึ่งเป็นปัจจยัส าคญัท่ีสดุท่ีจะ
ผลกัดนัให้องค์กรบรรลสุู่เป้าหมาย บริษัทฯ จึงมีแผนการส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรบคุคล
ไว้ดงันี ้

 ก าหนดให้มีแผนงานและมีการจดัสรรงบประมาณในแตล่ะปีไว้อย่างชดัเจน  มีการจดั
ระดบัการพฒันาทรัพยากรบคุคลไว้ 3 ระดบั คือ การพฒันาองค์กร (Organization 
Development) การพฒันาอาชีพ (Career Development) และการฝึกอบรมและ
พฒันา (Training Development) โดยในปี 2560 ได้จดัการอบรมรวมทัง้สิน้ 11 
หลกัสูตร จ านวน 29 รุ่น แบง่เป็นจดัฝึกอบรมภายในเป็นจ านวน 197 ชัว่โมงและ
ฝึกอบรมภายนอกเป็นจ านวน 428 ชัว่โมง รวมทัง้หมด 625 ชัว่โมง รวมถึงการจดัอบรม
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ตามท่ีกฎหมายก าหนด ได้แก่ 1) ความปลอดภยัส าหรับลกูจ้างทัว่ไปและลูกจ้างเข้า
งานใหม่ จ านวน 5 รุ่น 2) เจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัในการท างานระดบับริหาร จ านวน 
1 รุ่น 3) เจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัในการท างานระดบัหวัหน้างาน จ านวน 1 รุ่น และ 4) 
การดบัเพลิงขัน้ต้น จ านวน 1 รุ่น  

 จดัตรวจสุขภาพประจ าปีให้พนกังาน โดยจดัโปรแกรมการตรวจสุขภาพท่ีเหมาะสม 
และเจรจาต่อรองกับโรงพยาบาลให้พนกังานสามารถเพิ่มรายการตรวจสุขภาพได้ใน
ราคาพิเศษ พร้อมทัง้อ านวยความสะดวกให้โรงพยาบาลมาให้บริการตรวจสขุภาพถึงท่ี
อาคารส านกังานของบริษัทฯ 

 จดัสรรสวสัดิการพนกังาน เช่น สวสัดิการคา่รักษาพยาบาลผ่านการประกันชีวิตและ
อบุตัิเหตหุมู่ สวสัดิการเงินช่วยเหลือและอ่ืนๆ เช่น เงินช่วยเหลืองานศพ กรณีพนกังาน
เสียชีวิต และกรณีบิดา มารดา บุตร หรือคูส่มรสท่ีชอบด้วยกฎหมายของพนกังาน
เสียชีวิต เงินชว่ยเหลือกรณีพนกังานสมรส กรณีพนกังานอปุสมบท เป็นต้น 

 บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการสร้างความผูกพัน (Engagement) ของพนักงานใน
องค์กรมาอย่างตอ่เน่ือง โดยจดัให้มีกิจกรรมตา่งๆ เช่น กิจกรรม We Applause ท่ีไป
ร่วมปรบมือแสดงความยินดีกับสายงานหรือพนกังาน ท่ีมีผลงานโดดเดน่ทะลเุป้า โดย
มอบการ์ดแสดงความยินดีจากคณุสรุชยั เชษฐโชติศกัดิ์ (CEO) และขนมจากร้านดงั
ตา่งๆ เพ่ือเป็นการกระตุ้นและเสริมสร้างแรงจงูใจเชิงบวกให้แก่พนกังานทกุคน เป็นต้น 

 จากการท่ีบริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อม
ในการท างานโดยจัดให้มีตัวแทนพนักงานทุกระดบัร่วมเป็นคณะท างานด้านความ
ปลอดภัยในระดับต่างๆ เพ่ือขับเคล่ือนนโยบายด้านความปลอดภัยให้เห็นผลเป็น
รูปธรรมและสอดคล้องตามกฎหมายและมาตรฐานด้านความปลอดภยัท่ีเก่ียวข้อง 

5. ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค  
บริษัทฯ มุ่งมัน่ในการสร้างสรรค์ ผลิตและจ าหน่ายสินค้าและให้บริการท่ีมีคณุภาพ รวมถึง
ผลงานด้านส่ือและด้านบนัเทิงทุกรูปแบบ เพ่ือสร้างความพึงพอใจอย่างต่อเน่ืองให้กบัลกูค้า
ของบริษัทฯ ตลอดจนมีหน่วยงานให้บริการ ดแูล ชีแ้จงข้อสงสยั และแก้ไขปัญหาตา่งๆ ให้กบั
ลกูค้า บริษัทฯ ยินดีรับคืนสินค้าทกุประเภท หากพบวา่สินค้าช ารุด ไม่ได้คณุภาพตามต้องการ 
หรือใช้แล้วเกิดปัญหาในภายหลงั 

6. การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม  
บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้างจิตส านึกให้แก่พนกังานในการอนุรักษ์และการใช้
ทรัพยากรและพลงังานตา่งๆ อย่างชาญฉลาด และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสร้างสรรค์และ
สนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อการดูแลรักษา  การอนุรักษ์ และการใช้
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ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลงังานตา่งๆ อย่างตอ่เน่ือง โดยการส่งเสริม รณรงค์ 
และปลูกจิตส านึกร่วมกันในการรู้จักถึงประโยชน์  เห็นคุณค่า และใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทัง้การประหยดัไฟฟ้า โดยจะปิดระบบปรับอากาศก่อนเลิกงานประมาณ 30 
นาที ดบัหลอดไฟหลอดกลางส าหรับโคมไฟท่ีเป็นประเภท 3 หลอด การประหยดัน า้ โดยมี
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบการร่ัวซึมของอปุกรณ์ตา่งๆ ทกุวนัให้อยู่ในสภาพร้อมใช้งาน รวมทัง้การ
ประหยดัพลงังานอ่ืนๆ ในท่ีท างาน อาท ิการใช้กระดาษให้ครบทัง้ 2 ด้าน นอกจากนี ้ยงัมีแผน
จะด าเนินการประหยดัพลงังานในด้านอ่ืนๆ เพิ่มเติม ได้แก่ การประหยดัพลงังานด้านขนส่ง ( 
ลิฟต์โดยสาร ) โดยมีแผนรณรงค์ให้พนกังานขึน้ลงบนัไดแทนการใช้ลิฟต์โดยสาร และการปิด
เปิดไฟแสงสว่างช่วงเวลาพกักลางวนั โดยการติดส่ือประชาสมัพนัธ์ตามจดุตา่งๆ ให้พนกังาน
รับทราบ 

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม  

บริษัทฯ ยึดมัน่ในการด าเนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์ตอ่เศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม โดย
ค านึงถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีพึงมีตอ่ประเทศชาติ สงัคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจน
ด าเนินธุรกิจและควบคมุให้มีการปฏิบตัิภายใต้กรอบของกฎหมาย และกฎเกณฑ์ตา่งๆ ท่ี
เก่ียวข้อง อย่างครบถ้วน รวมถึงมุ่งมัน่ผลกัดนัให้เกิดกระแสพฒันาคณุภาพของสงัคม และ
สิ่งแวดล้อม ทัง้ท่ีด าเนินการเอง และร่วมมือกับรัฐและชุมชน ตลอดจนการส่งเสริมความ
รับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจงัและต่อเน่ืองให้แก่พนกังานทุกระดบัในการ
ปฏิบตัตินเป็นคนดีท าประโยชน์ให้กบัชมุชนและสงัคม รวมทัง้สนบัสนนุให้พนกังานมีส่วนร่วม
สร้างสรรค์กิจกรรมตา่งๆ เพ่ือชมุชนและสงัคมอย่างสม ่าเสมอ อนัก่อให้เกิดวฒันธรรมท่ีดีใน
องค์กรต่อไป โดยในปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีบทบาทและความรับผิดชอบต่อสงัคมผ่าน
กิจกรรมเพื่อสงัคม ดงันี ้

เพ่ือน้อมร าลกึในพระมหากรุณาธิคณุ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดชบรมนาถบพิตร ศิลปิน
บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) ได้แก่ กุ้ ง สุธิราช 
วงศ์เทวญั หญิง ธิติกานต์ อาร์สยาม และ บิว พงศ์
พิพัฒน์ อาร์สยาม  ขับร้องเพลง  “รักพ่อไม่มีวัน
พ อ เ พี ย ง ” ร่ ว ม กั บ ว ง ด น ต รี ข อ ง  ก ร ม
ประชาสมัพนัธ์ ในการแสดงมหรสพสมโภชระหว่าง
นิทรรศการ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 
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สภ าสั ง ค ม ส ง เ ค ร า ะ ห์ แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย
ร่วมกับ มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์  จัดโครงการ 
มลูนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ร าลึก 13 ปี ร้อยต ารวจ
ตรี คณุพุ่ม เจนเซน เพ่ือจดักิจกรรมจิตอาสาเพ่ือ
สาธารณะประโยชน์ ร่วมกนับ ารุงดแูลปลกูต้นไม้ 
ณ สวนวชิรเบญจทศั (สวนรถไฟ) โดยมีนกัแสดง
จากช่อง 8 น าโดย เอ๊ียง สิทธา  แนน กฤต
พร และธญัญ่า อาร์สยาม เพ่ือร่วมท ากิจกรรมจิต
อาสาในครัง้นี ้

ศิลปินจาก ช่อง 8 และ ค่ายอาร์สยาม  น าโดย
โบ ว์ลิ่ ง  ป ริ ศนา  กัมพูสิ ริ  และ  ลาดา  อา ร์
สยาม ร่วมงานแถลงข่าว โครงการหยดุรถทางม้า
ลาย จดุเร่ิมต้นวฒันธรรมความปลอดภยับนท้อง
ถนน จดัโดย กระทรวงวฒันธรรม และ มลูนิธิเมา
ไม่ขับ  ณ  ห้องราชเทวี โรงแรมเอเชีย  พร้อม
ประชาสัมพัน ธ์ ใ ห้ทุกคนตระหนักถึงความ
ปลอดภยัในการใช้รถใช้ถนนในชว่งเทศกาล 

 
 

คล่ืนคลูฟาเรนไฮต์  น าโดย คณุปริญญ์ หม่ืนสุก
แสง กรรมการผู้จดัการ พร้อมด้วย คลูเจไปป์ ปวร 
กิจ เ จ ริญการกุล  เ ป็นตัวแทน  น า เ งิ นจาก

กิจกรรม “คูลดีกรี ฟังดีได้ดี 2” จ านวน 200,000 
บาท มอบให้กับ มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกใน
พระบรมราชินูปถัมภ์ เพ่ือสนับสนุน “โครงการ
จัดซื อ้เค ร่ืองช่วยฟังให้แก่นักเ รียนหูหนวกท่ี
ยากจน” 
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มังกร ปภาวิน หงษ์ขจร ทูตสันถวไมตรี TSPCA 

ของ สมาคมป้องกันการทารุณสตัว์แห่งประเทศ

ไทย และ แนน กฤตพร หาญโยธินพร้อมด้วย ดร.

สาธิต ปรัชญาอริยะกุล รักษาการเลขาธิการ

สมาคมฯ ลงพืน้ท่ีช่วยเหลือสัตว์จรจัดสุนัขและ

แมวท่ีประสบปัญหาขาดแคลนอาหาร หลงัจาก

เกิดน า้ท่วมใน ต าบลหวัเวียง อ าเภอเสนา โดยได้

มอบอาหารสนุขัและแมว จ านวน 7,560 กระป๋อง 

90ลั ง  ใ ห้ แ ก่ ส า นั ก ง า น ป ศุ สั ต ว์ จั ง ห วั ด

พระนครศรีอยุธยาเพ่ือช่วยสัตว์ท่ีเดือดร้อนจาก

วิกฤตน า้ทว่มตอ่ไป 

 

 

 

ตัวแทนดารานักแสดง  ช่อง  8 ไ ด้แก่  เ อ๊ี ย ง 

สิทธา โบว์ลิ่ง ปริศนา และ ณฉัตร กวินณฏัฐ์ ร่วม

เ ป็ น จิ ต อ า ส า ใ น  “โ ค ร ง ก า ร น ้า พ ร ะ ทั ย

พระราชทาน” จัดโดย สภาสงัคมสงเคราะห์แห่ง

ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ลงพืน้ท่ีท า

ความสะอาด กวาดถนน และแจกอาหาร ใน

บริ เวณชุมชนซอยสวนเ งิน  เ พ่ื อ เฉลิมพระ

เกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระ

นางเจ้าสิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9  

 

โครงการ “ชอ่ง 8 ร่วมใจชว่ยภยัอีสาน”  ร่วมกบั กรม

ป้องกันและบรร เ ทาสาธา รณภัย  จัง หวัด 

อดุรธานี  และจงัหวดัขอนแก่น ลงพืน้ท่ีช่วยเหลือ

พ่ีน้องชาวอีสานท่ีประสบอุทกภัย พร้อมด้วย

ศลิปินดารา ชอ่ง 8 และ คา่ยอาร์สยาม 
  

 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwigr4S0suDVAhWLYo8KHYZ9AV8QFghhMAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.disaster.go.th%2Fth%2Fcdetail-1118-perimeter_fence-124-28%2F%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A0.%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2598%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2593%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2584%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A9%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2581%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%259F%25E0%25B8%259B%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2&usg=AFQjCNHgJOMMQwimO0XMYEG2t11vXv8Vkw
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwigr4S0suDVAhWLYo8KHYZ9AV8QFghhMAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.disaster.go.th%2Fth%2Fcdetail-1118-perimeter_fence-124-28%2F%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A0.%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2598%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2593%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2584%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A9%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2581%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%259F%25E0%25B8%259B%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2&usg=AFQjCNHgJOMMQwimO0XMYEG2t11vXv8Vkw
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โบว์ลิ่ง ปริศนา กัมพูสิริ และ อลิซ อาร์สยาม น า

เงินบริจาคของพี่น้องคนไทยท่ีร่วมกนับริจาคผ่าน 

โครงการ “ช่อง 8 ร่วมใจช่วยภยัอีสาน” มอบเงิน

บริจาคใ ห้แก่  พลเอก ฉัตรชัย  สา ริกัลป์ยะ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือ

ช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ ให้แก่ พ่ีน้องชาว 

อบุลราชธานี 

 

 

 

 

 

 

ด ร . โ ด่ ง  อ ง อ า จ  สิ ง ห์ ล า พ อ ง  ก ร ร ม ก า ร

ผู้ อ านวยการใหญ่ สถานีโทรทัศน์ช่อง  8 พร้อม

ด้วยดารานักแสดงช่อง 8 ลงพืน้ท่ีเข้าเย่ียมและ

ช่วยเหลือผู้ ประสบอุทกภัย  อ าเภอโพนนาแก้ว 

จงัหวดัสกลนคร พร้อมน าถงุยงัชีพ เคร่ืองอปุโภค

บริโภค กว่า 400 ถงุ รวมทัง้เงินบริจาคของพ่ีน้อง

คนไทยท่ีร่วมกันบริจาคผ่าน  โครงการ “ช่อง8 

ร่ ว ม ใ จ ช่ ว ย ภั ย อี ส า น ” จ า น ว น  200,000 

บาท มอบให้แก่ พลตรี สุขพฒัน์สนธ์ สขุสร้อย ผู้

บญัชาการมณฑลทหารบกท่ี 29  ณ คา่ย กฤษณ์

สีวะรา จงัหวดัสกลนคร 

เบิล้ ปทุมราช อาร์สยาม เชิญชวนท าดีเพ่ือพ่อ 

บริจาคโลหิต ท่ี  ศูน ย์บ ริการโลหิตแห่งชาต ิ

สภากาชาดไทย ในโครงการ “แล้งนี ้ท าดีเพ่ือพ่อ 

สานต่อท่ีท า ด้วยการให้โลหิต” เพ่ือช่วยเหลือ

เพ่ือนมนุษย์ โดยเฉพาะในช่วงวนัหยุดยาวท่ีมัก

เกิดอบุตัิเหต ุซึ่งต้องมีโลหิตส ารองไว้รักษาผู้ ป่วย 

ไมต่ ่ากวา่ 2,500 - 3,000 ยนูิต ตอ่วนั 
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รางวัลที่ได้รับในปี 2560 

 

หล่ีแช วิยดา พีรรัฐกุล รายการ คุยข่าวช่อง 8 

จาก สถานีโทรทศัน์ช่อง 8 รับรางวลั พิฆเนศวร 

ประเภทผู้ รายงานข่าวดีเด่นฝ่ายหญิง จาก 

สมั ช ช านั ก จัด ร า ยก า รข่ า ว วิ ท ยุ โ ท ร ทัศ น์

หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท) ใน งาน

ประทานรางวัลวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ ครัง้ท่ี 5 

ร า ง วั ล พิ ฆ เ น ศ ว ร  ป ร ะ จ า ปี  2560

บิว กัลยาณี อาร์สยาม ได้รับมอบโล่จาก  นาย

นิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส กงสุลใหญ่ ณ นคร

นิวยอร์กใน “ฐานะผู้ ท าคุณประโยชน์” จาก 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์ และยังได้ร่วมแสดงดนตรี ใน งาน First 

