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สวนท่ี 1 บริษัทท่ีออกหลักทรัพย 

 

1. ขอมูลทั่วไป 

 

ชื่อบริษัท : บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจในปจจุบันของกลุมอารเอสประกอบดวย 2 ธุรกิจหลัก คือการเปนผู

ใหบริการทางดานคอนเทนตบันเทิงและกีฬา (Entertainment and Sport 

Content Provider) และการเปนผูใหบริการสื่อครบวงจร (Media Service) 

โดยรายไดในสวนแรกมาจากธุรกิจเพลงและดิจิตอล ธุรกิจโชวบิซ ธุรกิจ

ภาพยนตร และธุรกิจกีฬา และรายไดในสวนที่สองมาจากส่ือโทรทัศน ส่ือ

วิทยุ ส่ือส่ิงพิมพ และ ส่ือในโมเดิรนเทรด  

 ที่ต้ังสํานักงานใหญ : 419/1 ซอยลาดพราว 15 ถนนลาดพราว แขวงจอมพล เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร 10900 

ทะเบียนเลขที ่ : 0107546000016 

โฮมเพจบริษัท : www.rs.co.th 

โทรศัพท : 02-511-0555 

โทรสาร : 02-511-2324 

ทุนจดทะเบียน ณ วันที ่31 ธันวาคม 2553 : 1,026,000,280 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ 

1,026,000,280 หุน มูลคาทีต่ราไวหุนละ 1 บาท     

ทุนชําระแลว ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2553  :   708,068,528 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ

708,068,528 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท 

นายทะเบียนหลักทรัพย :  บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด  

62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

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

Website: www.tsd.co.th  
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ผูสอบบัญชี    :       บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จาํกัด 

 100/72, ชั้น 22, 100/2 อาคารวองวานิช บี ถนน พระรามเกา หวยขวาง 

กรุงเทพฯ 10320 

โทรศัพท 02-645-0107-9  โทรสาร 02-645-0110 

Website :  www.ans.co.th 

ที่ปรึกษากฎหมาย :  สํานักกฎหมาย  บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)  

419/1 ซอยลาดพราว 15 ถนนลาดพราว แขวงจอมพล เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร 10900 

  โทรศัพท 02-511-0555   โทรสาร 02-938-5622 
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นิติบุคคลที่บริษัทฯถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป 
ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2553 

 บริษัทยอย ประเภทกิจการ โทรศัพท โทรสาร หุนทีออกจําหนายไดแลว 

     ชนิด  จํานวน 

1  บริษัท เค.มาสเตอร จํากัด 

จัดจําหนายเทป ซีดี วีซีดี ดีวีดี  

(โอนธุรกิจใหบริษัทฯ ในป 2551 และ เริ่มรับจางจัดกิจกรรมใน

ป 2552) 

02-955-5655-8  02-955-5690  หุนสามัญ 2,000,000  

2 บริษัท ไอเดีย เพาเวอร จํากัด ผลิตและจําหนายสื่อสิ่งพิมพ 02-938-5420-1  02-938-7751  หุนสามัญ 200,000  

 (เดิมชื่อบริษัท นิวส เจนเนอเรชั่น จาํกัด) ถือหุนทางออมโดย บริษัท โพเอมา จํากัด      

3 บริษัท จัดเกบ็ลิขสิทธิ์ไทย จํากัด จัดเก็บคาลิขสิทธิ ์ 02-938-8000  02-938-8855  หุนสามัญ 50,000 

4  บริษัท สกาย-ไฮ เน็ตเวิรค จํากัด ผลิตรายการวิทย ุ 02-938-5691-3  02-938-5694  หุนสามัญ 1,000,000  

5  บริษัท โพเอมา จาํกัด รับจางจัดกิจกรรม 02-511-0555  02-511-2324  หุนสามัญ 1,200,000 

6  บริษัท อารเอส อนิสโตร มีเดีย จํากัด  บริหารสื่อรูปแบบตางๆในโมเดิรนเทรด 02-511-0555  
02-511-0555 

ตอ 2751  
หุนสามัญ 300,000 

 (เดิมชื่อ บริษัท พี.โอ.วี. (พอยท ออฟ วิว) จํากัด)      

7 
บริษัท อารเอส อนิเตอรเนชั่นแนล บรอดคาสติ้ง แอนด สปอรต 

แมเนจเมนท จํากดั 
ใหบริการและรับจางจัดกิจกรรมดานการกีฬา 02-511-0555  02-511-2324  หุนสามัญ 1,500,000  

8 
บริษัท เอส – วัน สปอรต จํากัด  

(เดิมชื่อ บริษัท อารเอส เฟรชแอร จํากัด ) 
ใหเชาพื้นที่สนามฟุตบอล 02-746-7432 02-746-7434 หุนสามัญ 1,500,000  

9  บริษัท ยาค จํากดั (เดิมชื่อบริษัท ฟลมเซิรฟ จํากัด) ผลิตรายการโทรทัศน 02-9385630-2 02-938-5669  หุนสามัญ 25,000  

10 บริษัท อาร สยาม จํากัด ผลิตและโปรโมทงานเพลงลูกทุง 02-938-8596-7  02-938-8598 หุนสามัญ 10,000  

11 บริษัท มรดก เอ็นเตอรเทนเมนท จาํกัด**  ผลิตและรับจางผลิตรายการโทรทัศน 02-511-0555  02-511-2324  หุนสามัญ 28,000  

12  บริษัท อาร.เอส. สปอรตมาสเตอร จํากัด*  ผลิตรายการโทรทัศนและรับจางผลิตงานกิจกรรม 02-511-0555  02-511-2324  หุนสามัญ 45,000  

13  บริษัท เรด ดรามา จํากัด**  รับจางผลิตละครโทรทัศน 02-511-0555  02-511-2324  หุนสามัญ 25,000  
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 บริษัทยอย ประเภทกิจการ โทรศัพท โทรสาร หุนทีออกจําหนายไดแลว 

     ชนิด  จํานวน 

14  บริษัท อาวอง จํากัด*  ผลิตและรับจางผลิตภาพยนตรและละคร 02-511-0555  02-511-2324  หุนสามัญ 40,000  

15  บริษัท อาร เอส ฟลม แอนด ดิสทริบิวชั่น จํากัด*  จัดจําหนายภาพยนตรและรับจางผลิตภาพยนตร 02-511-0555  02-511-2324  หุนสามัญ 50,000  

16  บริษัท บางกอก ออรกาไนเซอร จํากดั*  รับจางจัดคอนเสริตและกิจกรรมตางๆ 02-511-0555  02-511-2324  หุนสามัญ 30,000  

17 บริษัท อะลาดิน เฮาส จํากัด* รับจางผลิตภาพยนตร ละคร และ รายการโทรทัศน 02-511-0555  02-511-2324  หุนสามัญ 50,000  

18 บริษัท อาร.เอส.เทเลวิชั่น จํากัด* รับจางผลิตภาพยนตร และ รายการโทรทัศน 02-930-9250-1  02-930-9254 หุนสามัญ 40,000  

19  บริษัท นาคาเซีย จํากัด* ผลิตและรับจางผลิตภาพยนตร ละคร และ รายการโทรทัศน 02-511-0555  02-511-2324  หุนสามัญ 40,000  

20  บริษัท อาร.เอส.สตูดิโอ จํากัด** 
ใหบริการและใหเชาสตูดิโอ โรงถายและอุปกรณที่เกีย่วกับการ

ถายทําและตัดตอ 
02-939-3018-24  02-939-3025 หุนสามัญ 25,000  

21 
บริษัท บลแูฟรรี่ จาํกัด*  ออกแบบงานคอมพิวเตอรกราฟฟค 02-511-0555  02-511-2324  หุนสามัญ 150,000 

22 บริษัท อารเอสไอ-ดรีม เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด* รับจางจัดคอนเสริตและกิจกรรมตางๆ 02-511-0555  02-511-2324  หุนสามัญ 1,000,000 

 

* หมายถึง บริษัทที่หยุดทําการชั่วคราว 

** หมายถึง บริษัทที่จดทะเบียนเลิกบริษัทแลว และ อยูระหวางการชําระบัญชี 
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2. ปจจัยความเสี่ยง 

 การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอยในนามของกลุมอารเอส บริษัทฯ ประเมินวามี

ความเส่ียงที่อาจเกิดข้ึนและอาจมีผลตอการดําเนินธุรกิจดังนี้  

2.1 ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและการเมือง 

• การเปล่ียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจและการเมือง 

บริษัทฯ ประเมินวาการเปล่ียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศสงผล

กระทบตอการประกอบธุรกิจของบริษัทฯโดยรวม ทั้งธุรกิจเพลง ธุรกิจโชวบิซ ธุรกิจภาพยนตร และ

ธุรกิจส่ือ  ซึ่งความไมแนนอนทางเศรษฐกิจ ความไมสงบของเหตุการณบานเมือง และการ

เปล่ียนแปลงอํานาจของรัฐบาลทําใหรูปแบบการดําเนินชีวิต   กําลังซื้อ และการตัดสินใจเลือกซื้อของ