Annual Gala Ball โอกาสครบรอบ 1 ปี ของ

สมาคมไทยนิวยอร์ก (Thai American Society 

of New York)  ณ นครนิวยอร์ก ประเทศ

สหรัฐอเมริกา  

 

กระแต อาร์สยาม รับรางวัลชนะเลิศ ผู้ ขับร้อง

เพลงไทยลูกทุ่งหญิง  จากเพลง  รอพ่ี ท่ี บ้าน

นอก ในพิธีมอบรางวลั “เพชรในเพลง” ประจ าปี 

2560 หรือ รางวัลผู้ ใ ช้ภาษาไทยดีเด่น  เ น่ือง

ใน  “วันภาษาไทยแห่งชาติ ” จัดโดย  ส านัก

วรรณกรรมและประวตัศิาสตร์ กรมศลิปากร 
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มด ณปภชั วฒันากมลวฒุิ และ เอ๊ียง สิทธา สภา

นุชาติ จาก ช่อง 8 เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ

จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี 

พระวรราชาทินัดดามาตุ  ในฐานะพ รี เซ็ น

เ ต อ ร์  ร ณ ร ง ค์ ง ด เ ห ล้ า เ ข้ า พ ร ร ษ า

พร้อม  ประชาสัมพัน ธ์ ใ ห้ลด  ละ  เลิ ก  และ

ตระหนักให้เห็นถึงโทษของการด่ืมแอลกอฮอล์

เ น่ื อ ง ใน  วัน งด ด่ืมสุ ร าแห่ ง ชาติ  ป ระจ า ปี 

2560 จาก กรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ  

 

เบิล้ ปทุมราช อาร์สยาม  เข้ารับรับโล่ประกาศ

เกียรติคณุ วนังดสบูบหุร่ีโลก ประจ าปี 2560 ใน

ฐานะพรีเซ็นเตอร์ ภายใต้แนวคิด "บุหร่ีตัวร้าย 

ท าลายการพัฒนา "  จาก  กรมควบคุม โรค 

กระทรวงสาธารณสขุ 

 

ดาราช่อง 8 ผู้ประกาศข่าว และ ศิลปินค่ายอาร์

สยาม น าโดย เบิล้ ปทมุราช อาร์สยาม ยีนส์ เก

วลิน ศรีวรรณา บอส พทุธิพงษ์ คล า้จีนภานวุงศ์ 

และ หล่ีแช วิยะดา พีรรัฐกุลเข้ารับ รางวลัศิลปิน

เ พ่ื อ สั ง ค ม ไ ท ย ป ล อ ด บุ ห ร่ี  ป ร ะ จ า ปี 

2560 จ า ก  เ ค รื อ ข่ า ย วิ ช า ชี พ สุ ข ภ าพ เ พ่ื อ

สงัคมไทยปลอดบหุร่ี ในฐานะท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี

ใ ห้ กับ เ ย า วชน  และห่ า ง ไ กลจ ากกา รสู บ

บุหร่ี ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทย

สมาคมแหง่ประเทศไทยฯ 
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ผู้ ป ระกาศข่ าวช่ อ ง  8 ห ล่ี แช  วิ ยะดา  จาก

รายการ คยุข่าวเช้า ต่วย ภคพงศ์ และ แนซ ฑิฆัม

พร จากรายการ ปากท้องต้องรู้  เข้ารับรางวัลผู้

รังสรรค์ข่าวยอดเย่ียม ประจ าปี 2560 (Best News 

Awards) จาก หนังสือพิมพ์เดลิมิ เร่อร์  ณ ศูนย์

ประชมุสถาบนัวิจยัจฬุาภรณ์ 

 

 

แนซ ทิฆมัพร อยูก่ าเนิด พิธีกรข่าวเศรษฐกิจ จาก

รายการ “คยุข่าวเช้า ช่อง 8” และรายการ “ปาก

ท้องต้องรู้” เข้ารับรางวลั เพชรน า้เอกรัตนาวดี 

รางวัลสาขาบุคคลต้นแบบศิลปินนักแสดง

ดีเด่น ท่ีทรงคุณค่าของสังคมไทย จากโครงการ

เสริมสร้างและพฒันาสังคมไทย ของมูลนิธิท่าน

หญิงจนัทรจรัสศรี ยคุล 

จ๊ะ อาร์สยาม คว้ารางวลั “นกัร้องลกูทุ่งหญิงท่ีสดุ

แห่งปี 2016” จากงาน Daradaily The Great 

Awards ครัง้ท่ี 6  

 

กระแต อาร์สยาม และ ยีนส์ เกวลิน ศรีวรรณา 

เข้ารับรางวัล “ทูตพระพุทธศาสนา ประจ าวัน

มาฆบูชา 2560” จากเจ้าประคุณสมเด็จพระ

พุฒาจารย์ วัดไตรมิตร  ประธานในพิธีฯ ซึ่งจัด

โดย สภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่ง

ประ เทศไทย  ส านัก ง านพระพุทธศาสนา

แ ห่ ง ช า ติ   ก ร ม ก า ร ศ า ส น า  ก ร ะ ท ร ว ง

วัฒนธรรม  เ พ่ือประกาศเกียรติคุณในฐานะ

พุทธศาสนิกชนชาวไทยท่ีได้ช่วยเหลือสาธารณ

กศุล 
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8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่ งได้จากการด าเนินงานที่ มีความ

รับผิดชอบ ต่อสังคม ส่ิงแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯ ไม่หยดุนิ่งท่ีจะค้นหาธุรกิจใหม่ เพ่ือตอ่ยอดจากธุรกิจเดิม  เพ่ือสร้างการเติบโต

ของธุร กิจ ท่ามกลางความเปล่ียนแปลงในแต่ละยุคสมัย  บริษัทฯ พร้อมท่ีจะ

เปล่ียนแปลง และใช้คุณค่าของบุคลากรและทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

โดยน าเอาเทคโนโลยีและนวตักรรมมาปรับใช้ให้เกิดคณุค่าร่วมสูงสุด เห็นได้จากการ

เกิดขึน้ของธุรกิจใหม่ ซึ่งก็คือ ธุรกิจสขุภาพและความงาม บริษัทฯ ได้รับแรงบนัดาลใจ

ในการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามจากนวัตกรรมโลก และน ามาพัฒนา

ผลิตภณัฑ์เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยต้องการให้ผู้บริโภคมีคณุภาพ

ชีวิตท่ีดีท่ีสุด ต้องการให้คนไทยได้เข้าถึงเทคโนโลยีท่ีเท่าเทียมในระดับสากล โดย

ทีมงานได้ร่วมมือกับพันธมิตรจากสถาบนัวิจัยในต่างประเทศน ามาเป็นส่วนผสมใน

ผลิตภณัฑ์แตล่ะแบรนด์ในเครือของบริษัท ไลฟ์สตาร์ จ ากดั 

 
  



บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)                                                                                                                                         

93 

 

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง  

 บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อการเสริมสร้างการควบคุมภายใน ให้มีความเพียงพอ และ
เหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจ เพ่ือเป็นการป้องกนัทรัพย์สินของบริษัทฯ ไม่ให้เกิดความเสียหาย หรือ
น าไปหาประโยชน์โดยมิชอบ โดยมีฝ่ายตรวจสอบกลางเป็นหน่วยงานท าหน้าท่ีตรวจสอบการ
ปฏิบตังิานและกิจกรรมทางการเงินท่ีส าคญั และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอ่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเพ่ือให้ฝ่ายตรวจสอบกลางมีความเป็นอิสระเพียงพอในการปฏิบตังิาน 

ปัจจุบนัหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน คือ นางสาวกรพินธุ์  นาคศุภรังษี มีต าแหน่งเป็น 
ผู้ชว่ยผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบกลาง 

คณุวฒุิทางการศกึษา/การอบรม : 

 ปริญญาตรีบญัชีบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 เข้าร่วมอบรมและสมัมนาต่างๆ ท่ีจดัโดยสภาวิชาชีพบญัชี สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่ง
ประเทศไทย (สตท.) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย(IOD) และตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย 

ประสบการณ์การท างาน : 

 2536 - 2544   ผู้ชว่ยผู้จดัการ บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย ออดิท จ ากดั 

 ธนัวาคม 2544-ปัจจบุนั  ผู้ชว่ยผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบกลาง บมจ. อาร์เอส  
 

ในการประชุมคณะกรรมการครัง้ท่ี 1/2561 เม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมี
คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่านเข้าร่วมประชมุด้วย คณะกรรมการได้ประเมินความเพียงพอของ
ระบบควบคมุภายในโดยการซกัถามข้อมลูจากฝ่ายบริหาร และการตอบแบบประเมินความเพียงพอ
ของระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ ด้วยตนเอง สรุปได้ว่า การประเมินระบบควบคมุภายในของ
บริษัทฯ ในด้านตา่งๆ 5 สว่น คือ  

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม บริษัทฯ ค านึงถึงสภาพแวดล้อมการท างานท่ีดี โดยได้
ก าหนดให้มีนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี คูมื่อจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ และได้เผยแพร่เพ่ือ
ใช้อ้างอิงและถือปฏิบัติ ตลอดจนติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายฯ นอกจากนี ้
คณะกรรมการบริษัทมีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจอย่างชดัเจน ทบทวนแผนธุรกิจ และให้
ข้อสงัเกตแก่ฝ่ายจดัการไปพิจารณาด าเนินการ 
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2. การบริหารความเส่ียง บริษัทฯ มุ่งเน้นให้ความส าคญักบัการบริหารความเส่ียง โดยจดัให้
มีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพ่ือก าหนดนโยบาย ก ากบัดแูล และสนบัสนนุให้การบริหารความ
เส่ียงเป็นไปตามนโยบาย หรือแผนงาน และส าเร็จลลุว่ง 

3. การควบคุมการปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหาร  บริษัทฯ มีนโยบาย ระเบียบข้อบงัคบั วิธี
ปฏิบตังิาน อ านาจหน้าท่ี และอ านาจอนมุตัเิพ่ือให้มีการควบคมุท่ีรัดกมุ 

4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมลู บริษัทฯ จดัให้มีระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวเน่ืองกับ
การปฏิบตัิงานทางบญัชีและการรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามนโยบาย และ
ระเบียบข้อบงัคบัท่ีควบคมุ 

5. ระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายทุกไตรมาส และมีฝ่ายงานตรวจสอบภายในท าหน้าท่ีประเมินความเพียงพอและความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในท่ีมีอยู่ ตลอดจนตรวจสอบการปฏิบตัิตามระบบการควบคุม
ภายในของหนว่ยงานตา่งๆ ตามแผนการตรวจสอบท่ีได้รับอนมุตัจิากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

คณะกรรมการมีความเห็นว่า ปัจจุบนับริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายในในเร่ืองการท า
ธุรกรรมกับผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดงักล่าวอย่างเพียงพอ
แล้ว ส าหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออ่ืน คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในท่ี
เพียงพอแล้วเชน่กนั 
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12. นโยบายการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน 

บริษัทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัในเร่ืองการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดงันัน้  ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2560 เม่ือวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2560 จึงได้มีการพิจารณาอนุมัติ
นโยบายการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนัเพ่ือให้แนวทางปฏิบตัิของบริษัทมีความชดัเจนยิ่งขึน้  และท่ี
ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2561 ได้มีการพิจารณาทบทวน 
ปรับปรุง อนุมัตินโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และติดตามประเมินผลการปฏิบตัิตาม
นโยบายดงักลา่ว 

นโยบายและแนวทางปฏิบัต ิ

คณะกรรมการบริษัท   มุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจภายใต้กรอบการปฏิบตัิตามนโยบายก ากบั
ดแูลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทอาร์เอส  เพ่ือให้มีความโปร่งใส และไม่ยอมรับการ
ทจุริตคอร์รัปชนัในทุกรูปแบบ ตลอดจนสร้างจิตส านึกและค่านิยมในเร่ืองความซ่ือสตัย์ สุจริต และ
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยก าหนดให้มีการก ากับดูแล 
ควบคุมดูแล บริหารความเส่ียง และระบบควบคุมภายในเพ่ือป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

แนวทางการปฏิบตั ิดงันี ้

1. ก าหนดหลกัการการให้ หรือรับของขวญั การรับประโยชน์และการเก่ียวข้องทางการเงิน 
ไว้ในคูมื่อจรรยาบรรณของกลุม่บริษัทอาร์เอส 

2. ก าหนดระเบียบปฏิบตัิในเร่ืองต่างๆ รวมถึงล าดบัอ านาจอนุมตัิไว้อย่างชดัเจน ได้แก่ 
การจดัซือ้จดัจ้างไม่ให้มีการให้หรือรับในลกัษณะท่ีเป็นการทุจริตคอร์รัปชนั และให้
ด าเนินการตามคูมื่อการปฏิบตังิานฝ่ายจดัหาจดัซือ้ เพ่ือให้มีความชดัเจนและโปร่งใส 

3. จดัให้มีการควบคมุภายในอย่างเพียงพอและเหมาะสม ได้แก่ การแบง่แยกหน้าท่ีความ
รับผิดชอบในงานอยา่งชดัเจนและเหมาะสม การอนมุตัหิรือให้ความเห็นชอบตามล าดบั
ชัน้  การตรวจสอบ และการสอบทาน เป็นต้น 

4. มีการส่ือสารนโยบายการก ากับดแูลกิจการท่ีดี และคู่มือจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัท
อาร์เอส รวมถึงนโยบายการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนั 

5. จดัให้มีชอ่งทางการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส ทัง้จากพนกังานและผู้ มีส่วนได้เสียอ่ืน 
รวมทัง้ยงัได้ก าหนดมาตรการคุ้มครองและรักษาความลบัของผู้ ร้องเรียน 
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การประเมินความเส่ียงจากการทุจริต 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้มีการพิจารณาวางแผน ทบทวนระบบ และประเมิน
ประสิทธิผลของการบริหารจดัการความเส่ียงเป็นประจ าปี  ซึ่งครอบคลมุถึงความเส่ียงท่ีอาจเกิดจาก
การทจุริตคอร์รัปชนัด้วย 

การก ากับดูแลและควบคุมดูแลเพ่ือป้องกันและตดิตามความเส่ียง จากการทุจริตคอร์
รัปชัน และการตดิตามประเมินผลการปฏิบัตติามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

1. จดัให้มีการส่ือสารและฝึกอบรมแก่พนกังานทุกคนเพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับนโยบายและ
แนวปฏิบตัใินการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนั 

2. เปิดโอกาสให้พนักงานในทุกระดับได้เสนอความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพ่ือการ
พัฒนาการควบคุมภายใน รวมถึงการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันให้เหมาะสมและ
รัดกมุมากขึน้ 

3. กรรมการ ผู้ บริหาร หรือหัวหน้างานในทุกระดับมีหน้าท่ีสอดส่องติดตามไม่ให้
ผู้ ใต้บังคับบัญชาฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมในเร่ืองนี ้รวมถึงส่ือสารและให้
ความรู้กบัผู้ เก่ียวข้อง  

4. ฝ่ายตรวจสอบกลางปฏิบตัิหน้าท่ีให้เป็นไปตามแผนงานตรวจสอบประจ าปีท่ีก าหนดไว้ 
หากตรวจพบความเส่ียงหรือการกระท าซึ่งส่งผลกระทบท่ีมีนยัส าคญัในเร่ืองเก่ียวเน่ือง
กับการทุจริตคอร์รัปชัน ให้น าเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  และ
คณะกรรมการบริษัท 

5. ช่องทางในการแจ้งเบาะแสและร้องเรียน ในกรณีท่ีพบเห็นการกระท าท่ีฝ่าฝืนนโยบาย
ดงักลา่ว ทัง้จากพนกังานเอง และผู้ มีสว่นได้เสียอ่ืน สามารถร้องเรียน หรือให้ข้อมลูผ่าน
ช่องทางอีเมล : IA_Anti_Corruption@rs.co.th และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงตา่งๆ 

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน 

บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัการเก็บข้อมลูร้องเรียนเป็นความลบัเพ่ือสร้างความมัน่ใจให้แก่ผู้
ร้องเรียน และเร่ืองร้องเรียนดงักล่าวจะรับรู้เฉพาะในกลุ่มบคุคลท่ีได้รับมอบหมายและเก่ียวข้องด้วย
เท่านัน้ และบุคคลใดๆ ท่ีได้รับทราบเร่ืองร้องเรียน หรือข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองร้องเรียน จะต้อง
ปกป้องข้อมลูเร่ืองร้องเรียน หรือข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองร้องเรียนให้เป็นความลบั และไม่เปิดเผยตอ่
บคุคลอ่ืน เว้นแตเ่ป็นการให้ข้อมลูเพื่อการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกระบวนการ หรือตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด หากมีการจงใจฝ่าฝืนน าข้อมูลไปเปิดเผย บริษัทฯ จะด าเนินการลงโทษทางวินยัและ/หรือ
ด าเนินการทางกฎหมายแล้วแตก่รณี 
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13. รายการระหว่างกัน 

รายละเอียดข้อมลูของรายการระหว่างกนั ระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทท่ีเก่ียวข้อง
กันได้แสดงไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560    
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้สอบทานรายการระหว่างกนัของบริษัทฯ แล้วมีความเห็น
ว่ารายการระหว่างกันดงักล่าว เป็นไปตามเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไปและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ตาม
ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย มีหลกัฐานการท ารายการครบถ้วน ตลอดจนมีการ
เปิดเผยในงบการเงินอยา่งเพียงพอ 

ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายการระหว่างกันท่ีเกิดขึน้จากการประกอบธุรกิจ
ตามปกตกิบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2560 ดงัตอ่ไปนี ้

 

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพันธ์ 

นายสรุชยั เชษฐโชตศิกัดิ์ เป็นกรรมการและถือหุ้นร้อยละ 31.78 ในบริษัทฯ 
บริษัท เชษฐโชตศิกัดิ ์จ ากดั นายสรุชยั เชษฐโชตศิกัดิ ์เป็นกรรมการ และถือหุ้นร้อยละ 18.70     

ในบริษัท เชษฐโชตศิกัดิ์ จ ากดั  
นางสจีุรา เชษฐโชต ิผู้ ถือหุ้นร้อยละ 6.30 ของ บริษัท เชษฐโชตศิกัดิ์ 
จ ากดั และเป็นภรรยาของนายสรุชยั เชษฐโชติศกัดิ ์ซึง่เป็นกรรมการ 
และผู้ ถือหุ้นร้อยละ 31.78 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด
ของบริษัทฯ 
นายสวุฒัน์ เชษฐโชตศิกัดิ ์เป็นกรรมการ และถือหุ้นร้อยละ 14.35   
ในบริษัท เชษฐโชตศิกัดิ์ จ ากดั รวมทัง้เป็นน้องชายของนายสรุชยั 
เชษฐโชติศกัดิ์ 
นางสาวมาลี เชษฐโชติศกัดิ์ เป็นกรรมการ และถือหุ้นร้อยละ 14.50 
ใน บริษัท เชษฐโชติศกัดิ ์จ ากดั และเป็นพ่ีสาวของนายสรุชยั เชษฐ
โชติศกัดิ์ และนายสวุฒัน์ เชษฐโชติศกัดิ์ 

บริษัท เม็มเบอร์ชิป จ ากดั 
 

นายสรุชยั เชษฐโชตศิกัดิ ์เป็นกรรมการ และถือหุ้นร้อยละ 50.00 
โดยรวมการถือหุ้นของภรรยาด้วย ในบริษัท เชษฐโชต ิจ ากดั ซึง่บริษัท 
เชษฐโชต ิจ ากดั เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เม็มเบอร์ชิป จ ากดั 

 
 

นายโชต ิเชษฐโชติศกัดิ ์ผู้ ถือหุ้นร้อยละ 10.00 ในบริษัท เม็มเบอร์ชิป
จ ากดั และถือหุ้นร้อยละ 0.78 ในบริษัทฯ และเป็นบตุรชายของ          
นายสรุชยั เชษฐโชตศิกัดิ์ 
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บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพันธ์ 

บริษัท เม็มเบอร์ชิป จ ากดั 
(ตอ่) 

นายเชษฐ เชษฐโชติศกัดิ ์ผู้ ถือหุ้นร้อยละ 30.00 ในบริษัท เม็มเบอร์
ชิป จ ากดั และถือหุ้นร้อยละ 4.37 ในบริษัทฯ และเป็นบตุรชายของ
นายสรุชยั เชษฐโชตศิกัดิ์ 

 
หมายเหต ุ สดัสว่นการถือหุ้นของบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งในบริษัทฯ เป็นข้อมลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 
 

13.1 ลักษณะรายการระหว่างกัน เงื่อนไขและนโยบายราคา 

 การก าหนดราคาของรายการระหว่างกันกับบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน ส่วนใหญ่เป็นการให้เช่า
ทรัพย์สิน ได้กระท าโดยค านึงถึงความเหมาะสมโดยอ้างอิงได้กับราคาตลาดและมีเง่ือนไขอ่ืนๆ ไม่
แตกตา่งอยา่งเป็นสาระส าคญัจากตลาด โดยลกัษณะของรายการระหวา่งกนัประกอบไปด้วย 
 
13.1.1 การเช่าอาคาร 

งบการเงินส าหรับปี สิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ช าระค่าเช่า
อาคาร คา่บริการส่วนกลาง คา่สาธารณูปโภค และคา่บริการอ่ืนๆ ให้แก่ บริษัท เชษฐโชติศกัดิ์ จ ากดั 
และบริษัท เม็มเบอร์ชิป จ ากดั เป็นจ านวน 68.74 ล้านบาท และ 14.05 ล้านบาท ตามล าดบั 

บริษัทฯ ได้มีการเช่าอาคารเชษฐโชติศักดิ์ 1-3 จากบริษัท เชษฐโชติศักดิ์ จ ากัด โดยมี
วตัถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นอาคารส านกังาน โดยคิดค่าเช่าและคา่บริการส่วนกลาง ในอตัรา 327 บาท
ตอ่ตารางเมตร ซึง่มีความสมเหตสุมผลเม่ือเทียบกบัอาคารท่ีอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับบริษัทฯ ซึ่งคิด
คา่เชา่และคา่บริการในอตัรา 450-620 บาทตอ่ตารางเมตร  

ส่วนการเช่าอาคารอ่ืนในบริเวณใกล้เคียงจากบริษัท เชษฐโชติศกัดิ์ จ ากัด และ บริษัท เม็ม
เบอร์ชิป จ ากดั นัน้ (รายละเอียดในตารางคา่เช่าอาคารส านกังาน ข้อ 4 5 และ 6) มีการเรียกเก็บค่า
เช่าและค่าบริการส่วนกลางแบบเหมารวม (การคิดค่าบริการแบบเหมารวม หมายถึง การคิดคา่เช่า
และคา่บริการรวมตอ่อาคารทัง้หลงั แทนท่ีจะคิดเป็นตารางเมตร โดยคิดราคาตามสภาพของอาคาร
แตล่ะอาคารท่ีให้เช่า) โดยมีวตัถุประสงค์ของการเช่าเพ่ือใช้เป็นอาคารส านกังาน และอาคารจอดรถ
ของบริษัทฯ 

 ทัง้นี ้อาคารส านกังานท่ีทางบริษัทฯ ได้ท าการเชา่จากบริษัท เชษฐโชติศกัดิ์ จ ากดั (ตารางคา่
เช่าอาคารส านกังาน ข้อ 5 และ 6 ซึ่งอยู่ในบริเวณติดกับอาคารเชษฐโชติศกัดิ์ 2) เป็นอาคารท่ีทาง
บริษัท เชษฐโชติศกัดิ์ จ ากัด ได้ท าการเช่าช่วงต่อมาจากนายเกรียงไกร เชษฐโชติศกัดิ์ และน ามา
ปรับปรุงพืน้ท่ีลกัษณะการใช้งานจากบ้านทาวน์เฮ้าส์ มาเป็นอาคารส านกังาน พร้อมให้บริการอ านวย
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ความสะดวกเก่ียวกับสาธารณูปโภคต่างๆ และคิดค่าเช่า/ค่าบริการในอัตราเหมารวม โดยมีอัตรา
เฉล่ียประมาณ 258-317 บาทต่อตารางเมตร (ค านวณจากค่าเช่า/ค่าบริการท่ีคิดในอตัราเหมารวม
หารพืน้ท่ีใช้สอยโดยประมาณของอาคาร) ซึ่งเป็นอตัราท่ีต ่ากว่า อาคารเชษฐโชติศกัดิ์ 1-3 โดยอตัรา
ดงักล่าว มีความสมเหตุสมผลตามรายละเอียดท่ีเปรียบเทียบตามวรรคก่อน อนึ่ง  สาเหตุหลักท่ี
บริษัทฯ ท าการเช่าช่วงต่อจาก บริษัท เชษฐโชติศกัดิ์ จ ากัด นัน้ เน่ืองจากบริษัทดังกล่าวมีความ
ช านาญเช่ียวชาญในการบริหารส านกังานเช่าได้ดี โดยสญัญาเช่าท่ีท ากบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง
มีรายละเอียดดงัตารางตอ่ไปนี ้
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อาคาร/ที่ตัง้ ผู้ให้เช่า / ผู้เช่าช่วง ผู้เช่า พืน้ท่ี (ตร.ม.) ค่าเช่าและค่าบริการ /เดือน  
(ล้านบาท) 

อายุสัญญา  อนุมัตริายการโดย 
(**)  เร่ิม สิน้สุด (*) 

1. อาคารเชษฐโชตศิกัดิ ์1 
เลขท่ี 419/1 ซอยลาดพร้าว15 
เขตจตจุกัร กทม. 

บจ. เชษฐโชตศิกัดิ์ บมจ. อาร์เอส 3,745 1.22 มิ.ย. 58 พ.ค. 61 คณะกรรมการ 

2. อาคารเชษฐโชตศิกัดิ ์2 บจ. เชษฐโชตศิกัดิ์ บมจ. อาร์เอส 4,645 1.52 มิ.ย. 58 พ.ค. 61 คณะกรรมการ 

เลขท่ี 419/2 ซอยลาดพร้าว15 บจ. คลูลิซึม่ 1,200 0.39 มิ.ย. 58 พ.ค. 61 คณะกรรมการ 
เขตจตจุกัร กทม. บจ. ไลฟ์สตาร์ 200 0.07 มิ.ย. 58 พ.ค. 61 คณะกรรมการ 

3. อาคารเชษฐโชตศิกัดิ ์3 บจ. เชษฐโชตศิกัดิ์ บมจ. อาร์เอส 2,242 0.73 มิ.ย. 58 พ.ค. 61 คณะกรรมการ 

เลขท่ี 419/3 ซอยลาดพร้าว15       
เขตจตจุกัร กทม.       

4. อาคารเลขท่ี 419/4 บจ. เม็มเบอร์ชิป 
 
 

บมจ. อาร์เอส พืน้ท่ีเหมารวม 0.25 (ราคาเหมารวม) ส.ค. 58 ก.ค. 61 คณะกรรมการ 
ซอยลาดพร้าว 15 บจ. อาร์.เอส.เทเลวชิัน่ 850 0.51 (ราคาเหมารวม) ม.ค. 60 ธ.ค. 61 

เขตจตจุกัร กทม.      
5. อาคารเลขท่ี 203/18-20 นายเกรียงไกร บมจ. อาร์เอส 600 0.19 (ราคาเหมารวม) มิ.ย. 58 พ.ค. 61 คณะกรรมการ 
ซอยลาดพร้าว 15 เชษฐโชตศิกัดิ/์       

เขตจตจุกัร กทม. บจ.เชษฐโชติศกัดิ์       

6. อาคารเลขท่ี 203/34-36 นายเกรียงไกร บจ. จดัเก็บลิขสิทธ์ิไทย 600 0.15 (ราคาเหมารวม) มิ.ย. 58 พ.ค. 61 คณะกรรมการ 

ซอยลาดพร้าว 15 เชษฐโชตศิกัดิ/์       

เขตจตจุกัร กทม. บจ.เชษฐโชติศกัดิ์       

หมายเหต ุ * สามารถตอ่อายขุองสญัญาเชา่ออกไปได้อีก เม่ือสิน้สดุอายสุญัญาเชา่ (การตอ่อายสุญัญาเชา่ดงักลา่ว ไมเ่ป็นไปโดยอตัโนมตัิ ซึง่ต้องมีการพิจารณาสญัญาใหมท่กุครัง้) 
** รายการระหวา่งกนัที่เกิดขึน้ได้มีการอนมุตัิรายการและเปิดเผยข้อมลูตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุแล้ว 
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13.1.2 การเช่าที่ดนิ 

งบการเงินส าหรับปี สิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ช าระค่าเช่า
ท่ีดิน ให้แก่ บริษัท เชษฐโชติศกัดิ์ จ ากัด และคณะบุคคลเชษฐโชติศกัดิ์ เป็นจ านวนเงิน 0.33 ล้าน
บาทตอ่ปี  

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้มีการเช่าท่ีดินจากบริษัท เชษฐโชติศกัดิ์ จ ากัด และคณะบุคคล
เชษฐโชติศกัดิ์ ซึ่งเป็นท่ีดินท่ีเช่าช่วงตอ่มาจาก นายเกรียงไกร เชษฐโชติศกัดิ์  มีวตัถุประสงค์เพ่ือใช้
เป็นโรงเก็บอุปกรณ์และร้านค้า โดยคิดค่าเช่าท่ีดินในอัตราตารางวาละ 36-105 บาท ซึ่งมีความ
สมเหตสุมผลเม่ือเปรียบเทียบกับการเช่าท่ีดินในบริเวณใกล้เคียง รายละเอียดการเช่ามีดงัตาราง
ตอ่ไปนี ้
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ประเภท ผู้ให้เช่า /  
ผู้เช่าช่วง 

ผู้เช่า พืน้ท่ี 
  

ค่าเช่า/เดือน 
(บาท) 

อายุสัญญา  อนุมัตริายการ
โดย (**) เร่ิม สิน้สุด (*) 

1. ท่ีดนิ คณะบคุคลเชษฐ บมจ. อาร์เอส 152 ตร.ว. 22,000 มิ.ย. 58  พ.ค. 61 ด าเนินการโดย 
ฝ่ายจดัการ  ซอยลาดพร้าว 15  โชติศกัดิ์ 

 
  

 
    

เขตจตจุกัร กทม.   
 

  
 

      
2. ท่ีดนิ  บจ. เชษฐโชติศกัดิ์ บจ. ไลฟ์สตาร์ 52 ตร.ม. 5,500 มิ.ย. 58 ก.ค. 61 ด าเนินการโดย 

ฝ่ายจดัการ ซอยลาดพร้าว 15              
เขตจตจุกัร กทม.               
 

       

หมายเหต ุ * สามารถตอ่อายขุองสญัญาเชา่ออกไปได้อีก เม่ือสิน้สดุอายสุญัญาเชา่ (การตอ่อายสุญัญาเชา่ดงักลา่ว ไมเ่ป็นไปโดยอตัโนมตัิ ซึง่ต้องมีการพิจารณาสญัญาใหมท่กุครัง้) 
** สญัญาที่ด าเนินการโดยฝ่ายจดัการเน่ืองจากขนาดของรายการไมถ่ึงเกณฑ์ที่ต้องได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท  
ตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุแล้ว 
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13.1.3 การซือ้ทรัพย์สินถาวร 
 -ไมมี่- 

 
13.1.4 การค า้ประกัน  
  -ไมมี่- 
 
13.2 ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของการท ารายการระหว่างกัน 

รายการระหว่างกันท่ีเกิดขึน้นัน้มีความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของการท ารายการเพ่ือ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสดุของบริษัทฯ ซึ่งในปี 2560 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันท่ีเกิดขึน้กับ
บริษัทยอ่ย และกบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง โดยมีรายการหลกัๆ อนัได้แก่ การเช่าท่ีดิน การเช่าอาคาร
เพ่ือใช้เป็นอาคารส านกังาน หรือเพ่ือการด าเนินธุรกิจ และรายการค า้ประกนัซึ่งเป็นรายการท่ีด าเนินตาม
ธุรกิจปกติ ไม่มีเง่ือนไขพิเศษ และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ ระหว่างบริษัทฯ และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง การ
ก าหนดราคา อัตราค่าธรรมเนียม และ/หรือ อตัราดอกเบีย้ เป็นการก าหนดตามราคาท่ีสอดคล้องกับ
อตัราปกตท่ีิสามารถเปรียบเทียบได้กบัการท ารายการกบับคุคลอ่ืนท่ีไมมี่ความเก่ียวข้องกนั ซึ่งได้เปิดเผย
ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินประจ าปี 2560 แล้ว 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้สอบทานรายการระหว่างกันของบริษัทฯ  และบริษัท
ย่อย และกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง อันได้แก่ การเช่าท่ีดิน การเช่าอาคาร รายการซือ้ขายสินค้า  
หรือทรัพย์สิน ค่าลิขสิทธ์ิ การรับจ้างผลิต งานคอนเสิร์ตและกิจกรรมการตลาด การขายโฆษณา 
คา่บริการ และดอกเบีย้เงินกู้ ฯลฯ ซึ่งได้เปิดเผยในหมายเหตปุระกอบงบการเงินประจ าปี 2560 แล้ว   มี
ความเห็นวา่ รายการดงักลา่วเป็นรายการท่ีด าเนินตามธุรกิจปกติ มีความจ าเป็นและความสมเหตสุมผล
ของการท ารายการเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ 
 