ผูบริโภคเปล่ียนแปลงไป  

ในสวนของธุรกิจเพลงซึ่งเปนธุรกิจหลักของบริษัทนั้นอาจไดรับผลกระทบดังกลาว

เนื่องจากผลิตภัณฑเพลงถือเปนสินคาเพื่อความบันเทิงและไมถือเปนสินคาอันเปนปจจัยหลักที่มี

ความจําเปนตอการบริโภค อยางไรก็ดี ดวยอรรถประโยชนของสินคาที่ชวยใหความเพลิดเพลินและ

ผอนคลายแกผูบริโภคไดในราคาที่ไมเปนภาระและมีความคุมคาของการบริโภค ทําใหสินคาเพื่อ

ความบันเทิงยังคงเปนสินคาที่ไดรับความนิยมจากผูบริโภคอยางตอเนื่อง  

สําหรับธุรกิจส่ือนั้นจะเปนสวนที่ไดรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของภาวะ

เศรษฐกิจและการเมืองคอนขางมาก เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจจะสงผลโดยตรงถึงภาวะการใชจาย

ของผูบริโภค ตลอดจนการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ ที่มีการจัดสรรงบประมาณในการใชจาย

ดานการโฆษณาประชาสัมพันธผานส่ือในรูปแบบตางๆ เพื่อใหมีประสิทธิผลตอการดําเนินธุรกิจดวย 

ซึ่งจะทําใหการดําเนินธุรกิจส่ือของบริษัทฯ จะมีความผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจสูง ปจจุบัน บริษัทฯ 

ดําเนินธุรกิจส่ือทั้งทางดานส่ือโทรทัศน ส่ือวิทยุ และส่ือภายในโมเดิรนเทรด 

2.2 ความเสี่ยงทางอุตสาหกรรม 

• การแพรกระจายของสินคาละเมิดลิขสิทธิ์  

ปญหาการแพรกระจายของสินคาละเมิดลิขสิทธิ์ เทปผี ซีดีเถื่อนเปนปญหาสําคัญที่บ่ัน

ทอนการเติบโตของธุรกิจเพลงมาโดยตลอด ผูผลิตผลงานเพลงไมสามารถจําหนายงานผลิตภัณฑ 

Physical Products  (CD,VCD,DVD), Digital Products (MP3,MP4) หรือ ในรูปแบบของ Mobile 

Download ที่มีลิขสิทธิ์ซึ่งจะสรางรายไดหรือคาตอบแทนผลงานไดครบตามปริมาณการบริโภคจริง 

โดยการละเมิดลิขสิทธิ์ในรูปแบบของ ไฟล Digital Download อยางผิดลิขสิทธิ์นั้น สามารถพบเห็นได

อยางแพรหลายในอินเตอรเนท ยกเวน การบริการประเภทเสียงรอสาย (Ringback Tone) เนื่องจาก
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การดาวนโหลดตองผานผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนที่ (Operator) เทานั้น ซึ่งปญหาจากการละเมิด

ลิขสิทธิ์ดังกลาวเปนปจจัยหนึ่งที่สงผลใหรายไดจากการดาวนโหลด Digital Content ไมสะทอน

รายไดที่แทจริง  

อยางไรก็ตาม ที่ผานมาทุกฝายที่ เกี่ยวของทั้งภาครัฐ และ ภาคเอกชน ซึ่งไดแก 

ผูประกอบการ เจาของผลงาน และศิลปน ไดรวมมือกันผลักดัน กระตุนเชิญชวนใหผูบริโภคหันมา

นิยมเลือกซื้อสินคาที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง  และ ลดเลิกสนับสนุนสินคาละเมิดลิขสิทธิ์ทุกประเภท 

 โดยในสวนของบริษัทฯไดดําเนินการทางการตลาดในการประชาสัมพันธใหผูประกอบ

ธุรกิจที่นํางานลิขสิทธิ์ไปใชตองเคารพตอสิทธิ์และทําการชําระคาลิขสิทธิ์เปนการตอบแทน รวมถึง

กําหนดใหมีนโยบายการบังคับใชกฎหมายกับผูกระทําความผิดอยางจริงจัง โดยจัดต้ังหนวยงานท่ี

ดูแล ดําเนินการปราบปรามและเฝาระวังผูละเมิดในพื้นที่ตางๆทั่วประเทศ  นอกจากนี้ ไดมีการ

พัฒนาชองทางการขายใหมๆเพื่อตอบสนองรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภคที่เปล่ียนแปลงไป 

 สําหรับสวนของภาครัฐไดมีแนวทางการสนับสนุนใหบริษัทฯที่ประกอบธุรกิจจัดเก็บ

ลิขสิทธิ์พัฒนาระบบการจัดเก็บลิขสิทธิ์ใหเปนรูปธรรมชัดเจน  รวมถึงไดออกมาตรการในการ

ดําเนินการตางๆเพื่อรณรงคปองกัน กดดัน และปราบปรามผูกระทําความผิดอยางจริงจัง และเปน

รูปธรรมมากย่ิงข้ึน    ซึ่งจากความรวมมือกันของหนวยงานดังกลาว บริษัทฯคาดวาจะสงผลในการ

ลดการละเมิดลิขสิทธิ์ที่มีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจอยางเปนนัยสําคัญ 

• การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภค   

การแขงขันของธุรกิจเพลงเผชิญกับการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภคอยู 2 เร่ือง

หลักใหญๆ คือ เปล่ียนแปลงจากการซ้ือแผนเพลงมานิยมการดาวนโหลดเพลงผานระบบ MP3 

เพิ่มข้ึนกวาในปกอนๆ สังเกตไดจากยอดขายของแผนเพลง VCD และ DVD ที่ลดลง ในขณะที่

สัดสวนของการดาวนโหลดผานระบบโทรศัพทหรือผาน website ที่เพิ่มมากข้ึน และเร่ืองที่สองคือ

ทัศนคติของผูบริโภคที่เห็นวาการดาวนโหลดเพลงผานชองทางที่ละเมิดลิขสิทธิ์และไมเสียคาใชจาย

เปนเร่ืองปกติ ปญหาที่เกิดข้ึนนี้สงผลใหยอดรายไดบางสวนของบริษัทฯ ลดลงกวาที่ควรจะเปน 

บริษัทฯ ตองปรับตัวเพื่อรองรับกับการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมผูบริโภคนี้ โดยการพัฒนาระบบ

ดิจิตอลและใหความสนใจกับชองทางการดาวนโหลดเพลงอยางถูกลิขสิทธิ์เพิ่มมากข้ึนเพื่อรักษา

รายไดของบริษัทฯ ใหเติบโตอยางตอเนื่อง  

โดยต้ังแตชวงกลางป 2552 เปนตนมา ทางบริษัทฯไดมีการเปดตัวบริการ Super Mao 

*339 ภายใตรูปแบบการใหบริการเบอรเดียวทุกเครือขาย ซึ่งเปนการใหบริการแบบเหมาจาย สําหรับ

ลูกคาที่ตองการดาวนโหลด ไมวาจะเปน เสียงรอสาย ทรูโทน ฟูลซอง และมิวสิกวีดีโอ ทําให

พฤติกรรมของผูบริโภคบางสวนหันกลับมาใช บริการดาวนโหลดเพลงที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองมากข้ึน 
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เพราะวามีความคุมคา และราคาไมแพง  

2.3 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ 

• ความเส่ียงจากการตออายุสัญญาสัมปทาน 

ปจจุบันบริษัทฯมีสัญญาสัมปทานอยู 3 ประเภท ไดแก สัญญาเชาเวลาออกอากาศ

กระจายเสียงสถานีวิทยุ สัญญาเชาเวลาจากสถานีโทรทัศน และ สัญญาเชาเวลาออกอากาศ

กระจายเสียงวิทยุเพื่อประกอบรายการวิทยุในหางโมเดิรนเทรด  โดยสัมปทานแตละประเภทมีอายุ

สัญญาระหวาง 1 – 3 ป  ซึ่งหากบริษัทฯไมไดรับการตออายุสัญญาเชาเวลาออกอากาศจะสงผล

กระทบตอความตอเนื่องของการออกอากาศรายการและรายไดของบริษัทฯ ทั้งนี้ หมายรวมถึงความ

เส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาซ่ึงอาจทําใหบริษัทฯไดรับเงื่อนไขที่ดอยลงไปจากเดิม  

นอกจากนี้ การแสวงหาเวลาออกอากาศใหมเพื่อทดแทนอาจทําใหบริษัทฯสูญเสียประโยชนจาก

ความตอเนื่องทางธุรกิจ และการสรางความนิยมใหเทียบเคียงกับรายการเดิมได หรืออาจทําใหตนทุน

เพื่อการไดมาสูงข้ึน  อยางไรก็ดี บริษัทฯ เชื่อวา จากการที่บริษัทฯ ผลิตผลงานที่มีคุณภาพออกมา

อยางตอเนื่อง จนไดรับความนิยม มีฐานผูชมและผูฟงรายการประจํา รวมถึงการที่บริษัทฯเปน

ผูประกอบการรายสําคัญในธุรกิจ ไดรักษามาตรฐานในการชําระเงินและปฏิบัติตามเงื่อนไขของการ

จายคาเชาเวลาอยางเครงครัด ตลอดจนมีการสรางความสัมพันธอันดีกับผูใหสัมปทานจะทําให

บริษัทฯไดรับความไววางใจและสามารถลดความเส่ียงที่อาจเกิดข้ึนจากการตออายุสัญญาเชาได 

• ความเส่ียงจากงานกิจกรรมการตลาดที่ไดมาเปนคร้ังคราว  

ในชวงระยะเวลา 2 – 3 ปที่ผานมานี้ บริษัทฯไดมีการขยายธุรกิจเพิ่มข้ึน เพื่อมุงสูความ

เปนเครือขายความบันเทิง (The Entertainment Network) ครบวงจร  ซึ่งในบางโครงการที่บริษัทฯได

รับมา จําเปนตองใชเงินลงทุนคอนขางสูง จึงอาจมีความเส่ียงหากไมสามารถบริหารรายไดใหเปนไป

ตามเปาหมายที่วางไว อาจมีการบอกเลิกสัญญา หรือ เกิดเหตุการณใดๆ ที่ทําใหไมสามารถ

ดําเนินการตอได อยางไรก็ดี  บริษัทฯไดกําหนดกระบวนการในการพิจารณากล่ันกรอง  ประเมิน

ประโยชนและความคุมคากอนการตัดสินใจลงทุน โดยจัดใหมีการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ 

เมื่อมีการทําสัญญาหรือขอผูกพันใดๆจะมีผูเช่ียวชาญจากหลายฝายที่เกี่ยวของเขารวมกันพิจารณา

เพื่อความรอบคอบรัดกุม ตลอดจนกําหนดใหมีการวางแผนและตรียมงานลวงหนา  มีการขาย Pre-

Sales โดยหาสปอนเซอรเขามาสนับสนุนขณะที่ยังอยูในระหวางกระบวนการผลิตงาน นอกจากนี้ 

หากเปนโครงการขนาดใหญจะตองไดรับการอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทดวย  เพื่อลด

ความเส่ียงอยางมีนัยสําคัญที่อาจเกิดข้ึนจากการลงทุนดังกลาว 
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• การพึ่งพิงผูบริหาร 

ในอดีตที่ผานมาการบริหารงานของกลุมอารเอสจะอยูในรูปแบบของครอบครัวเชษฐ

โชติศักด์ิ ซึ่งเปนกลุมผูถือหุนรายใหญและเปนกลุมผูกอต้ังกิจการอารเอสข้ึน   แตในระยะหลังๆมานี้ 

ผูบริหารที่มีบทบาทสําคัญในการวางแผนและบริหารงานในภาพรวม ไดแก นายสุรชัย เชษฐโชติศักด์ิ  

ซึ่งเปนหนึ่งในกลุมบุคคลผูกอต้ังกิจการมาต้ังแตตน และในปจจุบันยังเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัท

ฯดวย   

สําหรับการบริหารงานในปจจุบันนั้น บริษัทฯไดปรับเปล่ียนรูปแบบของการบริหารงาน

ใหเปนแบบมืออาชีพ (Management as a Professional)  มีผูบริหารที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะดาน

ดูแลในแตละหนวยธุรกิจ (Business Unit)  โดยผูบริหารในแตละหนวยธุรกิจจะมีความรู

ความสามารถ ความชํานาญ และประสบการณเฉพาะดาน  ซึ่งในการบริหารงาน ผูบริหารในแตละ

หนวยธุรกิจจะกําหนดทิศทางและเปาหมายของการดําเนินงานอยางชัดเจน พรอมทั้งวางแผนงาน 

และกําหนดกลยุทธการบริหารงาน เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายท่ีวางไว  ดวยวิธีการดังกลาวทําให

ความเส่ียงจากการพึ่งพิงผูบริหารเร่ิมลดลง  

ทั้งนี้ นายสุรชัย เชษฐโชติศักด์ิ  ในฐานะของผูรวมกอต้ังกิจการ ผูถือหุนรายใหญ และผู

ที่มีอํานาจในการบริหารงานของบริษัทฯ มีเปาหมายและความมุงมั่นที่สรางและขยายงานเขาสูธุรกิจ

บันเทิงแขนงอ่ืนๆ เพื่อใหบริษัทฯ เติบโตและมีมูลคากิจการเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องไปในอนาคตและมี

ความต้ังใจวาจะยังคงเปนผูถือหุนใหญในกิจการตอไป  

• ความเส่ียงจากการยายคายของศิลปนและทีมงานผลิต 

ตลอดการดําเนินธุรกิจดวยระยะเวลานานของกลุมอารเอส บริษัทฯและผูบริหาร

ระดับสูงใหความสําคัญกับเร่ืองการดูแลบุคลากรอยางสม่ําเสมอ เนื่องจากบริษัทฯและผูบริหาร

ระดับสูงตระหนักดีวาในการดําเนินธุรกิจบันเทิงนั้น บุคลากรเปนกําลังสําคัญที่จะผลักดันใหธุรกิจ

เติบโตและกาวหนาอยางมั่นคง การดูแลการเติบโตและผลตอบแทนของศิลปนและทีมงานเปนเร่ืองที่

ผูบริหารไดมีการวางแผนและทบทวนอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหทุกคนเกิดความพอใจ และปองกันไมให

บริษัทฯตองสูญเสียทรัพยากรที่มีคุณคาไป   

สําหรับศิลปนของบริษัทฯนั้น จะไดรับการวางแผนการบริหาร Content ในรูปแบบครบ

วงจร ทั้งการออกอัลบ้ัม การนําเสนอศิลปนไปเปน Presenter สินคา การปอนงานละคร หรือการโชว

ตัวตามงานตางๆ และกิจกรรมที่กอใหเกิดรายไดตอศิลปนอยางอ่ืนอีกมากมาย รวมถึงการใหศิลปนมี

สวนรวมในการดําเนินงานและใหผลประโยชนที่จะไดรับใหมากที่สุด ทําใหศิลปนเกิดความรูสึกมั่นคง

และพรอมที่จะเติบโตและพัฒนาไปกับบริษัทฯ    
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ดวยเหตุนี้ บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นวาจะสามารถบริหารความเส่ียงดังกลาวไดอยางมี

ประสิทธิภาพและไมกอใหเกิดความเส่ียงอยางมีนัยสําคัญตอการดําเนินธุรกิจ  

2.4 ความเสี่ยงกรณีมีผูถือหุนรายใหญมากกวารอยละ 50  

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2553 กลุมเชษฐโชติศักด์ิ ถือหุนในบริษัทฯ ประมาณรอยละ 

54.43 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ จึงทําใหกลุมเชษฐโชติศักด์ิ สามารถ

ควบคุมมติที่ประชุมผูถือหุนไดเกือบทั้งหมด ไมวาจะเปนเร่ืองการแตงต้ังกรรมการ หรือการขอมติใน

เร่ืองอ่ืนที่ตองใชเสียงสวนใหญของที่ประชุมผูถือหุน ยกเวนเร่ืองที่กฎหมายหรือขอบังคับบริษัทฯ 

กําหนดใหตองไดรับเสียง 3 ใน 4 ของท่ีประชุม ดังนั้นผูถือหุนรายอ่ืนจึงอาจไมสามารถรวบรวม

คะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถวงดุลเร่ืองที่ผูถือหุนใหญเสนอได   

อยางไรก็ดี เมื่อพิจารณาจากโครงสรางจัดการของบริษัทฯ ประกอบดวยคณะกรรมการ

บริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทน และ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง จะเห็นไดวาบริษัทฯ มีการวางโครงสรางการ

บริหารงานโดยบุคคลที่มีความรูความสามารถในการดําเนินธุรกิจและมีการกําหนดขอบเขตอํานาจ

หนาที่ของคณะกรรมการชุดตางๆ อยางชัดเจนและโปรงใส  นอกจากนี้ ในกรณีการเขาทํารายการที่

เกี่ยวโยงกับกรรมการ ผูถือหุนรายใหญและผูมีอํานาจควบคุมในกิจการ รวมถึงบุคคลที่อาจมีความ

ขัดแยง บุคคลดังกลาวจะไมมีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติรายการนั้นๆ ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความมั่นใจตอ

ผูถือหุนวาบริษัทฯ จะบริหารงานดวยความชัดเจนและโปรงใส 
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3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

3.1 ความเปนมาและพัฒนาการที่สําคัญ 

หลังจากที่บริษัทฯ ไดทําการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในเดือน 

พฤษภาคม 2546 บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) มีการขยายงานในธุรกิจบันเทิงอยางตอเนื่อง โดยมี

การลงทุนใน บริษัท บลูแฟร่ี จํากัด ซึ่งดําเนินธุรกิจดานการผลิตงานคอมพิวเตอร กราฟฟค ในป 

2547 ลงทุนในบริษัทผลิตรายการโทรทัศน คือ บริษัท มรดก เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด ในป 2548 

ขยายงานในธุรกิจส่ือส่ิงพิมพ ดวยการผลิตและจําหนายหนังสือพิมพบันเทิงรายวัน ชื่อ ดาราเดล่ี ใน