13.3 มาตรการ หรือขัน้ตอนการอนุมัตกิารท ารายการระหว่างกัน 

บริษัทฯ มีนโยบายในการท ารายการระหว่างกัน คือ รายการระหว่างกนันัน้ ต้องอยู่บนพืน้ฐาน
ของความจ าเป็น  ความสมเหตุสมผล และเป็นการด าเนินการเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่ม
บริษัทฯ  ซึ่งเป็นไปในราคา และเง่ือนไขท่ีไม่แตกตา่งกับรายการท่ีมีกบับุคคลภายนอกท่ีไม่เก่ียวข้องกัน   
และในกรณีท่ีมีรายการระหว่างกันท่ีมีสาระส าคญั บริษัทฯ จะจดัให้ผ่านการอนุมตัิจาก คณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท  รวมถึงท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นตามแตก่รณี  โดยก าหนดให้การออกเสียง
ในท่ีประชุมนัน้ๆ กรรมการ หรือผู้ ถือหุ้น ซึ่งมีส่วนได้เสีย จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ทัง้นี ้การ
ด าเนินการใดๆ จะต้องเป็นไปตามประกาศท่ีเก่ียวข้องของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ  
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13.4 นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันรวมทัง้การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ ง
สินทรัพย์ในอนาคต 

บริษัทฯ ยังคงมีนโยบายหรือแนวโน้มในการท ารายการระหว่างกันในอนาคตกับบริษัท ท่ี
เก่ียวข้องกนัตอ่ไป เชน่ การเช่าอาคารส านกังาน การเช่าท่ีดิน และการค า้ประกนัเงินกู้ของบริษัทในกลุ่ม
โดยบริษัทฯ อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ ไมมี่นโยบายท่ีจะท ารายการกบับคุคลท่ีอาจขดัแย้งกนั ยกเว้นในกรณี
ท่ีบริษัทฯ เห็นว่าจะได้รับผลตอบแทนสูงสุด ซึ่งเป็นไปในราคาและเง่ือนไขท่ีไม่แตกต่างหรือดีกว่าจาก
บคุคลภายนอก ซึ่งบริษัทฯ จะก าหนดให้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและท่ีประชมุผู้ ถือ
หุ้นในกรณีท่ีเป็นรายการตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 
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ส่วนที่ 3 

ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

 

14. ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ 

14.1 งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 

  
งบการเงนิรวม

31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560

พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน :

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 757,112           15.6%       103,762            2.5%         230,824             5.5%         

เงินลงทนุระยะสัน้ 

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

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น (สทุธิ) 875,712           18.1%       647,567            15.6%       622,302             14.8%       

สินค้าคงเหลือ (สทุธิ) 163,095           3.4%         129,680            3.1%         315,635             7.5%         

ภาษีมลูคา่เพ่ิม (สทุธิ) 40,928             0.8%         67,630              1.6%         24,836               0.5%         

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน (สทุธิ) 97,985             2.0%         1,483                 0.1%         2,276                 0.1%         

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,939,354       40.0%       950,123            22.9%       1,195,874         28.4%       

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน :

เงินลงทนุในบริษัทร่วม (สทุธิ) 5,103               0.1%         4,104                 0.1%         3,989                 0.1%         

อาคาร และอปุกรณ์ (สทุธิ) 384,016           7.9%         473,046            11.5%       402,468             9.6%         

ใบอนญุาตให้ใช้คลื่นความถ่ีและ

   ประกอบกิจการโทรทศัน์ (สทุธิ) 1,802,058       37.2%       1,666,431         40.3%       1,531,085         36.4%       

สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน (สทุธิ) 323,571           6.7%         551,610            13.3%       587,247             14.0%       

คา่ใช้จา่ยจา่ยล่วงหน้าเกินปี -                    -            35,417              0.9%         27,083               0.6%         

ภาษีเงินได้ถูกหกั ณ ที่จา่ย (สทุธิ) 130,538           2.7%         124,080            3.0%         153,555             3.6%         

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (สทุธิ) 228,020           4.7%         303,618            7.3%         273,924             6.5%         

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน (สทุธิ) 31,266             0.7%         30,860              0.7%         33,906               0.8%         

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,904,572       60.0%       3,189,166         77.1%       3,013,257         71.6%       

รวมสินทรัพย์ 4,843,927       100.0%    4,139,289         100.0%    4,209,130         100.0%    
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งบการเงนิรวม

31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560

พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

หนีสิ้นหมุนเวียน :

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 1,419,374       29.3%       589,116            14.2%       815,419             19.4%       

หนีส้ินภายใต้สญัญาเชา่ทางการเงินที่ถึง

   ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (สทุธิ) 5,865               0.1%         11,668              0.3%         11,682               0.3%         

คา่ใบอนญุาตให้ใช้คลื่นความถ่ีและ

   ประกอบกิจการโทรทศัน์ค้างจา่ย

   ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (สทุธิ) 361,675           7.5%         378,076            9.1%         176,864             4.2%         

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน -                    -            706,000            17.1%       213,000             5.0%         

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

   ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี -                    -            -                     -            40,000               1.0%         

ประมาณการคา่เผ่ือการรับคืนสินค้า 14,366             0.3%         1,892                 0.0%         -                      -            

ภาษีมลูคา่เพ่ิม (สทุธิ) 48,410             1.0%         43,962              1.1%         29,758               0.7%         

ภาษีเงินได้ค้างจา่ย 37,642             0.8%         22,905              0.5%         41,610               1.0%         

ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จา่ยค้างจา่ย 11,949             0.2%         15,150              0.4%         10,091               0.2%         

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 1,899,282       39.2%       1,768,769         42.7%       1,338,425         31.8%       

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน :

หนีส้ินภายใต้สญัญาเชา่ทางการเงิน (สทุธิ) 7,206               0.1%         24,702              0.6%         17,689               0.4%         

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -                    -            444,060            10.7%       626,085             14.9%       

คา่ใบอนญุาตให้ใช้คลื่นความถ่ีและ

   ประกอบกิจการโทรทศัน์ค้างจา่ย (สทุธิ) 1,105,919       22.8%       727,843            17.6%       717,672             17.0%       

ประมาณการผลขาดทนุอ่ืน 1,659               0.0%         -                     -            -                      -            

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 85,546             1.8%         97,959              2.4%         96,135               2.3%         

หนีส้ินไมห่มนุเวียนอ่ืน 17,156             0.4%         16,432              0.4%         11,068               0.3%         

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 1,217,486       25.1%       1,310,996         31.7%       1,468,648         34.9%       

รวมหนีสิ้น 3,116,768       64.3%       3,079,765         74.4%       2,807,072         66.7%       
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งบการเงนิรวม

31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560

พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ :

ทนุเรือนหุ้น

  ทนุจดทะเบยีน

    หุ้นสามญั 1,203,270,516 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 1,203,271         28.6%       

    หุ้นสามญั 1,013,591,880 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 1,013,592       20.9%       

    หุ้นสามญั 1,009,937,646 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 1,009,938         24.4%       

  ทนุที่ออกและช าระเต็มมลูคา่แล้ว

    หุ้นสามญั 1,010,147,392 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท -                    -            -                     -            1,010,147         24.0%       

    หุ้นสามญั 1,009,937,646 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 1,009,938       20.8%       1,009,938         24.4%       -                      -            

ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั 255,825           5.3%         255,825            6.2%         258,237             6.1%         

หุ้นสามญัซือ้คืน -                    -            (465,275)           (11.2%)     (465,275)           (11.1%)     

ส่วนตา่งระหว่างราคาซือ้เงินลงทนุในบริษัทย่อย

    ที่อยู่ภายใต้การควบคมุเดียวกันกับมลูคา่สทุธิ

    ตามบญัชีของบริษัทย่อย (16,594)            (0.3%)        -                     -            -                      -            

ก าไรสะสม

  จดัสรรแล้ว-ทนุส ารองตามกฎหมาย 91,781             1.9%         100,895            2.4%         112,972             2.7%         

  จดัสรรแล้ว-ส ารองหุ้นสามญัซือ้คืน -                    -            465,275            11.2%       465,275             11.1%       

  ยังไมไ่ด้จดัสรร 375,901           7.8%         (317,336)           (7.7%)        15,518               0.4%         

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 1,716,850       35.5%       1,049,321         25.3%       1,396,874         33.2%       

ส่วนได้เสียที่ไมมี่อ านาจควบคมุ 10,308             0.2%         10,203              0.2%         5,184                 0.1%         

รวมส่วนของเจ้าของ 1,727,159       35.7%       1,059,524         25.5%       1,402,058         33.3%       

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 4,843,927       100.0%    4,139,289         100.0%    4,209,130         100.0%    
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14.2 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 
 

งบการเงนิรวม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ

รายได้

รายได้จากการขาย 795,468                 21.8%        846,939                 27.1%        1,413,407          39.9%      

รายได้จากการให้บริการ 2,808,135              76.8%        2,151,676             68.9%        2,088,275          58.9%      

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 3,603,603              98.6%        2,998,616             96.0%        3,501,682          98.8%      

รายได้อ่ืน 51,551                    1.4%          123,590                 4.0%           40,907                1.2%         

รวมรายได้ 3,655,154              100.0%      3,122,205             100.0%      3,542,589          100.0%    

ต้นทุน

ต้นทนุขาย (379,644)                (10.4%)       (405,270)               (13.0%)       (475,530)            (13.4%)     

ต้นทนุการให้บริการ (2,323,358)             (63.6%)       (1,925,734)            (61.7%)       (1,667,942)         (47.1%)     

รวมต้นทุนขายและการให้บริการ (2,703,002)             (74.0%)       (2,331,004)            (74.7%)       (2,143,472)         (60.5%)     

ค่าใช้จ่าย

คา่ใช้จา่ยในการขาย (220,016)                (6.0%)         (315,635)               (10.1%)       (398,268)            (11.2%)     

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร (531,188)                (14.5%)       (516,763)               (16.5%)       (533,853)            (15.1%)     

คา่ใช้จา่ยอ่ืน (83)                          0.0%          (1,907)                    (0.1%)         (1,847)                 (0.1%)       

รวมค่าใช้จ่าย (751,287)                (20.5%)       (834,306)               (26.7%)       (933,968)            (26.4%)     

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได้ 200,865                 5.5%          (43,104)                  (1.4%)         465,148             13.1%      

ต้นทนุทางการเงิน (81,085)                  (2.2%)         (83,373)                  (2.7%)         (90,471)              (2.6%)       

ก าไรที่เกิดจากการปรับเปลี่ยนเง่ือนไข

   การช าระคา่ธรรมเนียมใบอนญุาตให้ใช้

   คลื่นความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน์ -                          -              -                          -              45,539                1.3%         

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงนิได้ 119,781                 3.3%          (126,477)               (4.0%)         420,216             11.9%      

(คา่ใช้จา่ย)รายได้ภาษีเงินได้ 12,330                    0.3%          24,235                   0.7%           (87,193)              (2.5%)       
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี 132,110                 3.6%          (102,241)               (3.3%)         333,023             9.4%         

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน :

รายการที่จะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยัง

   ก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั

   - การวัดมลูคา่ใหมข่องภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน -                          -              -                          -              15,087                0.4%         

   - ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไมจ่ดัประเภทรายการใหม่

      ไปยังก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั -                          -              -                          -              (3,017)                 (0.1%)       
ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี - สุทธิจากภาษี -                          -              -                          -              12,069                0.3%
ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมส าหรับปี 132,110                 3.6%          (102,241)               (3.3%)         345,093             9.7%         

�� �� �� �� �� ��� ��� �� �� ����������� �� �� ����� ������� ������� �� � �� �������� ����� ������� �� ���� ��������� �� ��� �� ������� ������� �� ������� ����� ������� ����� �� ������� ������� �� ������� ����� ������� ����� �� ������� �� �������� ����� ������� �� ���� ��������� ��
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งบการเงนิรวม

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560
พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)

ส่วนของผู้ เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 121,634                 3.3%          (102,145)               (3.3%)         332,862             9.4%         

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไมมี่อ านาจควบคมุ 10,476                    0.3%          (96)                          (0.0%)         162                     0.0%         

132,110                 3.6%          (102,241)               (3.3%)         333,023             9.4%         

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จ

ส่วนของผู้ เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 121,634                 3.3%          (102,145)               (3.3%)         344,931             9.7%         

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไมมี่อ านาจควบคมุ 10,476                    0.3%          (96)                          (0.0%)         162                     0.0%         

132,110                 3.6%          (102,241)               (3.3%)         345,093             9.7%         

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

ก าไร(ขาดทนุ)ตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท) 0.1208                    (0.1043)                  0.3443                
จ านวนหุ้นสามญัถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั (พนัหุ้น) 1,006,635              978,992                 966,696             

ก าไร(ขาดทนุ)ตอ่หุ้นปรับลด (บาท) 0.1208                    (0.1043)                  0.3328                

จ านวนหุ้นสามญัถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั

   ที่ใช้ในการค านวณก าไรตอ่หุ้นปรับลด (พนัหุ้น) 1,006,635              978,992                 1,000,276           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
หมายเหต ุ: งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 ปรับปรุงใหมโ่ดยฝ่ายจดัการเพื่อให้สามารถ
เปรียบเทียบได้กบังบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 
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14.3 งบกระแสเงนิสด ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 
งบการเงนิรวม

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินได้ 119,781           15.8%          (126,477)          (121.9%)      420,216           182.1%       

รายการปรับปรุง

คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย 546,667           72.2%          468,499           451.5%       558,173           241.8%       

คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 19,176              2.5%            4,932                4.8%            (2,697)               (1.2%)           

กลบัรายการคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูภาษีเงินได้หกั ณ ที่จา่ย (3,114)               (0.4%)           (1,361)               (1.3%)           -                  -             

คา่เผ่ือสินค้าล้าสมยั (กลบัรายการ) 29,915              4.0%            17,555              16.9%          (47,116)            (20.4%)        

ขาดทนุจากการท าลายสินค้า 3,889                0.5%            6,960                6.7%            314                   0.1%            

กลบัรายการประมาณการคา่เผ่ือการรับคืนสินค้า (22,369)            (3.0%)           (12,474)            (12.0%)        (1,892)               (0.8%)           

คา่เผ่ือการด้อยคา่ของสินทรัพย์ไมมี่ตวัตน (กลบัรายการ) (4,490)               (0.6%)           15,153              14.6%          13,502              5.8%            

คา่เผ่ือการด้อยคา่ของสินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน

และสินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน (กลบัรายการ) 673                   0.1%            (1,010)               (1.0%)           80                      0.0%            

คา่เผ่ือการด้อยคา่ของเงินลงทนุในบริษัทร่วม 303                   0.1%            999                   1.0%            115                   0.1%            

กลบัรายการขาดทนุจากการประมาณการหนีส้ิน (2,045)               (0.3%)           -                  -             -                  -             

808                   0.1%            456                   0.4%            0                        0.0%            

(744)                  (0.1%)           (419)                  (0.4%)           53                      0.0%            

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 20,194              2.7%            12,414              12.0%          13,262              5.7%            

ดอกเบีย้รับ (2,455)               (0.3%)           (1,742)               (1.7%)           (1,143)               (0.5%)           

ต้นทนุทางการเงินดอกเบีย้จา่ย 81,085              10.7%          83,373              80.4%          90,471              39.2%          

-                  -             -                  -             (45,539)            (19.7%)        

787,272           104.0%       466,858           450.0%       997,799           432.3%       

การเปล่ียนแปลงของเงนิทุนหมุนเวียน

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 205,862           27.2%          223,220           215.1%       27,955              12.1%          

สินค้าคงเหลือ (90,133)            (11.9%)        8,900                8.6%            (139,154)          (60.3%)        

ภาษีมลูคา่เพ่ิม (24,203)            (3.2%)           (31,150)            (30.0%)        28,590              12.4%          

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน (91,212)            (12.0%)        96,948              93.4%          (872)                  (0.4%)           

คา่ใช้จา่ยล่วงหน้าเกินปี -                  -             (35,417)            (34.1%)        8,333                3.6%            

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 5,189                0.7%            970                   0.9%            (3,046)               (1.3%)           

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 588,867           77.8%          (879,676)          (847.8%)      201,334           87.2%          

ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จา่ยค้างจา่ย (11,389)            (1.5%)           3,200                3.1%            (5,058)               (2.2%)           

หนีส้ินไมห่มนุเวียนอ่ืน 11,139              1.4%            (2,384)               (2.3%)           (5,364)               (2.3%)           

เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน

ก่อนภาษีเงินได้จา่ย 1,381,392        182.5%       (148,531)          (143.1%)      1,110,517        481.1%       

รับคืนภาษีถูกหกั ณ ที่จา่ย 12,298              1.6%            61,887              59.6%          36,250              15.7%          

เงินสดจา่ยภาษีเงินได้ (192,056)          (25.4%)        (120,167)          (115.8%)      (107,536)          (46.6%)        

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน 1,201,634        158.7%       (206,812)          (199.3%)      1,039,231        450.2%       

(ก าไร)ขาดทนุจากการตดัจ าหนา่ยอาคารและอปุกรณ์

     และสินทรัพย์ไมมี่ตวัตน

(ก าไร)ขาดทนุจากการจ าหนา่ยอาคารและอปุกรณ์

   และสินทรัพย์ไมมี่ตวัตน

ดอกเบีย้จา่ยรอตดับญัชีเน่ืองจากผลกระทบจากการขยายเวลา

   การช าระคา่ธรรมเนียมใบอนญุาตให้ใช้คลื่นความถ่ี

   ประกอบกิจการโทรทศัน์
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งบการเงนิรวม

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากดอกเบีย้รับ 2,471                0.3%            1,735                1.7%            1,150                0.5%            

เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่บคุคลและกิจการที่เก่ียวข้องกันเพ่ิมขึน้ (68,500)            (9.0%)           (30,000)            (28.9%)        -                  -             

รับช าระเงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่บคุคลและกิจการที่เก่ียวข้องกัน 68,500              9.0%            30,000              28.9%          -                  -             

เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่พนกังานลดลง 59                      0.0%            -                  -             -                  -             

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

เงินสดจา่ยซือ้อาคารและอปุกรณ์ (88,984)            (11.8%)        (139,435)          (134.4%)      (69,184)            (30.0%)        

เงินสดรับจากการขายอาคารและอปุกรณ์ 8,694                1.1%            6,949                6.7%            1,581                0.7%            

เงินสดจา่ยสินทรัพย์ไมมี่ตวัตน (274,409)          (36.2%)        (442,309)          (426.3%)      (301,415)          (130.6%)      

เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 531                   0.1%            -                  -             0                        0.0%            

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทนุ (351,696)          (46.5%)        (568,539)          (547.9%)      (367,868)          (159.4%)      

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ
จา่ยช าระดอกเบีย้ (13,365)            (1.8%)           (28,400)            (27.4%)        (46,947)            (20.3%)        

เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 470,000           62.1%          3,046,000        2,935.6%    2,125,000        920.6%       

จา่ยช าระเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน (470,000)          (62.1%)        (2,340,000)       (2,255.2%)   (2,618,000)       (1,134.2%)   

รับเงินจากเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -                  -             444,060           428.0%       222,025           96.2%          

จา่ยช าระหนีส้ินภายใต้สญัญาเชา่การเงิน (10,216)            (1.3%)           (19,266)            (18.6%)        (16,320)            (7.1%)           

(302,500)          (40.0%)        (415,000)          (399.9%)      (207,500)          (89.9%)        

จา่ยเงินปันผล (180,916)          (23.9%)        (100,109)          (96.5%)        -                  -             

ส่วนได้เสียที่ไมมี่อ านาจควบคมุลดลงจากการจา่ยเงินปันผล (11,478)            (1.5%)           (9)                       (0.0%)           (493)                  (0.2%)           

จา่ยเงินลดทนุส่วนได้เสียที่ไมมี่อ านาจควบคมุ (18,750)            (2.4%)           -                  -             (4,688)               (2.0%)           

เงินสดรับจากการออกหุ้นเพ่ิมทนุ -                  -             -                  -             2,622                1.1%            

เงินสดรับ(จา่ย)จากหุ้นทนุซือ้คืน 62,864              8.3%            (465,275)          (448.4%)      -                  -             

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน (474,361)          (62.6%)        122,001           117.6%       (544,300)          (235.8%)      

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้(ลดลง) สุทธิ 375,576           49.6%          (653,350)          (629.6%)      127,062           55.0%          

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดยอดคงเหลือต้นปี 381,535           50.4%          757,112           729.6%       103,762           45.0%          

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดยอดคงเหลือปลายปี 757,112           100.0%       103,762           100.0%       230,824           100.0%       

รายการที่มิใช่เงนิสด

ตดัจ าหนา่ยลกูหนีอ่ื้นและคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูลกูหนีอ่ื้น -                  -                  53,100              

ตดัจ าหนา่ยภาพยนตร์และคา่เผ่ือด้อยคา่ภาพยนตร์ -                  -                  7,693                

9,039                28,752              2,082                

-                  28,928              80,386              

9,960                41,278              7,634                

ลดทนุหุ้นสามญัซือ้คืน (52,347)            -                  -                  

ส่วนเกินมลูคา่ทนุสามญัที่ลดลงจากการลดทนุหุ้นสามญัซือ้คืน 39,939              -                  -                  

เจ้าหนีค้งค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม จากการซือ้สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 

   ในระหว่างปี

เจ้าหนี ้ณ วันที่ 31 ธันวาคม จากการซือ้ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์

   ภายใต้สญัญาเชา่การเงินระหว่างปี

จา่ยช าระคา่ใบอนญุาตส าหรับสิทธิในการด าเนินการ

   บนคลื่นความถ่ีส าหรับกิจการบนโทรทศัน์ระบบดิจิตอล

เจ้าหนีค้งค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม จากการซือ้ที่ดิน 

   อาคารและอปุกรณ์ ในระหว่างปี
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14.4 อัตราส่วนทางการท่ีส าคัญ ปี 2558 2559 และ 2560 

งบการเงนิรวม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เทา่) 1.02                  0.54                  0.89                  

อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว (เทา่) 0.75                  0.34                  0.55                  

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เทา่) 0.75                  -0.11                  0.67                  

อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (เทา่) 4.70                  5.14                  7.03                  

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วัน) 78                      71                      52                      

อตัราส่วนหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ (เทา่) 16.85                11.91                8.34                  

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 22                      31                      44                      

อตัราส่วนหมนุเวียนเจ้าหนี ้(เทา่) 17.79                15.58                9.95                  

ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉลี่ย (วัน) 21                      23                      37                      

Cash Cycle (วัน) 79                      79                      59                      

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร

อตัราก าไรขัน้ต้น (%) 24.99%            22.26%            38.79%            

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%) 4.14%               -5.56%               12.12%            

อตัราส่วนเงินสดตอ่การท าก าไร (%) 804.77%          N/A 244.96%          

อตัราก าไรสทุธิ (%) 3.33%               -3.27%               9.40%               

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) 7.09%               -7.39%               27.21%            

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 4.26%               -0.96%               11.14%            

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 53.21%            0.53%               103.24%          

อตัราการหมนุของสินทรัพย์ (เทา่) 0.78                  0.70                  0.85                  

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ

อตัราส่วนหนีส้ินตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 1.82                  2.94                  2.01                  

อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้ (เทา่) 2.48                  -0.52                  5.14                  

อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพนั (Cash basis)(เทา่) 2.10                  -0.32                  1.35                  

อตัราการจา่ยเงินปันผล (%) 83.03%            -                    -                    

ข้อมูลต่อหุ้น

มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุ้น (บาท) 1.7102              1.0961              1.4501              

ก าไร(ขาดทนุ)ตอ่หุ้นส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (บาท) 0.1208              -0.1043              0.3443               
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15. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

 การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการในส่วนนีไ้ด้จดัท าขึน้จากผลประกอบการรวมของ
บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (“บริษัทฯ”) ตามงบการเงินท่ีผ่านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบญัชี เพ่ือประโยชน์ในการแสดงภาพผลประกอบการโดยรวมของบริษัทฯ ได้มีการจัด
แบ่งกลุ่มธุรกิจหลกั ออกเป็น 4 กลุ่มหลกั  ได้แก่ ธุรกิจสุขภาพและความงาม ธุรกิจส่ือ ธุรกิจเพลง 
และ ธุรกิจรับจ้างและผลิตกิจกรรม ดงัตาราง 

 
กลุ่มธุรกิจ ประเภท 

1) ธุรกิจสขุภาพและความงาม - กลุม่ผลิตภณัฑ์ดแูลผิวหน้า : แบรนด์ “มาจีค” 
- กลุม่บ ารุงเส้นผมและหนงัศีรษะ : แบรนด์ “รีไวฟ์” 
- กลุม่อาหารเสริม : แบรนด์ “เอส.โอ.เอ็ม.” 

2) ธุรกิจส่ือ ธุรกิจส่ือโทรทศัน์ “ชอ่ง 8” 
“ชอ่ง 2” 
“สบายดีทีวี” 
“You Channel” 

ธุรกิจส่ือวิทย ุ “COOLfahrenheit”  

3) ธุรกิจเพลง - ธุรกิจดจิิตอล 
- ธุรกิจจดัเก็บลิขสิทธ์ิ 
- ธุรกิจบริหารศลิปิน 

4) ธุรกิจรับจ้างและผลิตกิจกรรม - จดัคอนเสิร์ตและกิจกรรมการตลาด 
- งานรับจ้างผลิต 

 
15.1 ภาพรวมธุรกิจ  

ปี 2560 ภาพรวมธุรกิจสุขภาพและความงามของบริษัท มีรายได้และก าไรเติบโตสูงเป็น
ประวัติการณ์กว่า 6 เท่าจากปี 2559 และยังคงมีแนวโน้มเติบโตต่อเน่ืองแม้ในสภาพเศรษฐกิจ
โดยรวมท่ียังคงชะลอตัว บริษัทเน้นการขายผ่านช่องทางส่ือต่างๆ ของบริษัท ทัง้โทรทัศน์ระบบ
ดิจิตอล โทรทศัน์ผ่านดาวเทียม และส่ือวิทย ุรวมถึงส่ือออนไลน์ ซึ่งถือว่าช่องทางเหล่านีเ้ป็นจุดแข็ง
และความสามารถหลักท่ีพัฒนาอย่างต่อเน่ืองให้เหนือคู่แข่งในตลาดได้ อีกทัง้ฐานข้อมูลลูกค้าท่ี
เติบโตขึน้ทุกเดือนได้ถูกบริหารอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบมากขึน้ บริษัทพฒันาระบบหลงั
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การขายเพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้ทนัท่วงที และสามารถเพิ่มยอดขายได้มากขึน้ การ
เพิ่มจ านวนผลิตภัณฑ์ทัง้ของบริษัทเองและจากพันธมิตรอีกหลายราย รวมถึงการท าโปรโมชั่นให้
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ท าให้ยอดขายในรอบปีท่ีผ่านมาเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญั และยงัคงมี
แนวโน้มเตบิโตตอ่เน่ือง 

 ภาพรวมธุรกิจส่ือโทรทศัน์ทัง้อตุสาหกรรมส าหรับปี 2560 ลดลงจากปี 2559 ยกเว้นโทรทศัน์
ระบบดจิิตอลรายใหมท่ี่ปรับตวัดีขึน้ หากพิจารณาการใช้งบโฆษณา (ADEX) ผ่านส่ือโทรทศัน์จากผล
การส ารวจของ AGB Nielsen Media Research (Thailand) ชีใ้ห้เห็นว่า เม็ดเงินโฆษณาของปี 2560 
เทียบกับปีก่อนหน้า ลดลง 5,208 ล้านบาท ยกเว้นโทรทัศน์ระบบดิจิตอลรายใหม่นัน้มีการใช้งบ
โฆษณาเพิ่มขึน้ 1,514 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 7.4 ซึ่งสอดคล้องกับสัดส่วนผู้ ชมโทรทัศน์ใน
ระบบดิจิตอลรายใหม่ท่ีมีจ านวนสงูขึน้มาอยู่ท่ีร้อยละ 46.7 ในเดือนธันวาคม ปี 2560 เทียบกบัร้อย
ละ 43.7 ในเดือนธันวาคม ปี 2559 ในส่วนธุรกิจส่ือโทรทศัน์ระบบดิจิตอลของบริษัท หรือ “ช่อง 8” 
ท าได้ดีขึน้จากปี 2559 อันมาจากเรตติง้ท่ีสูงขึน้เกือบร้อยละ 30 ทัง้จากรายการข่าว กีฬา ซีรีส์
ตา่งประเทศ และละคร เพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 0.65 ส าหรับเรตติง้เฉล่ียของเดือนธันวาคมในกลุ่มอาย ุ
4+ ตลอด 24 ชัว่โมง จากร้อยละ 0.51 ในเดือนธันวาคม ปี 2559 ส่งผลให้ปริมาณการซือ้โฆษณา
ของชอ่ง 8 ในปี 2560 เพิ่มขึน้ 

 
15.2 สรุปผลการด าเนินงานส าหรับปี 2560 

 งบการเงินรวมของบริษัทส าหรับปี 2560 สิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีก าไรสุทธิ
สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่จ านวน 332.9 ล้านบาท เปรียบเทียบกบัผลขาดทนุสทุธิในปี 2559 จ านวน 
102.1 ล้านบาท เป็นผลจากการเพิ่มขึน้สงูของรายได้ธุรกิจสขุภาพและความงาม รวมถึงรายได้ของ
ชอ่ง 8 ก็ท าได้ดีขึน้เชน่กนั อตัราก าไรขัน้ต้นเพิ่มสงูขึน้มาอยู่ท่ีร้อยละ 38.8 เทียบกบัร้อยละ 22.3 ในปี 
2559 และอตัราสว่นคา่ใช้จา่ยตอ่ยอดขายลดลงตามการบริหารคา่ใช้จ่ายของธุรกิจสขุภาพและความ
งามอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

สรุปผลการด าเนินงานแยกตามกลุ่มธุรกิจ 

15.2.1 รายได้ 

 รายได้จากการขายและบริการส าหรับปี สิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2560 จ านวน 3,501.7 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้สทุธิจากปีก่อน จ านวน 503.1 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 16.8 ตามล าดบั แยกอธิบายตาม
กลุม่ธุรกิจ ได้ดงันี ้
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  ปี 2559 ปี 2560 เปล่ียนแปลง 

หน่วย : ล้านบาท จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน (y-y) 
รายได้ธุรกิจสขุภาพและความงาม 227.7 7.6 1,389.1 39.7 1,161.4 509.9% 
รายได้ธุรกิจส่ือ 1,694.8 56.5 1,703.5 48.6 8.7 0.5% 
รายได้ธุรกิจเพลง 320.0 10.7 254.5 7.3 -65.5 -20.5% 
รายได้ธุรกิจรับจ้างและผลิตกิจกรรม 748.7 25.0 154.6 4.4 -594.2 -79.4% 
รายได้ธุรกิจบริการและอ่ืนๆ 7.3 0.2 - - -7.3 -100.0% 
รายได้จากการขายและบริการ 2,998.6 100.0 3,501.7 100.0 503.1 16.8% 
 

15.2.1.1 รายได้ธุรกิจสุขภาพและความงาม 

 รายได้ธุรกิจสขุภาพและความงาม ประกอบด้วย รายได้จากการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ดแูล
ผิวหน้า ภายใต้กลุ่มแบรนด์ “มาจีค (Magique)” ผลิตภณัฑ์บ ารุงเส้นผมและหนงัศีรษะ ภายใต้กลุ่ม
แบรนด์ “รีไวฟ์ (Revive)” และผลิตภณัฑ์อาหารเสริม ภายใต้กลุ่มแบรนด์ “เอส.โอ.เอ็ม. (S.O.M.)” 
โดยในปี 2560 บริษัทมีรายได้รวมจ านวน 1,389.1 ล้านบาท เพิ่มขึน้สูงจากปีก่อนจ านวน 1,161.4 
ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 509.9 เน่ืองจากการบริหารจดุแข็งหลกัของบริษัทได้อย่างแม่นย าและมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ โดยการเสริมกลยุทธ์โฆษณาและการขายให้เหมาะสมกับทุกช่องทาง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขายผ่านส่ือโทรทศัน์ระบบดิจิตอล โทรทศัน์ผ่านดาวเทียม และส่ือวิทยุของ
บริษัท รวมถึงช่องทางออนไลน์ทัง้ “www.shop1781.com” และ “@Shop1781 (LINE SHOP)” การ
บริหารข้อมลูลกูค้าท่ีเติบโตแบบก้าวกระโดดในทกุเดือนอย่างเป็นระบบ โดยเพิ่มบริการหลงัการขาย
เพ่ือกระตุ้นยอดขาย การเพิ่มจ านวนผลิตภณัฑ์ทัง้ของบริษัทเองและจากพนัธมิตรอีกหลายราย ท าให้
การบริหารผ่านช่องทาง Telesales เกิดความคุ้มค่าสงูสดุ ผลของการวิเคราะห์ข้อมลูลูกค้าและการ
บริหารงานอยา่งใกล้ชิดท าให้ยอดขายในปี 2560 เป็นไปตามเป้าหมายท่ีบริษัทคาดการณ์ไว้ 
 

15.2.1.2 รายได้ธุรกิจส่ือ 

 รายได้จากธุรกิจส่ือประกอบด้วย รายได้จากธุรกิจส่ือโทรทศัน์และส่ือวิทย ุโดยในปี 2560 มี
รายได้จากธุรกิจส่ือรวม จ านวน 1,703.5 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 8.7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อย
ละ 0.5 แม้ว่ารายได้จากช่อง 8 จะเพิ่มขึน้ แต่ถูกหักกลบด้วยการลดลงของรายได้โทรทัศน์ผ่าน
ดาวเทียม และวิทยตุามการลดลงของอตุสาหกรรมโดยรวม 
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ธุรกิจส่ือโทรทัศน์ : ประกอบด้วย รายได้จากช่องโทรทศัน์ภาคพืน้ดินในระบบดิจิตอล 
หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ ได้แก่ สถานีโทรทัศน์ “ช่อง 8” และรายได้จากช่อง
โทรทศัน์ผา่นดาวเทียม ได้แก่ “ชอ่ง 2” และ “สบายดีทีวี” เป็นหลกั 