เดือน กันยายน 2548 โดยดําเนินงานภายใต บริษัท นิวส เจนเนอเรช่ัน จํากัด  นอกจากนี้บริษัทฯยัง

ไดเปล่ียนช่ือบริษัทฯจาก บริษัท อาร.เอส. โปรโมช่ัน จํากัด (มหาชน) เปน บริษัท อารเอส จํากัด 

(มหาชน)  

ในป 2549 บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) ทําการขยายธุรกิจอยางตอเนื่อง โดยไดเขารวม

ทุนกับบริษัท อารเอสไอ-ดรีม เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด เพื่อรองรับกับการเติบโตของส่ือกิจกรรม 

Below the line ประเภทการแสดง และอีเวนท  นอกจากนี้ยังขยายธุรกิจไปยังธุรกิจประเภทกีฬา โดย

เขารวมทุนกับบริษัท อารเอส อินเตอรเนช่ันแนล บรอดคาสติ้ง แอนด สปอรต แมเนจเมนท จํากัด 

(RS International Broadcasting & Sports Management Co.,Ltd) หรือ RSbs  เพื่อดําเนินงาน

บริหารจัดการธุรกิจทางดานกีฬาทุกประเภทแบบครบวงจร นอกจากนี้ยังไดนําโลโกใหมภายใตกรอบ

แนวคิด Inspired ที่มีความสอดคลองกับการปรับโมเดลธุรกิจของบริษัทมาใชต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 

2550  

ในป 2550 บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) ไดรุกเขาสูธุรกิจส่ือในโมเดิรนเทรดทุกรูปแบบ (In 

– Store Media) ดวยเล็งเห็นถึงศักยภาพของส่ือประเภทน้ี ที่สามารถเขาถึงลูกคา ณ จุดขายไดอยาง

มีประสิทธิภาพ เพื่อตอยอดธุรกิจส่ือที่มีอยูในมือใหครบวงจร โดยไดเขารวมทุนกับบริษัท อารเอส 

อินสโตร มีเดีย จํากัด ดําเนินธุรกิจส่ือในโมเดิรนเทรดกวา 540 สาขาทั่วประเทศ  นอกจากนี้ยังเขา

รวมทุนกับบริษัท อารเอส เฟรชแอร จํากัด เพื่อรองรับธุรกิจดานคอนเสิรตและอีเวนทที่มีการขยายตัว

อย า งต อ เนื่ อ ง  ทั้ งนี้ เ พื่ อสอด รับกับความ เป น เค รือข ายความ บัน เทิ งครบวงจร  (THE 

ENTERTAINMENT NETWORK) อยางลงตัว   ป 2551 ขยายธุรกิจส่ือโดยเขาลงทุนใน บริษัท ยาค 

จํากัด เพื่อเจาะกลุมรายการทีวีประเภทรายการวัยรุนใหชัดเจนมากยิ่งข้ึน  นอกจากนี้ ยังไดมีการ

ลงทุนเพิ่มเติมสําหรับส่ือทีวีในหางโมเดิรนเทรดเพิ่มข้ึนอีกดวย 

ป 2552 บริษัทฯไดเปดตัวธุรกิจโทรทัศนดาวเทียมจํานวน 2 ชอง คือ YOU Channel และ

สบายดีทีวี   โดยไดเร่ิมทดลองออกอากาศคร้ังแรกเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2552   ในระบบ C Band 

คล่ืนความถี่ 3,960 MHz(เม็กกะเฮิรซ) และ KU Band คล่ืนความถี่ 12,355 MHz(เม็กกะเฮิรซ)  
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สําหรับจานเหลือง DTV อยูที่ชอง 37  เพื่อตอบสนองผูชมกวา 4.5 ลานครัวเรือนเดิม  และมีอัตราการ

ขยายตัวที่เพิ่มข้ึนทุกป   

ป 2553 บริษัท อารเอส อินเตอรเนช่ันแนล บรอดคาสต้ิง แอนด สปอรต แมเนจเมนท จํากัด 

ในเครือบริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) เปนผูไดรับสิทธิ์ในการถายทอดสดฟุตบอลโลก 2010 FIFA 

World Cup ณ ประเทศ แอฟริกาใต ในประเทศไทยแตเพียงผูเดียว ระหวางวันที่ 11 มิถุนายน ถึง 11 

กรกฎาคม 2553 ออกอากาศทางชอง3 ชอง7 ชอง9 และชอง11 พรอมกับการสรางกระแส และสีสัน

ฟุตบอลโลกในประเทศไทย ดวยการจัดกิจกรรม 2010 FIFA On Ground Activity ทั่วประเทศ 

 

3.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 

ธุรกิจในปจจุบันของกลุมอารเอสประกอบดวย 2 ธุรกิจหลัก คือการเปนผูใหบริการทางดาน

คอนเทนตบันเทิงและกีฬา (Entertainment and Sport Content Provider) และการเปนผูใหบริการ

ส่ือครบวงจร (Media Service) โดยรายไดในสวนแรกมาจากธุรกิจเพลงและดิจิตอล ธุรกิจโชวบิซ 

ธุรกิจภาพยนตร และธุรกิจกีฬา และรายไดในสวนที่สองมาจากส่ือวิทยุ ส่ือโทรทัศน และสื่อใน

โมเดิรนเทรด  

3.2.1 ธุรกิจเพลงและดิจิตอล 

การประกอบธุรกิจเพลงและดิจิตอล ของกลุมอารเอส ประกอบไปดวยการทํางานใน 5 สวน

หลักๆ ไดแก การผลิตและโปรโมทผลงานเพลง การจัดจําหนายในรูปแบบของ Digital Mobile การ

จัดจําหนายในรูปแบบของ Physical Sales การจัดเก็บลิขสิทธิ์ และธุรกิจ Online ซึ่งสามารถสรุป

ลักษณะเดนและความนาสนใจของธุรกิจไดดังนี้ 

1) การสรางศิลปนนักรองจนมีชื่อเสียงมีผลงานเพลงเปนที่นิยมของผูบริโภค เปน

ทรัพยสินที่มีคาของบริษัทฯ ที่สามารถเพิ่มรายไดใหแกบริษัทฯ ไดในหลายชองทางนอกเหนือจากงาน

เพลง เชน งาน Licensing ประเภทตางๆ ไดแก Presenter License, Promotion License งานละคร 

งานภาพยนตร งานโชวประเภทตางๆ เปนตน ซึ่งลวนกอใหเกิดรายไดตอศิลปน และบริษัทตนสังกัด

อยางตอเนื่อง 

2) ผลงานเพลงเปนกรรมสิทธิ์และเปนทรัพยสินที่มีคาของบริษัทฯ สามารถนํามาผลิต

เปนสินคาเพื่อจําหนายไดหลากหลายรูปแบบและตอเนื่อง ทั้งรูปแบบที่ผานทางระบบดิจิตอล 

(Digital Content)   ไมวาจะเปนการดาวนโหลดเพลง (Download), การดาวนโหลดเสียงเรียกเขา

ผานทางโทรศัพท (Ring tone), การเลือกซื้อเพลงรอสายผานเครือขายของระบบโทรศัพทเคล่ือนที่ 

(Ring Back Tone), การดาวนโหลดภาพผานทางระบบโทรศัพทในรูปแบบ Wallpaper, Screen 
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Server, การซื้อเพลงผานระบบออนไลนอินเตอรเน็ท ผานทางเว็บไซต Pleng.com และ Zheza.com 

หรือ ในรูปแบบของซีดีเพลง (CD), วีซีดี (VCD), ดีวีดี (DVD) และ Dual Disc รวมไปถึงการจัดวีซีดี

และดีวีดีบันทึกภาพการแสดงคอนเสิรตของศิลปนตางๆ  ทั้งนี้ข้ึนอยูกับความนิยมการสงเสริมการ

ขาย  และ ไลฟสไตลของผูบริโภค  นอกจากนี้ยังสามารถบริหารการจัดเก็บลิขสิทธิ์จากผลงานเพลง

เหลานี้ไดอีกดวย และดวยความกาวหนาของเทคโนโลยีในอนาคตอาจกอใหเกิดรูปแบบสินคาใหม 

ทําใหชองทางในการหารายไดจากลิขสิทธิ์งานเพลงที่มีอยูเพิ่มมากข้ึน 

3) การประกอบธุรกิจเพลงและดิจิตอล เปนฐานธุรกิจที่สรางโอกาสในการขยายสูธุรกิจ

บันเทิงประเภทอ่ืน เชน ธุรกิจโทรทัศน ธุรกิจภาพยนตร ดวยการใชทรัพยากรศิลปน ผลงานเพลง และ

อุปกรณเคร่ืองมือที่มีอยูในบริษัทฯ ใหเกิดประโยชนทางธุรกิจสูงสุด 

ในสวนของข้ันตอนการผลิตงานเพลง จะอยูภายใตการดําเนินงานโดยทีมงานตางๆซึ่งมีความ

หลากหลายในแงของแนวทางเพลงและการโปรโมท ซึ่งเปนหนวยงานภายในของบริษัทฯ โดยทีมงาน

เหลานี้จะทํางานผาน brand ตางๆ  3 brand ไดแก RS Music และKamikaze’ ดูแลผลงานเพลงสตริง

และ R Siam ที่รับผิดชอบการผลิตงานเพลงลูกทุงและเพลงเพื่อชีวิต  

3.2.2  ธุรกิจโชวบิซ 

ในการประกอบธุรกิจโชวบิซ ประกอบดวยรายไดจาก 2 ธุรกิจหลัก ไดแก การจัดคอนเสิรต

และอีเวนท ใหกับภาครัฐและเอกชน และการบริหารศิลปน 

1. การจัดคอนเสิรตและอีเวนท ใหกับภาครัฐและเอกชน อารเอสมีความชํานาญใน

การดําเนินธุรกิจการจัดคอนเสิรตและอีเวนท อีกทั้งยังมีส่ือครบวงจร  และมีศิลปน

นักรองที่ไดรับความนิยมสูง ทําใหไดรับความไววางใจจากภาครัฐและเอกชน ใหเขามา

บริหารงานกิจกรรมโครงการตางๆ  โดยบริษัทฯจะนําเอารูปแบบการจัดงาน ความคิด

สรางสรรค และแผนการตลาดแบบครบวงจร แบบสากลมาประยุกตใช เพื่อให

ตอบสนองความตองการของสินคา บริการ และเอเจนซี่โฆษณา  

2. การบริหารศิลปน คือ การบริหารจัดการเพื่อใหเกิดมูลคาเพิ่มแกตัวศิลปน ซึ่งไดแก 

การไปโชวตัว การเปนพรีเซ็นเตอร งานรับจางรูปแบบตางๆ เปนตน 

3.2.3  ธุรกิจภาพยนตร 

การดําเนินธุรกิจภาพยนตรเปนอีกแขนงหนึ่งของธุรกิจบันเทิงที่กลุมอารเอสมีศักยภาพพรอม

ในทุกดาน ทั้งดานเงินทุน ดานบุคลากร นักแสดง ผูกํากับ ทีมงานผลิต และความพรอมดานส่ือเพื่อ

สนับสนุนการโฆษณาประชาสัมพันธผลงาน เนื่องดวยความพรอมในทุกดานนี้ทําใหการดําเนินธุรกิจ

ภาพยนตรดําเนินไปอยางคลองตัวและครบวงจร ทั้งสวนงานผลิตและงานจัดจําหนาย และดวย
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นโยบายในการผลิตภาพยนตรออกสูตลาดอยางตอเนื่อง ทําใหลูกคาของบริษัทฯ ทั้งโรงภาพยนตร

และสายหนังมีความมั่นใจในความตอเนื่องของการผลิตงานออกสูตลาด เปนผลใหการบริหารงาน

การจัดจําหนายภาพยนตรของบริษัทฯ มีศักยภาพมากยิ่งข้ึน  

โดยในป 2553 มีการผลิตผลงานออกสูตลาดจํานวน 2 เร่ือง ไดแก สามยาน และ แฟนใหม  
 

3.2.4 ธุรกิจกีฬา 

การดําเนินธุรกิจกีฬา บริษัทฯดําเนินธุรกิจกีฬา เนื่องจากเห็นวากีฬาเปนคอนเทนตที่มี

ศักยภาพในการเติบโตสูง และเมื่อนํามาตอยอดกับคอนเทนตบันเทิง ซึ่งบริษัทฯมีความถนัดอยูแลว

นั้น ทําใหธุรกิจของบริษัทฯครบวงจรมากข้ึน 

อารเอสประสบความสําเร็จจากการเปดใหบริการ สนามฟุตบอล S-One ณ ถนนบางนา-

ตราด กม.4  ซึ่งเปน Sport Entertainment Arena แหงแรกของเมืองไทย นอกจากนี้ในป 2553บริษัท

ฯไดดําเนินการถายทอดสดการแขงขันฟุตบอลโลก 2010 FIFA World Cup South Africa  FIFA U-

17 Women’s World Cup และFIFA U-20 Women’s World Cup และยังมีโครงการสําคัญตอเนื่อง 

คือ การเปนผูไดรับลิขสิทธิ์บริหารจัดการ การถายทอดสดการแขงขันฟุตบอลโลกในป 2557 

3.2.5 ธุรกิจสื่อ 

การดําเนินธุรกิจส่ือเปนความเกี่ยวเนื่องจากธุรกิจเพลง และเปนการใชประโยชนจากจุดแข็ง

ของทรัพยากรดานตางๆ ของกลุมอารเอส ไดแก การมีศิลปนนักรอง นักแสดงในสังกัด การมีบุคลากร

ทีมงานผลิตที่มีความชํานาญในดานการผลิตและสรางสรรคผลงานคุณภาพ และความพรอมของ

เงินทุน โดยเร่ิมจากส่ือที่มีบทบาทมากที่สุด คือ ส่ือโทรทัศน Free TV ขยายสูธุรกิจส่ือวิทยุ ส่ือในหาง

โมเดิรนเทรด และลาสุดกับการเขาสูธุรกิจส่ือทีวีดาวเทียม (Satellite TV)  

การผลิตผลงานออกอากาศทาง Free TV ชองตางๆนั้น ประกอบดวย รายการประเภท

รายการวัยรุน 5 รายการ  รายการเพลงลูกทุง 3 รายการ และรายการประเภทสาระบันเทิง 1 รายการ 

รวมทั้งส้ิน 9 รายการ สวนการผลิตผลงานทาง Satellite TV นั้น ประกอบดวย 2 ชอง คือ YOU 

Channel และสบายดีทีวี (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553) 

สําหรับธุรกิจส่ือวิทยุนั้น ดําเนินการภายใตบริษัท สกายไฮ เน็ตเวิรค จํากัด ซึ่งบริหารเวลา

ใหกับสถานีวิทยุจํานวน 1 สถานี (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553) ไดแก คล่ืน F.M. 93.0 MHz ซึ่ง

เนนกลุมผูฟงวัยทํางานตอนตนข้ึนไป 
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ธุรกิจส่ือในหางโมเดิรนเทรด ซึ่งเปนส่ือวทิยุกระจายเสียงในโมเดิรนเทรด ครอบคลุมโมเดิรน

เทรดมากกวา 900 สาขาทัว่ประเทศ โดยในป 2553 ส่ือในหางโมเดิรนเทรดเปนส่ือที่มีการขยายตัว

สูงสุด เนื่องจากมีประสิทธิภาพ และทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อ ณ จุดขาย   

นอกจากนี ้ บริษัทฯยงัไดดําเนินธุรกิจส่ือโฆษณาบนรถเมลปรับอากาศ (City Bus) โดยมี

เปาหมายเปนผูบริโภคที่ใชเวลาเดินทางดวยรถโดยสารประจําทาง ซึง่มีผูใชบริการมากกวา 1.2 ลาน

คน / เดือน ซึ่งที่ผานมาไดรับการตอบรับจากสินคา บริการ และผูบริโภคเปนอยางดี 

 

3.3 โครงสรางรายได 

(ลานบาท) 

ประเภทรายได 2551 
สัดสวน 

2552 
สัดสวน 

2553 
สัดสวน 

(%) (%) (%) 

กลุมธุรกิจเพลงและดิจิตอล 744.7 32% 926.1 42% 1,053.0 36% 

กลุมธุรกิจโชวบิซ 591.6 25% 527.4 24% 533.3 18% 

กลุมธุรกิจภาพยนตร 118.1 5% 133.5 6% 62.2 2% 

กลุมธุรกิจกีฬา 214.9 9% 50.0 2% 583.8 20% 

กลุมธุรกิจส่ือ 644.6 27% 537.2 24% 663.3 23% 

รายไดอ่ืน 27.3 1% 37.8 2% 21.7 1% 

รวมรายได 2,358.3 100% 2,212.2 100% 2,917.6 100% 

ที่มา : ฝายจัดการของบริษัทฯ ไดนํางบการเงินสําหรับป 2551 และ 2552 มาจัดประเภทรายการใหม

ตามโครงสรางรายไดของกลุมธุรกิจ  

 
 

โครงสรางการถือหุนของกลุมอารเอส  

ปจจุบันกลุมอารเอสมีบริษัทในกลุมที่ยังทําธุรกรรมปกติรวมทั้งหมด 10 บริษัท มีบริษัท อาร

เอส จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทใหญของกลุม มีรายละเอียดโครงสรางการถือหุน ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2553 ดังนี้ 
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บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)

ธุรกิจเพลงและดิจิตอล สื่อโทรทัศนธุรกิจกีฬาธุรกิจภาพยนตรธุรกิจโชวบิซ สื่อสิ่งพิมพสื่อวิทยุ