ภาพรวมรายได้ธุรกิจส่ือโทรทศัน์ในปี 2560 เพิ่มขึน้เล็กน้อยจากรายได้ท่ีเพิ่มขึน้ของช่อง 8 
ซึง่มีความสามารถในการปิดยอดขายโฆษณาระยะยาว และขายพืน้ท่ีโฆษณาได้เพิ่มขึน้ทัง้ปี 
เน่ืองจากมีรายการท่ีได้รับความนิยมสงู ทัง้รายการในกลุ่มข่าวท่ีมีเรตติง้อยู่ในล าดบัผู้น า น า
โดย “คยุข่าวเช้าช่อง 8” และ “คยุข่าวเย็นช่อง 8” และรายการข่าวอ่ืนๆ ท่ีได้รับความนิยม
จากผู้ชมทัว่ประเทศตามคอนเซ็ปต์ “เล่าง่าย ดงู่าย เข้าใจง่าย” รวมถึงรายการในกลุ่มกีฬา 
ทัง้ “8 Max มวยไทย” “เดอะแชมเปีย้น มวยไทยตดัเชือก” อีกทัง้ได้รับลิขสิทธ์ิให้ถ่ายทอดสด
มวยระดบัโลก อีกหนึ่งปรากฎการณ์ส าคญัท่ีได้รับการกล่าวขานถึงตลอดทัง้ปี ได้แก่ ซีรีส์
ตา่งประเทศทัง้ "สีดาราม ศึกรักมหาลงกา" และ “หนุมาน สงครามมหาเทพ” โดย “ช่อง 8” 
น ามาตดัต่อเนือ้หาให้กระชบั พากย์เสียง พร้อมท าเพลงประกอบซีรีส์เพ่ือให้เข้ากับรสนิยม
ผู้ ชมไทยมากขึน้ ท าให้มีผู้ ชมกว่า 3 ล้านคน จนเป็นกระแสฟีเวอร์ ทุบสถิติเรตติง้ซีรีส์
ต่างประเทศ ส าหรับละครใหม่ในปี 2560 มีทัง้สิน้ 8 เร่ือง ทัง้ “ระบ าไฟ” “เชลยศึก” “เงา
เสน่หา” “เกมพยาบาท” “เพลิงรักไฟมาร” “ทรายย้อมสี” “ใจลวง” และ “เงาอาถรรพ์” “ช่อง 
8” ยงัเพิ่มความเข้มข้นด้วยรายการวาไรตีต้า่งๆ ได้แก่ “ครัวลัน่ทุ่ง” “ซุปตาร์ตลาดแตก” “อึง้
ทึง่เสียว” และ “The Guest ตีสนิทคนดงั” ด้วยความหลากหลายของประเภทรายการท่ีได้รับ
ความนิยม ท าให้ในปี 2560 “ชอ่ง 8” มีเรตติง้ครองอนัดบัต้นของประเทศ จากการส ารวจของ 
AGB Nielsen Media Research (Thailand) 

ธุรกิจส่ือวิทยุ : รายได้ธุรกิจส่ือวิทยุมาจากผลการด าเนินงานของ “COOLfahrenheit” 
ภาพรวมรายได้ธุรกิจส่ือวิทยใุนปีนี ้ลดลงร้อยละ 9.6 จากปีก่อน อนัเน่ืองมาจากผลกระทบ
ของทัง้อตุสาหกรรมส่ือวิทยท่ีุหดตวัลง อย่างไรก็ตาม จากผลการส ารวจของ AGB Nielsen 
Media Research (Thailand) คล่ืน “COOLfahrenheit” ยงัคงได้รับความนิยมอยู่ในอนัดบั 
1 ของกลุ่ม Easy Listening และอนัดบั 2 ของประเทศ รวมถึงการรีแบรนด์ครัง้ใหญ่ ท าให้
กลายเป็นสถานีเพลงดิจิตอลสมบูรณ์แบบ น าเสนอคอนเทนต์ถึงผู้ ฟังครบถ้วนทัง้
แพลตฟอร์มออนแอร์และออนไลน์ โดยเป็นรายแรกและรายเดียวในขณะนีท่ี้มีการวัดผล
ออนไลน์ท่ีน่าเช่ือถือและแม่นย า ท าให้มีฐานผู้ ฟังปัจจุบนัสูงกว่า 5 ล้านราย และสามารถ
รองรับการใช้เม็ดเงินโฆษณาในส่ือออนไลน์ท่ีก าลงัเติบโตขึน้ โดยในปี 2560 การจดักิจกรรม
ส าหรับผู้ ฟังยงัคงได้รับความนิยมอย่างต่อเน่ือง ได้แก่ “COOL Music Alive” “COOL 
Outing” "อ๊ิงค์ Eat Around The World” และ "อ๊ิงค์ Eat All Around ปี 7”   
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15.2.1.3 รายได้ธุรกิจเพลง 

 รายได้ธุรกิจเพลง ประกอบด้วย รายได้จากธุรกิจดิจิตอล รายได้จากการจดัเก็บลิขสิทธ์ิ และ
รายได้จากการบริหารศิลปิน ในปีนี ้มีรายได้ทัง้สิน้ 254.5 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จ านวน 65.5 
ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 20.5 เน่ืองจากพฤติกรรมผู้ ฟังท่ีฟังเพลงผ่านออนไลน์เพิ่มขึน้ แต่
รายได้ท่ีได้รับเพิ่มขึน้จากการฟังผ่านออนไลน์ทัง้จาก YouTube Joox หรือ Spotify ไม่เพียงพอกับ
การลดลงของรายได้จากช่องทางเดิม อย่างไรก็ตาม ภายหลงัการปรับโครงสร้างธุรกิจและควบคุม
ต้นทนุอยา่งมีประสิทธิภาพ ท าให้ธุรกิจเพลงมีความสามารถในการท าก าไรดีขึน้สงูกว่าปี 2559 
 

15.2.1.4 รายได้ธุรกิจรับจ้างและผลิตกิจกรรม 

 รายได้ธุรกิจรับจ้างและผลิตกิจกรรม ประกอบด้วย รายได้จากการจดัคอนเสิร์ตและกิจกรรม
การตลาดให้แก่ส่ือตา่งๆ ของบริษัท โดยรายได้ในปี 2560 จ านวน 154.6 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน
จ านวน 594.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 79.4 เน่ืองจากในปี 2559 มีรายได้จากกิจกรรมท่ีเป็นโครงการ
ขนาดใหญ่ซึง่มีมลูคา่และปริมาณงานสงูกวา่ปกติและเกิดขึน้เพียงครัง้เดียว อีกทัง้มีการจดัคอนเสิร์ต 
“Love Laugh Cry with 9 Men” รายได้หลกัๆ ในปี 2560 เป็นการรับจ้างผลิตคอนเสิร์ตส าหรับส่ือ
ของบริษัท ได้แก่ “สบายดีส่ีมุมเมือง” “สบายดีสัญจร” “สบายดีแซ่บซิงอีสานตลาดแตก” “เสียง
สวรรค์ออนทวัร์” และ “ชอ่ง 8 พบเพ่ือน” 
 

15.2.2 ต้นทุนขายและบริการ 

 ต้นทนุขายและบริการจ านวน 2,143.5 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า จ านวน 187.5 ล้าน
บาท หรือร้อยละ 8.0 โดยลดลงตามรายได้ท่ีลดลงส าหรับโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ธุรกิจเพลง  และ
ธุรกิจรับจ้างผลิตท่ีเป็นโครงการขนาดใหญ่และเกิดขึน้ครัง้เดียวในปี 2559 
 

15.2.3 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ค่าใช้จ่ายอ่ืน และต้นทุนทางการเงนิ 

 คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร จ านวน 932.1 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2559 จ านวน 99.7 
ล้านบาท หรือร้อยละ 12.0 โดยหลักๆ เป็นค่าใช้จ่ายท่ีเพิมขึน้ตามสดัส่วนรายได้ธุรกิจสุขภาพและ
ความงามท่ีสงูขึน้ อย่างไรก็ตาม อตัราส่วนคา่ใช้จ่ายตอ่ยอดขายลดลงตามการบริหารคา่ใช้จ่ายของ
ธุรกิจหลกัอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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 ในส่วนของต้นทนุทางการเงิน จ านวน 90.5 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 7.1 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ น้
ร้อยละ 8.5 โดยค่าใช้จ่ายหลักมาจากดอกเบีย้จ่ายธนาคารจากการกู้ ยืมระยะยาวเพ่ือช าระ
คา่ธรรมเนียมใบอนญุาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีโทรทศัน์ในระบบดจิิตอล 
 

15.2.4 อัตราก าไรขัน้ต้น อัตราก าไรสุทธิ และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) 

 

  ปี 2559 ปี 2560 

อตัราก าไรขัน้ต้น 22.26% 38.79% 

อตัราก าไรสทุธิ -3.27% 9.40% 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (ROE) -7.39% 27.21% 
 

ปี 2560 บริษัทฯ มีอตัราก าไรขัน้ต้น อตัราก าไรสุทธิ และอตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น เพิ่มขึน้
จากปีก่อน สาเหตหุลกัมาจากการเติบโตของรายได้จากกลุ่มธุรกิจสุขภาพและความงามเป็นหลัก 
รวมถึงผลการด าเนินงานท่ีดีขึน้ของกลุม่ธุรกิจส่ือ 
 
15.3 สินทรัพย์ 

15.3.1 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทัง้สิน้ 4,209.1 ล้านบาท แบ่งเป็น
สินทรัพย์หมนุเวียนร้อยละ 28.4 และสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน ร้อยละ 71.6 โดยมีสินทรัพย์หลกัๆ ได้แก่ 
ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน์ในระบบดิจิตอล ร้อยละ  36.4 ลูกหนี ้
การค้าและลูกหนีอ่ื้น (สุทธิ) ร้อยละ 14.8  สินทรัพย์ไม่มีตวัตน (สุทธิ) ร้อยละ 14.0 อาคารและ
อปุกรณ์ (สทุธิ) ร้อยละ 9.6  สินค้าคงเหลือ (สทุธิ) ร้อยละ 7.5 และอ่ืนๆ ร้อยละ 17.7   

สินทรัพย์รวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 จ านวน 4,209.1 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนร้อย
ละ 1.7 มีสาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของสินค้าคงเหลือ ร้อยละ 143.4 จากการสต็อคสินค้ากลุ่ม
สขุภาพและความงามเพ่ือรองรับแผนการขายสินค้าท่ีเติบโตขึน้ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 122.5 มาจากเงินสดรับจากผลการด าเนินงานในระหวา่งปีท่ีท าได้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึน้ อย่างไรก็ดี ในระหว่างปีได้ตดัจ าหน่ายค่าใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการ
โทรทศัน์ในระบบดจิิตอล จ านวน 135.3 ล้านบาท 
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15.3.2 คุณภาพของสินทรัพย์ 

15.3.2.1 ลูกหนีก้ารค้า - บริษัทอ่ืน (สุทธิ)  
 

หน่วย : ล้านบาท ปี 2559 ปี 2560 

ลกูหนีท่ี้ยงัไมถ่ึงก าหนดช าระ 266.0 301.7 

เกินกวา่ก าหนดเวลาช าระหนีน้้อยกว่า 3 เดือน 205.9 188.1 

3 - 6 เดือน 13.5 3.1 

6 - 12 เดือน 3.5 6.5 

เกินกวา่ 12 เดือน 70.7 60.9 

รวม 559.6 560.3 

หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู -63.4 -60.0 

ลูกหนีก้ารค้า - บริษัทอ่ืน (สุทธิ) 496.2 500.3 

อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (เทา่) 5.14 7.03 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย (วนั) 71 52 

ร้อยละของคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู ตอ่ มลูคา่ลกูหนีก้ารค้า 11.3% 10.7% 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีลูกหนีก้ารค้า – บริษัทอ่ืน (สุทธิ) 500.3 ล้านบาท  
เพิ่มขึน้จากปีก่อนเล็กน้อย 4.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.8  ปี 2560 บริษัทฯมีรายได้จากการขาย
และบริการเพิ่มขึน้จากปีก่อน 503.1 ล้านบาท แต่ลูกหนีก้ารค้าเพิ่มขึน้เพียงเล็กน้อยทั ง้นีเ้น่ืองจาก
ยอดขายท่ีเพิ่มขึน้หลกัๆมาจากการขายสินค้าในกลุ่มสขุภาพและความงามซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นการ
เก็บเงินสด ท าให้ยอดลูกหนีก้ารค้าในปี 2560 ไม่ได้เพิ่มขึน้ตามรายได้ท่ีเพิ่มขึน้ อย่างไรก็ดี ส าหรับ
ธุรกิจส่ือ และธุรกิจอ่ืนๆ เป็นลกูหนีก้ารค้าจากกิจกรรมปกติซึ่งบริษัทฯ อาจมีข้อตกลงในการเรียกเก็บ
เงินลว่งหน้าบางสว่น หรือให้เครดติเทอมโดยเฉล่ียอยูใ่นระยะเวลา 60 - 90 วนั ขึน้อยู่กบัประเภทของ
การขายหรือบริการท่ีให้  

จากตารางข้างต้นจะเห็นวา่ ระยะเวลาในการเรียกเก็บหนีเ้ฉล่ียของบริษัทฯ ปี 2560 อยู่ท่ี 52 
วัน ลดลงจากปี 2559 ท่ี 71 วัน จากการขายสินค้าเงินสดเพิ่มขึน้ รวมถึงการบริหารลูกหนีท่ี้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ นอกจากนี ้ลูกหนีค้้างช าระจ านวนมากกว่าร้อยละ 80 เป็นลูกหนีท่ี้อยู่ใน
กลุ่มยังไม่ถึงก าหนดช าระและค้างช าระน้อยกว่า 3 เ ดือน  ซึ่งยังคงสอดคล้องกับนโยบายการให้
เครดติเทอมเฉล่ียของบริษัทฯท่ีประมาณ 60-90 วนั   
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อยา่งไรก็ดี บริษัทฯ มีนโยบายพิจารณาและทบทวนคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูส าหรับลกูหนีท่ี้ผิด
นดัช าระหนีท้กุงวดบญัชีอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือให้มลูหนีท่ี้คงเหลือในงบการเงินแสดงมลูคา่ท่ีคาดว่าจะ
ได้รับจริง โดยใช้วิธีการพิจารณามลูหนีข้องลกูหนีร้ายตวัท่ีมีแนวโน้มจะมีปัญหาในการจ่ายช าระ และ
มีปัญหาในการตดิตามทวงถามหนี ้ซึง่มลูหนีท่ี้จะน ามาใช้รวมในการพิจารณานัน้จะครอบคลมุถึงหนี ้
ทัง้หมดท่ีลูกหนีร้ายนัน้มีต่อบริษัทฯ รวมถึงมีมาตรการในการติดตามทวงถามหนีจ้ากลูกหนีอ้ย่าง
เคร่งครัด 

15.3.2.2 สินค้าคงเหลือ (สุทธิ) 
 

หน่วย : ล้านบาท ปี 2559 ปี 2560 

ราคาทนุ  187.7 326.5 

หกั คา่เผ่ือสินค้าล้าสมยั -58.0 -10.9 

สินค้าคงเหลือ (สุทธิ)  129.7 315.6 

อตัราสว่นหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ (เทา่) 11.91 8.34 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ียรวม (วนั) 31 44 
ร้อยละของค่าเผ่ือมูลค่าสินค้า ต่อมูลค่า
สินค้าคงเหลือ 

 
30.9% 3.3% 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560  สินค้าคงเหลือ (สุทธิ) ประกอบด้วย สินค้าส าเร็จรูปประเภท
ผลิตภณัฑ์เสริมความงาม งานระหว่างท าประเภทรายการโทรทศัน์ งานกิจกรรมการตลาด และอ่ืนๆ 
รวมมลูคา่สทุธิ 315.6 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 185.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 143.4 จากสินค้า
กลุม่สขุภาพและความงามเป็นหลกั 

ในปี 2560 บริษัทฯ มีระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย 44 วนั เพิ่มขึน้เล็กน้อยจากปี 2559 ท่ี 31 วนั 
เน่ืองมาจากแผนการสตอ็คสินค้ากลุม่สขุภาพและความงามเพิ่มขึน้ เพ่ือรองรับการขายท่ีจะเติบโตใน
อนาคต   อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดการควบคุมสินค้าคงเหลือให้อยู่ในระดับท่ี
เหมาะสมและเพียงพอ สอดคล้องกับแผนการขายและการท าการตลาด เพ่ือให้งานขายและงาน
บริหารคลงัสินค้าประสานงานกนัได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีนโยบายในการทบทวนมูลค่าสินค้าคงเหลืออย่างสม ่าเสมอในทกุงวด
บญัชีเพ่ือให้สินค้าคงเหลือแสดงรายการในงบการเงินด้วยมลูคา่สทุธิท่ีจะได้รับโดยสะท้อนประโยชน์
ท่ีจะได้รับในอนาคตอย่างแท้จริง โดยในปี 2560 บริษัทฯมีสัดส่วนค่าเผ่ือสินค้าล้าสมยัต่อมูลค่า
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สินค้าคงเหลือ ร้อยละ 3.3 ลดลงจากปีก่อน ท่ีมีอตัราร้อยละ 30.9 จากการกลบัรายการคา่เผ่ือสินค้า
ล้าสมยัของกลอ่งรับสญัญาณ “SUN BOX” ท่ีขายออกไปได้จริง 

15.3.2.3 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) 
 