บมจ.อารเอส

บจ.เค.มาสเตอร

บจ.จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย

บมจ.อารเอสบมจ.อารเอสบมจ.อารเอส บมจ.อารเอส บจ.สกาย-ไฮ เน็ตเวิรค บจ.โพเอมา

บจ.ไอเดีย เพาเวอร
***

บจ.อารเอส
อินเตอรเนชั่นแนล
บรอดคาสติ้ง
แอนด สปอรต
แมเนจเมนท**

* ถือหุนรอยละ65 โดย บมจ. อารเอส
** ถือหุนรอยละ83.33 โดย บมจ.อารเอส

*** ถือหุนรอยละ25 โดย บจ.โพเอมา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

หยุดธุรกรรมชั่วคราว
- บจ. อาร เอส ฟลม แอนด ดิสทริบิวชั่น
- บจ. อาวอง
- บจ. เรดดรามา
- บจ. อาร.เอส. สปอรตมาสเตอร
- บจ.อาร.เอส.สตูดิโอ
- บจ.บางกอก ออรกาไนเซอร
- บจ. อาร.เอส.เทเลวิชั่น
- บจ.อะลาดิน เฮาส
- บจ. นาคาเซีย
- บจ. มรดก เอ็นเตอรเทนเมนท
- บจ. อารเอส ไอ-ดรีม เอ็นเตอรเทนเมนท

สื่อในหาง
โมเดิรนเทรด

บมจ.อารเอส

บจ.อารเอส
อินสโตร มีเดีย*บจ.เอส-วัน สปอรต บจ.ยาค

 
หมายเหตุ :  กรณีที่ไมใชบริษัทยอย 100% กลุมผูถือหุนหลักสวนที่เหลือไมไดเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนของบริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)  
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4.   ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 
4.1  ธุรกิจเพลงและดิจิตอล 
 ธุรกิจเพลง และ ดิจิตอลประกอบไปดวยการทํางานใน 5 สวนหลักๆ ไดแก การผลิต และ 

โปรโมทผลงานเพลง การจดัจําหนายในรูปแบบของ Digital Mobile การจัดจําหนายในรูปแบบของ 

Physical Sales การจัดเก็บลิขสิทธิ ์และ ธรุกิจ Online 

4.1.1 การผลิตและโปรโมทผลงานเพลง 

4.1.1.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ 

 ธุรกิจเพลงของอารเอส มีการดําเนินงานในลักษณะครบวงจร ครบทุกข้ันตอนของ

การดําเนินงาน ต้ังแตการคัดเลือกศิลปน, การทํางานเพลง, การทําการโปรโมท, การวางกลยุทธส่ือ

และการตลาด, การบริหารศิลปน, การบริหารคอนเทนทเพลง ทั้งในแงตัวศิลปน ตัวงานเพลง ผาน

ชองทางขายทั้ง Digital Content และ Physical Content  

 ขั้นตอนการดําเนินงานที่สําคัญ  

 1)  การวางโครงสรางการประกอบธุรกิจเพลง (Business Model) เนื่องจากอารเอส 

มีศิลปนจํานวนมากทําใหสามารถผลิตผลงานเพลงไดหลากหลายเพื่อตอบสนองกลุมเปาหมายได

ครบทุกกลุมและสามารถผลิตผลงานออกสูตลาดไดอยางตอเนื่อง การทํางานเพลงจะเริ่มตนจาก

การนําเสนอแนวความคิด คอนเซ็ปตของงาน และกําหนดกลุมผูฟงเปาหมายตอคณะกรรมการ

บริหารธุรกิจเพลง (Music Business Management Board) เพื่อพิจารณาอนุมัติในหลักการ โดย

แผนการผลิตแตละอัลบ้ัมจะแตกตางกันไปตามประเภท และประมาณการยอดขายของแตละ

อัลบ้ัมเปนสําคัญ  หลังจากนั้นการทํางานเพลงจะดําเนินการอยางอิสระโดยทีมงานในแตละคาย

เพลง หลังจากนั้น แผนการประชาสัมพันธ การวางกลยุทธการโปรโมท จะถูกจัดทําข้ึนโดยทีมงาน

ของแตละคายเพลง และนํามาประสานงานรวมกับหนวยงานบริหารการใชส่ือและหนวยงานจัด

จําหนาย  เพื่อทําใหผลงานที่ออกมาผานการวางแผนและการกล่ันกรองทุกข้ันตอน ดังนั้นคุณภาพ

ของผลงานจะตรงกับความตองการและกระแสความนิยมของตลาด ณ ปจจุบัน  

 2)  การวางนโยบายการผลิตผลงานในจํานวนที่เหมาะสม เนนการใหความสําคัญ

กับคุณภาพของผลงาน และการดูแลสินคาเมื่อออกสูตลาดอยางใกลชิดตลอดจนจบกระบวนการ 

ทําใหการผลิตผลงานแตละชุดเปนไปตามการวางแผนในขั้นตน และมียอดขายเปนไปตามการ

คาดการณ 
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 3)  การใชประโยชนจากส่ือตางๆ ไมวาจะเปนส่ือโทรทัศน ทั้ง Free TV และ 

Sattellite TV ส่ือวิทยุ ส่ือส่ิงพิมพ และส่ือบนอินเตอรเน็ตของบริษัทในกลุม เพื่อการประชาสัมพันธ

ผลงานของกลุมอยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อใชส่ือที่มีอยูทั้งหมดใหมีประสิทธิภาพสูงที่สุด 

 4)  การมีระบบการจัดจําหนายที่มีประสิทธิภาพ สามารถกระจายสินคาถึงผูบริโภค

ไดอยางทั่วถึง ทั้งในรูปแบบของ Digital Content และ Physical Content มีการติดตาม การ

ทํางาน และบริหารระบบการจัดจําหนายอยางใกลชิด 

 5)  การบริหารจัดการลิขสิทธิ์งานเพลงที่มีอยูอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 

เพื่อสรางรายไดเพิ่มเติมตอกิจการ  

 6)  วางนโยบายการเปดโอกาสใหกับกลุมศิลปนใหม นักแตงเพลง และชองทาง

สรางสรรคงานเพลงรูปแบบใหม เพื่อพัฒนาและยกระดับงานเพลงของกลุมอารเอสใหทันสมัยและ

ครอบคลุมกลุมเปาหมายตลอดเวลา 

การประกอบธุรกิจเพลง มีรายไดหลักจาก 4 แหลงดังนี้ 

 1)  รายไดจากการขายผลิตภัณฑเพลงในรูปแบบตางๆ ผานทางระบบดิจิตอล 

(Digital Content)   ไมวาจะเปนการดาวนโหลดเพลง (Download), การดาวนโหลดเสียงเรียกเขา

ผานทางโทรศัพท (Ring tone), การเลือกซ้ือเพลงรอสายผานเครือขายของระบบโทรศัพทเคล่ือนที่ 

(Ring Back Tone), การดาวนโหลดภาพผานทางระบบโทรศัพทในรูปแบบ Wallpaper, Screen 

Server, และอ่ืนๆ  

 2)  รายไดจากการขายผลิตภัณฑเพลงในรูปแบบของซีดีเพลง (CD), วีซีดี (VCD), ดี

วีดี (DVD) และ Dual Disc รวมไปถึงการจัดวีซีดีและดีวีดีบันทึกภาพการแสดงคอนเสิรตของศิลปน

ตางๆ อันประกอบไปดวยงานเพลงไทยสากลและลูกทุง ผานทางอัลบ้ัมชุดใหมและชุดรวมฮิตใน

รูปแบบตางๆ  

 3)  รายไดจากการบริหารคอนเทนทเพลง (Music Content Management) เปนการ

บริหาร Content ตางๆของธุรกิจเพลง โดยการนําชองทางการส่ือสาร และ แผนทางการตลาดของ

ศิลปนมารวมกัน เพื่อนําเสนอลูกคาที่สนใจ ไดรับประโยชนสูงสุด เชน การทําคอนเสิรตรวมกับการ

ออกทัวรสัมภาษณวิทยุตางจังหวัด, นําเสนอพรีเซนเตอรพรอมกับการทําเพลงโปรโมท, ทํากิจกรรม

พิเศษใหกับลูกคาเพิ่มเติม และประชาสัมพันธไปกับส่ือตางๆในเครือไมวาจะเปน TV, Radio, 

Publishing เพื่อเพิ่มการมองเห็นสินคาในจุดตางๆใหกับสินคาของลูกคา (Media Exposure) 

 4)  รายไดจากการจัดเก็บลิขสิทธิ์เพลง  
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ศิลปนนักรองในสังกัด (Artist /Singer) 

ปจจุบันบริษัทฯ มีศิลปนนักรองเพลงไทยสากล และเพลงไทยลูกทุง ประกอบดวยศิลปน

เด่ียวและศิลปนกลุม ซึ่งสามารถนําเสนองานเพลงในแนวที่หลากหลายตางกัน ตัวอยางศิลปนใน

อารเอส ไดแก  

1.) ศิลปนเพลงไทยสากล 

ศิลปนเด่ียว ศิลปนกลุม 

ฟลม รัฐภูมิ, แจค, เชน, หวิว, AKERA, 

ปาน ธนพร, เนย SENORITA, NUTTY, 

P.O.I, ZEE, ขนมจีน, หวาย, MILA,  

 

ROOKIE BB, BLACK VANILLA, C QUINT, เลาโลม, ไอ

..น้าํ, พริกไทย, DR.FUU, INFAMOUS, AM FINE, 

FLAME, THE PAPERS, FLAVOUR, DR.FUU, เคล้ิม, 

ART FLOOR, JEASMINE, GIRLY BERRY, K-OTIC, 

FOUR-MOD, FAYE FANG KAEW, NEKO JUMP, 

SWEE:D, 3.2.1, KAT PAT, KISS ME FIVE, FACT U,  

X-I-S 

 

2.) ศิลปนเพลงไทยลูกทุง 

ศิลปนชาย ศิลปนหญิง ศิลปนกลุม 

หน ูมิเตอร, หลวงไก, บาวว,ี 

สนุก สิงหมาตร,อู พนัทาง,  

ทัช ณ ตะกั่วทุง, กุง สุทธิราช, 

สิงหา, เมฆา, ถลา เสนานิคม, 

พิทกัษ, ทรงกลด ฌามา, 

ธันวา ราศีธน ู

หญิง ธิติกานต, บิว กัลยาณี, 

อันดา, แคท รัตกาล, กระแต,

การะเกด, จนิตรา พนูลาภ, 

เปรม ปรียาภรณ, ดวงจันทร 

สุวรรณี, ฟลม ณรินทริพย,  

ปอ ปาริชาติ, นุย สุวีณา 

บลูเบอรร่ี, โปงลางสะออน, โอ-เอ, 

วงสะลอ, ประถมบันเทงิศิลป 

 

4.1.1.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน 

 เนื่องจากในปจจุบันการบริโภคเพลงของกลุมเปาหมายสวนใหญมีการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมจากการบริโภค ซีดี, วีซีดี กลายเปนจะซื้อผลิตภัณฑทางชองทาง Digital Channel เปน

หลัก ทําใหปจจุบันธุรกิจเพลงสามารถปรับเปล่ียน Content ไดหลากหลายมากข้ึน สามารถคิดงาน

เปน single ได และไมจําเปนจะตองทําเปน Physical Product เสมอไป แตสําหรับในกรณีของการ

แสดงสด หรือ คอนเสิรต, ทอลคโชวตางๆนั้น ชองทาง Physical Products ยังมีความสําคัญอยู 
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นอกจากนี้ปญหาเร่ืองการละเมิดลิขสิทธิ์เพลง เร่ิมควบคุมไดยากข้ึน เกิดการละเมิด

ลิขสิทธิ์อยางกวางขวางผานทางระบบออนไลนหรือระบบดิจิตอล การตรวจสอบและการ

ปราบปรามทําไดยาก ทําใหบริษัทผูประกอบธุรกิจเพลงรายยอยหรือคายเพลงขนาดเล็กประกอบ

ธุรกิจไดยากมากข้ึน บางคร้ังถึงข้ันตองปดกิจการไป 

 4.1.1.3  ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

-ไมมี- 

4.1.2 การจัดจําหนายในรูปแบบของ DIGITAL MOBILE 

4.1.2.1 ลักษณะผลิตภณัฑหรือบริการ 

บริการทางดาน Mobile นั้นแบงเปน 2 กลุมใหญ  คือ บริการ Mobile Download และ

บริการเสียงรอสาย ซึ่งการใหบริการ Mobile Download นั้นมีรูปแบบบริการคือ เสียงเรียกเขา 

(Ringtone) เต็มเพลง (Full song) และการใหบริการ Download มิวสิควีดีโอ (Full MV) ไมเพียงแต 

Content เพลงเทานั้น ยังรวมไปถึงการใหบริการ Application ตางๆ เชน Theme และเกมสอีกดวย 

สวนบริการเสียงรอสายน้ัน ขณะนี้เปนที่นิยมไมเฉพาะในกลุมวัยรุนของอารเอสเทานั้น ยัง

ขยายตัวไปยังกลุมลูกทุงอีกดวย โดยเปนบริการที่มีการเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง เพราะไม

สามารถละเมิดลิขสิทธได เพราะบริการนี้จําเปนตองใชระบบของโครงขายโอเปเรเตอร 

4.1.2.2 การตลาดและภาวะการแขงขนั 

4.1.2.2.1 การตลาด 

เนื่องจากการทําตลาดบริการ Mobile Content นั้นเปนส่ิงที่ทาทาย เพราะพฤติกรรม

ผูบริโภคเปล่ียนแปลงรวดเร็วมาก รวมไปถึงการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีที่ทําใหการเขาถึง

บริการทําไดอยางสะดวกข้ึน โดยกลยุทธทางการตลาดที่จะทําใหบริการทาง Mobile ประสบ

ความสําเร็จนั้น ตองทําใหบริการนั้นๆเหมาะสมในแตละกลุม พรอมทั้งใชงานงายและเขาถึงได

อยางรวดเร็ว เนื่องจากกลุมลูกคาของทางบริษัทนั้นกวางมาก ต้ังแตเด็ก วัยรุน นักเรียน นักศึกษา 

คนทํางาน จนกระทั่งถึงผูใหญ ดังนั้นการที่จะมีบริการที่สามารถตอบสนองความตองการของกลุม

เหลานี้จึงเปนกลยุทธที่สําคัญ รวมไปถึงชองทางการจัดจําหนายที่สามารถเขาตรงไปยังกลุมลูกคา

เหลานี้ได โดยในชวงที่ผานมานั้นการใหบริการจําเปนตองพึ่งพาชองทางการจัดจําหนายจากทางผู

ใหบริการเครือคาย ซึ่งแตละโครงขายก็มีชองทางใหลูกคาโทรเขาไปขอรับบริการที่แตกตางกัน  

โดยในป 2553 บริการ ซูปเปอรเหมา *339 ซึ่งเปนบริการแบบเหมาจายรายเดือนๆ ละ 20 

บาท โหลดไดไมอ้ัน โดยเปดใหบริการทั้ง เปนแพคเกจ Truetone Fullsong มิวสิควีดิโอ และ 
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แพคเกจเสียงรอสาย มียอดสมาชิกมากกวา 3.5 ลานราย เนื่องจากราคาคาบริการไมสูงเหมือนการ

ซื้อตอคร้ัง ทําใหสามารถขยายฐานลูกคาไดมากข้ึน  

 4.1.2.2.2 ภาวะการแขงขนั 

 บริการ Mobile Content นั้นเปนบริการที่มีแนวโนมการเติบโตที่สูงทุกป  เ นื่ อ ง จ า ก

เทคโนโลยีเปล่ียนแปลงรวดเร็วมาก โดยเฉพาะมือถือพวกที่เรียกวา Smart Phone ดังนั้นการ

ใหบริการของ Mobile Content นั้นมีความจําเปนตองสามารถใหบริการกับมือถือในกลุม Smart 

Phone มากข้ึน แตเนื่องจากโครงขาย 3G มีความลาชาออกไปอีก ทําใหการแขงขันในปนี้จะเนนไป

ที่บริการ และ Content สําหรับเคร่ืองลูกขาย โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุม Smart Phone ซึ่งมีการ

เติบโตที่สูงมากข้ึนเร่ือย ๆ ทําใหบริการอยาง High Quality Fullsong หรือ High Quality MV เปน

ที่นิยมมากข้ึน เนื่องจากจอภาพที่มีขนาดใหญข้ึน พรอมกับทั้งพัฒนาลําโพงเสียงที่ดีข้ึน  

 4.1.2.3 การจัดหาผลติภัณฑหรือบริการ 

 การจัดหาและพัฒนาผลิตภัณฑนั้นถือเปนปจจัยสําคัญสําหรับธุรกิจ Digital Content 

ซึ่งตองอาศัยการทํางานทั้ง 3 ดานไปพรอมๆ กัน ไมวาจะเปนเร่ืองของระบบโครงขายที่จะสามารถ

รองรับการใหบริการ จนถึงเคร่ืองลูกขายที่ตองมีความพรอม และContent ที่ตองมีการพัฒนาให

สามารถใชงานได หลังจากที่ประสบความสําเร็จในการพัฒนา Hi Quality Fullsong แลวนั้น 

ปจจุบันไดเปดใหบริการ High Quality MV และ Karaoke ผานทางมือถืออีกดวย ซึ่งเปนการตอ

ยอดและพัฒนาบริการใหสอดคลองกับอุปกรณลูกขายที่มีอยูในตลาด  

 นอกจากนี้ทางบริษัทยังมุงเนนพัฒนาบริการใหม ๆ เพื่อตอบสนองความตองการของ

ลุกคา ไมวาจะเปนทางดานภาพและเสียง รวมไปถึงชองการการจัดจําหนายใหมๆ ในอนาคต 

  4.1.2.4  ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

-ไมมี- 

4.1.3 การจัดจําหนายในรูปแบบของ PHYSICAL SALES 

 4.1.3.1 ลักษณะผลิตภณัฑหรือบริการ 

RS Music Distribution ทําหนาที่จัดจําหนายซอฟแวรบันเทิงตางๆ ของอารเอส 

(สินคาในรูปแบบของ CD VCD และ DVD) ผานชองทางการจัดจําหนายตางๆ โดยมีรายละเอียด

ในการดําเนินธุรกิจ ดังนี้ 
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RS Music Distribution เปนผูจัดจําหนายผลิตภัณฑเกี่ยวกับดนตรีใหกับคายเพลง