หน่วย : ล้านบาท ปี 2559 ปี 2560 

ราคาทนุ  1,933.7 2,277.2 

หกั คา่ตดัจ าหนา่ยสะสม -1,038.4 -1,340.5 

     คา่เผ่ือการด้อยคา่ -343.7 -349.5 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)  551.6 587.2 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 สินทรัพย์ไม่มีตวัตน (สทุธิ) ประกอบด้วย ลิขสิทธ์ิละคร  ลิขสิทธ์ิ
เพลง โปรแกรมคอมพิวเตอร์และอ่ืนๆ รวมมลูคา่สทุธิ 587.2 ล้านบาท  เพิ่มขึน้จากปีก่อน 35.6 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 6.5 จากการเพิ่มขึน้ของคอนเทนต์ละคร ซีร่ีส์ต่างประเทศ และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพ่ือรองรับระบบการท างานในด้านตา่งๆ 

คา่เผ่ือการด้อยคา่ ณ สิน้ปี 2560 จ านวน 349.5 ล้านบาท  เพิ่มขึน้จากปีก่อนเล็กน้อย หลกัๆ
มาจากการบนัทึกคา่เผ่ือด้อยคา่ของลิขสิทธ์ิเพลงท่ีมีอายกุารให้ประโยชน์ท่ีไม่ทราบแน่นอน บริษัทฯ
จึงไม่มีการตดัจ าหน่ายแต่ใช้วิธีการทดสอบการด้อยค่าแทน อย่างไรก็ดี บริษัทฯมีนโยบายในการ
ทบทวนมลูคา่สุทธิท่ีคาดว่าจะได้รับอย่างสม ่าเสมอของสินทรัพย์ไม่มีตวัตนทกุประเภททุกงวดบญัชี 
เพ่ือลดความเส่ียงท่ีราคาตามบญัชีท่ีแสดงในงบการเงินมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน
ตามประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีคาดวา่จะได้รับในอนาคต  
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15.4 สภาพคล่อง 

15.4.1 กระแสเงนิสด 
 

หน่วย : ล้านบาท ปี 2559 ปี 2560 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน  -206.8 1,039.2 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ -568.5 -367.8 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 122.0 -544.3 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
เพิ่มขึน้ (ลดลง) - สุทธิ -653.3 127.1 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด  
ณ วันสิน้ปี 103.7 230.8 

ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 230.8 
ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 127.1 ล้านบาท  โดยมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานเพิ่มขึน้
สุทธิ  1,039.2 ล้านบาท จากยอดขายท่ีสูงขึน้ของสินค้าในกลุ่มสุขภาพและความงามเป็นหลัก 
ในขณะท่ี มีเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ 367.8 ล้านบาท จากการลงทนุในคอนเทนต์ละครและ
ซีรีส์ตา่งประเทศ ส าหรับการออกอากาศท่ีส่ือโทรทศัน์ ช่อง 8  กระแสเงินจากกิจกรรมจดัหาเงินถกูใช้
ไปสทุธิ 544.3 ล้านบาท หลกัๆ จากการช าระคืนหนีเ้งินกู้ ระยะสัน้จ านวน 493.0 ล้านบาท  อย่างไรก็
ดี ในระหวา่งปีบริษัทฯมีเงินกู้ ยืมระยะยาวเพิ่มขึน้ 222.0 ล้านบาท โดยเป็นการกู้ ยืมเพ่ือจ่ายช าระคา่
ใบอนญุาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน์ในระบบดจิิตอล   

 
15.4.2 อัตราส่วนสภาพคล่องท่ีส าคัญ 
 

  ปี 2559 ปี 2560 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 0.54 0.89 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เทา่) 0.34 0.55 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย (วนั) 71 52 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย (วนั) 31 44 

ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉล่ีย (วนั) 23 37 

Cash cycle (วนั)  79 59 
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 ในปี 2560 บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 0.89 เท่า 
และ 0.55 เทา่ ตามล าดบั เพิ่มขึน้จากปี 2559 ท่ีมีอตัรา 0.54 เท่า และ 0.34 เท่า ตามล าดบั จากผล
การด าเนินงานในระหว่างงวดท่ีมีประสิทธิภาพสงูขึน้ ท าให้บริษัทฯ มีเงินสดรับเพิ่มขึน้และเพียงพอ
สามารถน าไปจ่ายช าระคืนหนีเ้งินกู้ ระยะสัน้ได้ เป็นผลให้บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึน้และ
หนีส้ินหมนุเวียนลดลง  นอกจากนี ้ในปี 2560 บริษัทฯมี Cash cycle จ านวน 59 วนั ลดลงจากปี
ก่อนท่ี 79 วนั จากการเก็บหนีเ้ฉล่ียได้เร็วขึน้ และการบริหารเครดติได้มีประสิทธิภาพมากขึน้ 

 

15.5 แหล่งท่ีมาของเงนิทุน 

 หนีส้ิน ส่วนของเจ้าของ และ อัตราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  
 

หน่วย : ล้านบาท ปี 2559 ปี 2560 

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 706.0 213.0 

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 444.1 666.1 
ค่าใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการ
โทรทศัน์ค้างจา่ย (สทุธิ) 1,105.9 894.5 

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 684.7 908.6 

หนีส้ินไมห่มนุเวียนอ่ืน 139.1 124.9 

หนีส้ินรวม 3,079.8 2,807.1 

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 1,049.3 1,396.9 

อัตราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.94 2.01 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีหนีส้ินรวม 2,807.1 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 272.7 

ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 8.9  โดยมีการเปล่ียนแปลงหลกัๆได้แก่ การลดลงของเงินกู้ ยืมระยะสัน้จาก
สถาบนัการเงิน 493.0 ล้านบาท ในขณะท่ี หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืนเพิ่มขึน้ 223.9 ล้านบาท หลกัๆมาจาก
เจ้าหนีค้า่สินค้าสขุภาพและความงาม  เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้ 222.0 ล้านบาท 
เพ่ือจา่ยช าระคา่ใบอนญุาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน์ในระบบดจิิตอล  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทฯ มีสว่นของผู้ เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ จ านวน 1,396.9 
ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 347.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33.1 จากการเพิ่มขึน้ของผลก าไร
ระหวา่งงวด 332.9 ล้านบาท 
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ในปี 2560 อตัราส่วนหนีส้ินตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น 2.01 เท่า ลดลงจากปี 2559 ท่ีมีอตัราส่วน 
2.94 เทา่ จากการท่ีหนีส้ินรวมลดลงจากการคืนหนีเ้งินกู้ ระยะสัน้เป็นหลกั และส่วนของผู้ เป็นเจ้าของ
ของบริษัทใหญ่เพิ่มขึน้จากผลการด าเนินงานในระหวา่งปี 
 
15.6 ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อผลการด าเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต 

 ในปี 2561 ธุรกิจสุขภาพและความงาม มีแผนการขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจเชิงพาณิชย์มากขึน้ 
เพ่ือเป็นการบริหารเวลาโฆษณาของส่ือตา่งๆ ของบริษัทฯ อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยการน าเสนอ
ผา่นผลิตภณัฑ์หลากหลายประเภทเพิ่มขึน้ ทัง้ผลิตภณัฑ์เคร่ืองใช้สว่นตวัและเคร่ืองใช้ภายในบ้าน ซึ่ง
บริษัทฯ ได้เจรจากบัพนัธมิตรหลายรายส าหรับการน าสินค้าคณุภาพมาโฆษณาและขายผ่านช่องทาง 
Telesales ของบริษัทฯ ในสว่นของผลิตภณัฑ์สขุภาพและความงามเองนัน้ จะเห็นการขยายประเภท
ผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลมุทัง้ปัญหาและความต้องการของผู้บริโภคเพิ่มขึน้ โดยบริษัทฯ ได้พฒันาทีม
บริการหลงัการขาย เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการสัง่ซือ้เพิ่มและตอ่เน่ือง ช่องทางออนไลน์จะเป็นอีกช่องทาง
ท่ีบริษัทฯ จะพฒันาให้เข้มข้นขึน้ โดยจะได้เห็นฟีเจอร์ใหม่ๆ  ผา่นชอ่งทางดงักลา่ว 

ส าหรับสถานีโทรทศัน์ “ช่อง 8” ซึ่งประสบความส าเร็จอย่างงดงามด้วยเรตติง้เฉล่ียร้อยละ 
0.65 ในเดือนธันวาคมท่ีผ่านมานัน้ ในปี 2561 จะได้เห็นทัง้รายการข่าว ซีรีส์ต่างประเทศท่ีต่อจาก    
ซีรีส์ “หนมุาน สงครามมหาเทพ” ซึง่ประสบความส าเร็จอยา่งมาก บริษัทฯ คาดว่า ซีรีส์ใหม่นีจ้ะได้รับ
การตอบรับท่ีดีกว่าเดิม รวมถึงวาไรตีรู้ปแบบใหม่ท่ีเข้มข้นขึน้เข้ามาสนบัสนุนเรตติง้ให้เพิ่มขึน้ และ
เป็นไปตามเป้าหมายการปรับคา่โฆษณาในปี 2561  
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 
บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปีฉบบันีแ้ล้ว ด้วยความ

ระมดัระวงั บริษัทฯ ขอรับรองว่า ข้อมูลดงักล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้ อ่ืนส าคญัผิด 
หรือไมข่าดข้อมลูท่ีควรต้องแจ้งในสาระส าคญั นอกจากนี ้บริษัทฯ ขอรับรองวา่ 

 

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 
ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคญัเก่ียวกับฐานะการเงิน  ผลการด าเนินงาน และ  
กระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยแล้ว  

(2) บริษัทฯ ได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมลูท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผย
ข้อมูลในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญัทัง้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้
ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัติามระบบดงักลา่ว 

(3) บริษัทฯ ได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีดี และควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิ
ตามระบบดังกล่าว และบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันท่ี  
21 กุมภาพนัธ์ 2561 ต่อผู้ สอบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึง
ข้อบกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของระบบการควบคมุภายใน รวมทัง้การกระท าท่ีมิชอบท่ี
อาจมีผลกระทบตอ่การจดัท ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

 

ในการนี ้เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีบริษัทฯ ได้
รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวนิภา บญัญัติเจริญ เป็นผู้ลงลายมือช่ือ
ก ากบัเอกสารนี ้ไว้ทกุหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นางสาวนิภา บญัญัติเจริญ ก ากบัไว้ 
บริษัทฯ จะถือวา่ไมใ่ชข้่อมลูท่ีบริษัทฯ ได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลา่วข้างต้น 

 ช่ือ   ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. นายสรุชยั เชษฐโชตศิกัดิ์ ประธานกรรมการ     

2. นายดามพ์ นานา กรรมการ    

 ช่ือ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

ผู้ รับมอบอ านาจ นางสาวนิภา บญัญัตเิจริญ ผู้อ านวยการอาวโุส    

  สายงานบญัชีเพ่ือการบริหาร 



เอกสารแนบ 1                                                    แบบ 56-1 ประจ าปี 2560 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 



 บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) เอกสารแนบ 1

ความสัมพันธ์ทาง การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนั การด ารงต าแหน่งกรรมการ

ครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท

กรรมการบริษัทไทย (IOD) ในบริษัทอ่ืนที่ไม่ได้ถือหุ้นโดย บมจ. อาร์เอส

1. นายสรุชยั เชษฐโชติศกัดิ์ 55 กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม ปริญญาดษุฎีบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ 31.78 ไม่มี 2555 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) Director Accreditation Program (DAP) ปี  2546 กรรมการ บริษัท เชษฐโชติศกัดิ์ จ ากดั
ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร กิตติมศกัดิ์ มหาวทิยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม 2546 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) กรรมการ บริษัท เม็มเบอร์ชิป จ ากดั   

ประธานกรรมการบริหาร ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ 2535 - ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) กรรมการ บริษัท ไทเกอร์ฟัน จ ากดั

และประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร มหาวทิยาลยัรามค าแหง 2546 - 2555 รองประธานกรรมการ บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) กรรมการ บริษัท เชษฐโชติ จ ากดั   

กรรมการ บริษัท ซอร์ร่ิง ไทเกอร์ จ ากดั

กรรมการ บริษัท โกลเด้น ไทเกอร์ จ ากดั

  

2. นายดนยัศิษฏ์  เปสลาพนัธ์ 62 กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม น.บ.ท.   เนติบณัฑิตไทย ไม่มี ไม่มี 1 ก.พ. 2560 - ปัจจบุนั กรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) Director Certification Program (DCP)   ปี 2551 ไม่มี

กรรมการ ส านกัอบรมศกึษากฎหมาย 1 ก.พ. 2560 - ปัจจบุนั กรรมการบริหารความเสีย่ง บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) Director Accreditation Program (DAP)  ปี 2551

กรรมการบรรษัทภิบาล แหง่เนติบณัฑิตยสภา 2558 - ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายกฎหมาย บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) Financial Statements for Directors (FSD) ปี 2551 

กรรมการบริหารความเสีย่ง น.บ.    นิติศาสตร์บณัฑิต 2551 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)

และประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายกฎหมาย มหาวทิยาลยัรามค าแหง 2550 - 2558 รองกรรมการผู้อ านวยการอาวโุส ส านกักฎหมาย บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)

ประกาศนียบตัร กฎหมายการค้าระหวา่งประเทศ 2555 - 2557 กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)

ส านกัอบรมศกึษากฎหมาย 2540 - 2550 ทีป่รึกษากฎหมาย บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)

แหง่เนติบณัฑิตยสภา

ประกาศนียบตัร กฎหมายภาษีอากร

ส านกัอบรมศกึษากฎหมาย

แหง่เนติบณัฑิตยสภา

3. นางพรพรรณ เตชรุ่งชยักลุ 47 กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (MBA) ไม่มี ไม่มี 2554 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) Director Certification Program (DCP)   ปี 2550 ไม่มี

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร สถาบนัศศินทร์ 2553 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) Director Accreditation Program (DAP)  ปี 2547

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และเลขานกุารบริษัท แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2551 - ปัจจบุนั เลขานกุารบริษัท บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)

ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง ปริญญาตรี สถิติศาสตรบณัฑิต 2550 - ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายปฏิบตัิการ บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)

ประธานกรรมการพฒันา จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2547 - ปัจจบุนั กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)

ทรัพยากรบคุคล Executive Development สมาคมบริษัทจดทะเบยีนไทย ประธานกรรมการพฒันาทรัพยากรบคุคล

เลขานกุารบริษัท 

และประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายปฏิบตัิการ

Program

รุ่นที4่ (EDP 4) ปี 2552

หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ

(หลกัสตูร วตท.) (CAPITAL MARKET ACADEMY)

รุ่นที ่23

4. นายดามพ์  นานา 48 กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (MBA) ไม่มี ไม่มี 2550 - ปัจจบุนั กรรมการ กรรมการบริหาร และ บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) Director Certification Program (DCP)   ปี 2551 ไม่มี

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร University of Notre Dame,  ประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายการเงิน Director Accreditation Program (DAP)  ปี 2551

และประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายการเงิน Indiana, U.S.A. 2554 - 2559 กรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2553 - 2559 กรรมการบริหารความเสีย่ง บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)

2545 - 2550 Senior Vice President ธนาคารฮอ่งกงและเซ่ียงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 

(HSBC)

5. นายโสรัตน์ วณิชวรากิจ 44 กรรมการ ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต ( MBA ) 11.38 ไม่มี 2555 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) Director Certification Program (DCP)   ปี 2556 บริษัท แพนเอเชียอตุสาหกรรม จ ากดั

กรรมการ สถาบนัเทคโนโลยีแหง่เอเชีย ( AIT ) 2543 - ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร บริษัท แพนเอเชียอตุสาหกรรม จ ากดั

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด

มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั ( ABAC )

6. นายพิศิษฐ์  ดชัณาภิรมย์ 76 กรรมการอิสระ ปริญญาตรี          บญัชีบณัฑิต                       ไม่มี ไม่มี 2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ทางยกระดบัดอนเมือง จ ากดั (มหาชน) Director Certification Program (DCP)   ปี 2550 กรรมการ บริษัท ทางยกระดบัดอนเมือง จ ากดั (มหาชน)

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ก.พ. 2550 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) Audit Committee Program (ACP)  ปี 2548 ประธานกรรมการบริหารกลุม่บริษัททีป่รึกษาในเครือ

ประธานกรรมการตรวจสอบ พาณิชยศาสตร์บณัฑิต และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา Director Accreditation Program (DAP)  ปี 2547 บริษัท โปรเฟสชัน่แนล อลัไลแอนซ์ กรุ๊ป จ ากดั

ประธานกรรมการสรรหาและ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ คา่ตอบแทน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจมาร์ท จ ากดั (มหาชน)

พิจารณาคา่ตอบแทน ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบยีน 966 2546 - ปัจจบุนั กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบและ บริษัท เจมาร์ท จ ากดั (มหาชน) กรรมการ  บริษัท โปลฟิาร์ม จ ากดั

รองประธานกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทน

2544 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริหาร กลุม่บริษัททีป่รึกษาในเครือ 

บริษัท โปรเฟสชัน่แนล อลัไลแอนซ์ กรุ๊ป จ ากดั

2535 - ปัจจบุนั กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท โปลฟิาร์ม จ ากดั

2545 - 2557 กรรมการบริหาร บริษัท ภเูก็ต อินเตอร์เนชัน่แนล ฮอสปิตอล จ ากดั

บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)

รายละเอียดเก่ียวกับผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ล าดับ ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง อายุ ประเภทกรรมการ คุณวุฒกิารศกึษา / ประวัติการอบรม
สัดส่วนการถือหุ้น  

 (ร้อยละ)
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง



 บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) เอกสารแนบ 1

ความสัมพันธ์ทาง การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนั การด ารงต าแหน่งกรรมการ

ครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท

กรรมการบริษัทไทย (IOD) ในบริษัทอ่ืนที่ไม่ได้ถือหุ้นโดย บมจ. อาร์เอส

บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)

รายละเอียดเก่ียวกับผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ล าดับ ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง อายุ ประเภทกรรมการ คุณวุฒกิารศกึษา / ประวัติการอบรม
สัดส่วนการถือหุ้น  

 (ร้อยละ)
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

7. พลเอก ไพโรจน์  พานิชสมยั 71 กรรมการอิสระ ปริญญาโท         พฒันบริหารศาสตร์มหาบณัฑิตทาง ไม่มี ไม่มี 2557- ปัจจบุนั สมาชิกสภานิติบญัญตัิแหง่ชาติ 2557 Director Certification Program (DCP)   ปี 2550 ไม่มี

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ พฒันาสงัคม ม.ค. 2550 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) Director Accreditation Program (DAP)  ปี 2550

และกรรมการสรรหาและพิจารณา สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิด้า) ก.พ. 2550 - ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) Audit Committee Program (ACP)   ปี 2550

คา่ตอบแทน ปริญญาตรี โรงเรียนนายร้อย Sandhurst U.K. 2549 รองผู้บญัชาการทหารสงูสดุ (ทบ.) กองบญัชาการทหารสงูสดุ Finance for Non-Finance Director (FN) ปี 2550

นิติศาสตร์บณัฑิต 2548 ประธานคณะทีป่รึกษา กองทพับก กองทพับก

มหาวทิยาลยัรามค าแหง 2543 ผู้บญัชาการศนูย์อ านวยการสร้างอาวธุ กองทพับก กองทพับก

8. นางวรรณสดุา ธนสรานาต 66 กรรมการอิสระ ปริญญาโท         บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (MBA) ไม่มี ไม่มี ม.ค. 2559 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) Director Accreditation Program (DAP)   ปี 2559 ไม่มี

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)

และกรรมการสรรหาและพิจารณา ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต 2553 - ปัจจบุนั Senior Vice President ลกูค้าจีน ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)

คา่ตอบแทน มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ลกูค้าธุรกิจรายกลาง

9. นางสาวนงลกัษณ์ งามโรจน์ 46 - ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ ไม่มี ไม่มี 22 ม.ค. 2558 - ปัจจบุนั รองกรรมการผู้อ านวยการอาวโุส บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) ไม่มี ไม่มี

รองกรรมการผู้อ านวยการอาวโุส มหาวทิยาลยัรามค าแหง 2556 - 2558 รองกรรมการผู้อ านวยการ บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)

2554 - 2556 ผู้อ านวยการ บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)

10. นายองอาจ สงิห์ล าพอง 48 - ปริญญาดษุฎีบณัฑิต สือ่สารมวลชน ไม่มี ไม่มี 9 ก.พ. 2560 - ปัจจบุนั รองกรรมการผู้อ านวยการอาวโุส บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) ไม่มี ไม่มี

รองกรรมการผู้อ านวยการอาวโุส วารสารศาสตร์และสือ่สารมวลชน 22 มิ.ย. 2560 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บริษัท อาร์.เอส. เทเลวชิัน่ จ ากดั

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2559 - ปัจจบุนั กรรมการผู้อ านวยการใหญ่สถานีโทรทศัน์ ชอ่ง 8 บริษัท อาร์.เอส. เทเลวชิัน่ จ ากดั

ปริญญาโท สือ่สารมวลชน 2557 - 2559 กรรมการผู้อ านวยการสถานีโทรทศัน์ ชอ่ง 8 บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)

นิเทศศาสตร์ 2556 - 2557 รองกรรมการผู้อ านวยการสถานีโทรทศัน์ ชอ่ง 8 บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2555 - 2556 ผู้อ านวยการสถานีโทรทศัน์ ชอ่ง 8 บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)

ปริญญาตรี การโฆษณา

บริหารธุรกิจ

มหาวทิยาลยัรามค าแหง

หมายเหตุ

1. คณุศภุชยั นิลวรรณ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลวนัที ่11 สงิหาคม 2560 

2. นายองอาจ สงิห์ล าพอง ได้รับการแตง่ตัง้เป็นผู้บริหารของบริษัท เม่ือวนัที ่9 กมุภาพนัธ์ 2560



เอกสารแนบ 2                                                    แบบ 56-1 ประจ าปี 2560 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 2 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 



บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) เอกสารแนบ 2

บริษัทย่อย

1. บริษัท ไลฟ์สตาร์ จ ากดั (ช่ือเดิมบริษัท สตาร์ซ (ประเทศไทย) จ ากดั) นายสรุชยั เชษฐโชติศกัดิ์ นายดามพ์ นานา นางพรพรรณ เตชรุ่งชยักลุ นายชาคริต พิชญางกรู

2. บริษัท คลูลิซึม่ จ ากดั (เดิมช่ือบริษัท สกาย-ไฮ เน็ตเวิร์ค จ ากดั) นายสรุชยั เชษฐโชติศกัดิ์ นางพรพรรณ เตชรุ่งชยักลุ นายดามพ์ นานา

3. บริษัท ย๊าค จ ากดั  (เดิมช่ือ บริษัท ฟิล์มเซิร์ฟ จ ากดั) นายสรุชยั เชษฐโชติศกัดิ์ นางพรพรรณ เตชรุ่งชยักลุ

4. บริษัท อาร์.เอส.เทเลวิชัน่ จ ากดั นายองอาจ สิงห์ล าพอง นายสพุรรณ เสือหาญ

5. บริษัท อาร์.เอส. สปอร์ตมาสเตอร์ จ ากดั (เดิมช่ือ บริษัท รักษ์เสียง จ ากดั) นายสรุชยั เชษฐโชติศกัดิ์ นายดามพ์ นานา

6. บริษัท จดัเก็บลิขสิทธ์ิไทย จ ากดั นายสรุชยั เชษฐโชติศกัดิ์ นายสพุรรณ เสือหาญ

นายประเวช จิวฒันาชวลิตกลุ

7. บริษัท อาร์ อลัไลแอนซ์ จ ากดั (เดิมช่ือ โพเอม่า จ ากดั) นายประเวช จิวฒันาชวลิตกลุ

นางสาวธิติยาพร งามแสง

8. บริษัท กู๊ดไลฟ์ กรุ๊ป จ ากดั (เดิมช่ือ บริษัท ดี มีเดีย แอนด์ โปรดกัชัน่ จ ากดั) นายบญุเพ่ิม อินทนปสาธน์

นายสมคิด อารยะสกลุ

นายประเวช จิวฒันาชวลิตกลุ

นางสาวธิติยาพร งามแสง

9. บริษัท อาร์เอส อินเตอร์เนชัน่แนล บรอดคาสติง้ แอนด์ สปอร์ต แมเนจเม้นท์ จ ากดั นายสรุชยั เชษฐโชติศกัดิ์ นางพรพรรณ เตชรุ่งชยักลุ นายดามพ์ นานา

10. บริษัท บนัเทิง วาไรตี ้จ ากดั นายสรุชยั เชษฐโชติศกัดิ์ นางพรพรรณ เตชรุ่งชยักลุ นายดามพ์ นานา

11. บริษัท บลแูฟร์ร่ี จ ากดั (เดิมช่ือ บริษัท เรด เซลเลอร์ จ ากดั) 3) นายประเวช จิวฒันาชวลิตกลุ

นางสาวปฐมาภรณ์ สาฑร

12. บริษัท เวร่ีเวลล์ จ ากดั (เดิมช่ือ บริษัท มาจีค (ประเทศไทย) จ ากดั) 3) นายประเวช จิวฒันาชวลิตกลุ

นางสาวปฐมาภรณ์ สาฑร

13. บริษัท อะลาดิน เฮ้าส์ จ ากดั 3) นายสรุชยั เชษฐโชติศกัดิ์ นายสพุรรณ เสือหาญ

บริษัทร่วม

1. บริษัท ไอเดีย เพาเวอร์ จ ากดั (เดิมช่ือ บริษัท นิวส์ เจนเนอเรชัน่ จ ากดั) นายสพุรรณ เสือหาญ

นายประเวช จิวฒันาชวลิตกลุ

บริษัทที่เก่ียวข้อง

1. บริษัท เชษฐโชติศกัดิ ์จ ากดั นายสรุชยั เชษฐโชติศกัดิ์ นางสาวมาลี เชษฐโชติศกัดิ์

นางชณภา เชษฐโชติศกัดิ์

นายสวุฒัน์ เชษฐโชติศกัดิ์

นางสาวธิดารัตน์ เชษฐโชติศกัดิ์

นางสาวมาริสา เชษฐโชติศ

นางนารีรัตน์ ลิม้ประเสริฐ

2. บริษัท เม็มเบอร์ชิป จ ากดั (เดิมช่ือ บริษัท เอส.เอส.ท ูซี จ ากดั) นายสรุชยั เชษฐโชติศกัดิ์ นางสจีุรา เชษฐโชติ

นายเชษฐ เชษฐโชติศกัดิ์

นายโชต เชษฐโชติ

3. บริษัท ไทเกอร์ฟัน จ ากดั นายสรุชยั เชษฐโชติศกัดิ์ นางสจีุรา เชษฐโชติ

นายเชษฐ เชษฐโชติศกัดิ์

นายโชต เชษฐโชติ

4. บริษัท เชษฐโชติ จ ากดั (เดิมช่ือบริษัท พรีโม พอสโต จ ากดั) นายสรุชยั เชษฐโชติศกัดิ์ นางสจีุรา เชษฐโชติ

นายเชษฐ เชษฐโชติศกัดิ์

นายโชต เชษฐโชติ

5. บริษัท ซอร์ร่ิง ไทเกอร์ จ ากดั นายสรุชยั เชษฐโชติศกัดิ์ นางสจีุรา เชษฐโชติ

6. บริษัท โกลเด้น ไทเกอร์ จ ากดั นายสรุชยั เชษฐโชติศกัดิ์ นางสจีุรา เชษฐโชติ

               หมายเหตุ

               1. กรรมการดงักลา่วเป็นผู้บริหาร บมจ. อาร์เอส

               2. กรรมการดงักลา่วไม่ได้เป็นผู้บริหาร บมจ. อาร์เอส

               3. จดทะเบียนเลกิบริษัท เม่ือวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2560

กรรมการ 2)

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการบริษัทย่อยและบริษัทที่เก่ียวข้อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัท กรรมการ 1)



เอกสารแนบ 3                                                    แบบ 56-1 ประจ าปี 2560 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 3 

รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากับดูแล 
การปฏิบัตงิานของบริษัท (compliance) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบ 3                                                    แบบ 56-1 ประจ าปี 2560 
 

 
 

1. หวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

ช่ือ - สกุล / ต าแหน่ง 
  

อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / การ
ฝึกอบรม 

  

ประสบการณ์การท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 
 นางสาวกรพินธุ์ นาคศภุรังษี 47 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ปริญญาตรีบญัชีบณัฑิต            
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

โครงการอบรมเพ่ือรับวฒิุบตัรด้านการ
ตรวจสอบภายใน สภาวิชาชีพบญัช ี

Company Secretary Program 
(CSP) สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

Effective Minute Taking (EMT) 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ 
บริษัทไทย (IOD) 

และร่วมอบรม/สมัมนาตา่งๆ ที่จดัโดย
สภาวิชาชีพบญัชี สมาคมผู้ตรวจสอบ
ภายในแหง่ประเทศไทย (สตท.) 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย(IOD) และตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย 

ธนัวาคม 2544 -  ปัจจบุนั ผู้ชว่ยผู้อ านวยการ       
ฝ่ายตรวจสอบกลาง 

บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) 

2536 - 2544 ผู้ชว่ยผู้จดัการ บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย ออดิท จ ากดั 

   

 

2. หวัหน้างานก ากับดูแลการปฏบิัตงิาน 

บริษัทฯ มีหน่วยงานก ากับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) โดยมอบหมายให้ส านักกฎหมายช่วยดูแลงานของ

คณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั และกฎหมายตา่งๆ 

 



เอกสารแนบ 4                                                    แบบ 56-1 ประจ าปี 2560 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 4 

รายละเอียดเก่ียวกับรายการประเมนิราคาทรัพย์สนิ 

 

-ไม่มี- 
 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

เอกสารแนบ 5                                                   แบบ 56-1 ประจ าปี 2560 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 5 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

เรียน ท่านผู้ ถือหุ้น 

บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) 

ส าหรับปี พ.ศ. 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าท่ีตามกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีได้รับ

อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท  และสนับสนุนให้บริษัทฯ มีระบบการก ากับดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate 

Governance) เพ่ือให้มีความโปร่งใส มีคุณธรรมและจริยธรรม ก่อให้เกิดความเช่ือมัน่แก่ผู้ ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

อื่นๆ รวมถงึ ได้มีการพิจารณาสอบทานงบการเงินประจ าปี พ.ศ. 2560 ร่วมกบัฝ่ายบริหารและผู้สอบบญัชีภายนอก ซึง่

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกบัผู้สอบบญัชีภายนอกและฝ่ายบริหารว่า งบการเงิน

และการเปิดเผยข้อมลูทางการเงินของบริษัทฯ ครบถ้วน เพียงพอ และถกูต้องตามท่ีควร และเป็นไปตามมาตรฐานบญัชี

ท่ีรับรองทั่วไป นอกจากนัน้ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอเหมาะสมไม่พบข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระส าคัญ 

ส าหรับรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องและนโยบายการก ากบั

ดแูลกิจการท่ีดี เพ่ือให้การด าเนินการในรายการดงักลา่วเป็นไปอย่างสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ  

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชมุร่วมกบัฝ่ายตรวจสอบกลางเพ่ือหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการประเมิน

ความเสี่ยง ผลการตรวจสอบ และความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน รวมทัง้ให้ข้อเสนอแนะในการป้องกนัหรือ

ลดความเสี่ยง พิจารณาและอนุมตัิแผนงานตรวจสอบภายใน  ตลอดจนก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ฯ ให้มี

ความโปร่งใสและมีการปฏิบตัิตามข้อก าหนดของกฎหมาย  

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทัง้สิน้จ านวน 4 ครัง้ รวมการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี

ภายนอกโดยไมม่ีผู้บริหารหรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมการประชมุด้วย เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้สอบบญัชีภายนอกน าเสนอข้อมลู 

ปัญหาท่ีพบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มท่ี คณะกรรมการยังได้ท าการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2560 และได้พิจารณาสอบทานคุณสมบตัิ ความเป็นอิสระ ค่าสอบ

บญัชี ผลงาน และความพร้อมในการให้บริการของผู้สอบบญัชีภายนอกตามท่ีผู้บริหารเสนอ พิจารณาเห็นว่ามีความ

เหมาะสม จงึน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทส าหรับการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบี

เอเอส จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ส าหรับปี พ.ศ. 2561 เพ่ือน าเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติแตง่ตัง้ตอ่ไป 

                    

                  (นายพิศิษฐ์  ดชัณาภิรมย์) 

                                   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 



 
 

เอกสารแนบ 6                                                   แบบ 56-1 ประจ าปี 2560 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 6 

รายงานคณะกรรมการบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

รายงานคณะกรรมการ 

เรียน    ท่านผู้ ถือหุ้น 

บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) 

 

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ รับผิดชอบตอ่งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยซึง่จดัท าขึน้ตาม

มาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบตัิอย่างสม ่าเสมอ และใช้ดลุยพินิจ

อย่างระมดัระวงั และประมาณการที่ดีท่ีสดุในการจดัท า รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลูส าคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน 

ท่ีประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ นครัง้ท่ี 1/2546 ได้มีมติแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย

กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารเป็นผู้ดแูลรับผิดชอบเก่ียวกบัคณุภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคมุภายใน และ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับเร่ืองนีไ้ด้ปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ใน

รายงานประจ าปีนีแ้ล้ว 

  คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวา่ บริษัทมีระบบการควบคมุภายในท่ีดีและงบการเงินประจ าปี 

2560 ของบริษัทและบริษัทย่อยท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานร่วมกบัฝ่ายบริหารและผู้สอบบญัชีของบริษัท ได้

แสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานเป็นจริง ถกูต้อง ครบถ้วน ตามท่ีควร ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรอง

โดยทัว่ไป 

 

      

 

                        (นายสรุชยั   เชษฐโชติศกัด์ิ) 

      ประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
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