ตางๆ และบริษัทอ่ืนๆ ในเครืออารเอสเปนหลัก ทั้งยังมีการจําหนายสินคานอกเครือในรูปแบบของ 

CD VCD และ DVD ดวย เชน เพลงสากล, เพลงลูกทุง, เพลงไทยสากล นอกจากนี้ยังมีการจัด

จําหนายเพิ่มเติมในสวนของผลงานบันเทิงทางดานดนตรีอ่ืนๆ เชน  Edutainment software  เปน

ตน  โดยผานชองทางการจําหนายตางๆที่มีอยู เชน Traditional trade (รานคาสง และ รานคา

ปลีก), Modern trade (Hypermarket, convenience store, music and movie shop) และ

ชองทางใหมอ่ืนๆ  โดยมีแนวทางการบริหารงาน ดังนี้ 

1) การวางโครงสรางระบบการจัดจําหนาย  

เปนการบริหารงานเพื่อใหสินคาของอารเอส กระจายไปสูกลุมเปาหมายไดอยางถูกตอง

และแมนยํา เนื่องจากสินคาที่จัดจําหนายนั้นมีหลากหลายประเภท  ทําใหกลุมลูกคาเปาหมาย

แตกตางกันออกไปดวย ดังนั้นระบบการจัดจําหนายถือเปนปจจัยสําคัญในการสนับสนุนและ

สงเสริมใหสินคาตางๆ เหลานี้สามารถเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายที่วางไว รวมถึงการเพิ่มจํานวน

สาขาของรานคาที่ดูแลอยูใหครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งจะเปนปจจัยเสริมในการผลักดันใหสินคา

ของอารเอส เปนที่รูจักและกระจายตัวไดอยางแพรหลายยิ่งข้ึน 

2) การเลือกใชแหลงผลิตสินคาที่มกีารควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน  

RS Music Distribution ไดวางนโยบายในการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของสินคา 

โดยเร่ิมตนจากกระบวนการตรวจสอบมาสเตอรใหสมบูรณแบบ กอนจะนําไปผลิตเปนซอฟแวร

บันเทิง และจัดหาแหลงผลิตที่มีเคร่ืองจักรและอุปกรณทันสมัย ผานการรับรองจากองคกร

มาตรฐานสากล มีกระบวนการในการตรวจสอบคุณภาพของการผลิต อาทิ ความสมบูรณของภาพ

และเสียง, คุณภาพการพิมพปก เปนตน มีการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบและการผลิตชิ้นสวน

ตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน แผนและกลองซีดี เพื่อใหไดรับสินคาที่มีคุณภาพสูงออกมาสูกลุมลูกคา 

3) การวางแผนกลยุทธทางการตลาดใหมีประสิทธิภาพ  

การนําเสนอผลงานเพลงใหกับกลุมคนฟงที่มีหลากหลายประเภทน้ัน RS Music 

Distribution ในฐานะที่เปนตัวแทนจําหนายผลงานเพลงของอารเอส ซึ่งเปนหนวยงานที่พบปะ

ลูกคาในตลาดอยูตลอดเวลา ทําใหสามารถสํารวจความตองการของลูกคาไดสม่ําเสมอทุกเดือน 

จะทําการประเมินผลการสํารวจเพื่อสรุปและประมวลผล จากนั้นก็จะประสานงานไปยังคายเพลง

ตนสังกัดของอารเอส เพื่อนําเสนอผลการตอบรับของลูกคาในตลาด ทําใหแตละคายเพลงไดรับ

ภาพสะทอนจากลูกคาไดชัดเจนยิ่งข้ึน และสามารถนําไปปรับปรุงการผลิตผลงานเพลงออกมาให

ตรงกับความตองการของตลาดและกลุมลูกคามากที่สุด นอกจากนี้เมื่อสามารถทําใหแตละคาย
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เพลงของอารเอสสามารถผลิตผลงานเพลงไดตรงกับความตองการของตลาดแลว RS Music 

Distribution ยังมีมาตรการในการใชทรัพยากรที่มีอยูในเครือเพื่อสงเสริมการจัดจําหนายสินคา

ตางๆดวย อาทิ ส่ือโทรทัศน ส่ือส่ิงพิมพ เปนตน    

4) การควบคุมตนทนุการผลิตและจัดจําหนาย  

เนื่องดวย RS Music Distribution เปนหนวยงานหนึ่งที่จะตองดูแลและบริหารงานดาน

การผลิตและจัดจําหนายสินคาของอารเอส ทั้งหมด ทําใหตองวางแผนการทํางานดานการผลิตให

สอดคลองกับคายเพลงตางๆ ทั้งนี้ไดมีการประสานงานและวางแผนการจัดจําหนายรวมกับคาย

เพลงตางๆ เพื่อใหสามารถผลิตสินคาในจํานวนที่เหมาะสมกับจํานวนขายจริงที่ประมาณการไว  

โดยหลังจากที่ธุรกิจเพลงของอารเอสมีการปรับแผนกลยุทธในการออกอัลบ้ัม คือ ไมเนน

ปริมาณของอัลบ้ัมที่ออก แตจะโฟกัสผลงานเพื่อความชัดเจนในการเจาะกลุมเปาหมายมากข้ึน  

ดวยเหตุนี้เองในเดือนกันยายน พ.ศ.2549 ไดมีการขายเคร่ืองจักรในการผลิตทั้งหมด เพื่อใหการ

ทํางานของ RS Music Distribution สอดคลองกับธุรกิจเพลงของอารเอส นอกจากนี้ยังกอใหเกิด

ความยืดหยุนในการบริหารตนทุนในการผลิตอีกดวย  

หนาที่สําคัญอีกประการหนึ่งของ RS Music Distribution คือ การบริหารสินคาคงคลังของ

อารเอสใหอยูในระดับที่เหมาะสม เนื่องจากสินคาของธุรกิจเพลงมีอัตราการหมุนเวียนสินคา

คอนขางสูง ทําให RS Music Distribution ตองวางนโยบายการบริหารและการทํางานให

สอดคลองกับสถานการณตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ซึ่งแมวาจะมีการวางแผนการ

จัดจําหนายต้ังแตตนทางรวมกับธุรกิจเพลงแลวก็ตาม แตก็ยังตองมีการปรับแผนการทํางานให

ทันสมัยอยูเสมอ เพื่อปองกันปญหาเร่ืองสินคาลาสมัย อันเปนปจจัยหลักที่จะสงผลกระทบตอการ

บริหารสินคาคงคลังของอารเอส 

4.1.3.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน 

4.1.3.2.1  การตลาด 
  ก. กลยทุธทางการตลาด 

1) กลยุทธการจดัจําหนายใหมีประสิทธิภาพ  

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดจําหนายสินคาของอารเอส  RS Music Distribution ไดมี

การกําหนดแผนงานกอนที่จะจัดจําหนายสินคาแตละรายการ ในจํานวนสินคาที่เพียงพอ และ

เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย ภายในชองทางการจัดจําหนาย ทั้ง Traditional trade และ Modern 

trade คิดเปนสัดสวนประมาณ 40% และ 60% ตามลําดับ โดยมีโครงสรางดังนี้  
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2) กลยุทธการวางแผนกิจกรรมทางตลาด   

ฝายการตลาดไดวางแผนกิจกรรมสงเสริมการขาย ณ จุดขาย (Below the line activity) 

ในรูปแบบตางๆ ตลอดป ทั้งเพลงไทยสากลและเพลงลูกทุง เพื่อผลัดเปล่ียนและหมุนเวียนไปยัง

บริเวณจุดขายตางๆที่เปนกลุมลูกคาเปาหมาย โดยมีการใชส่ือ ณ จุดขาย (Point of sale) ที่

สามารถดึงดูดความสนใจของกลุมลูกคาเปาหมายได และไดรับการตอบรับจากลูกคาเปนอยางดี 

ทั้งยังสามารถสรางความพึงพอใจใหกับรานคาที่เปนตัวแทนจําหนายสินคาของบริษัทฯ 

3) ระบบการวิเคราะหขอมูลการขายท่ีถกูตองและแมนยาํ 

จากการที่บริษัทฯนําเอาระบบคอมพิวเตอรเพื่อการบริหารฐานขอมูล เขามาใชกับธุรกิจ

การจัดจําหนาย ทําใหบริษัทฯสามารถตรวจสอบยอดขายและวางแผนการจัดจําหนายของรานคา

ไดอยางแมนยํา ซึ่งสงผลใหฝายขายและฝายการตลาดสามารถปรับเปล่ียนกลยุทธทางการขาย

และการตลาดไดรวดเร็วและทันกับสถานการณในชวงเวลานั้นๆ ตามขอมูลที่ไดรับมาจากการ

วิเคราะหฐานขอมูลผานระบบดังกลาว 

4) ระบบการขนสง (Logistic) ทีม่ีประสิทธิภาพ 

สําหรับการบริหารและจัดการระบบการขนสง บริษัทฯไดใชบริการการจัดเก็บสินคาคงคลัง

และจัดสงสินคาโดยบริษัทขนสงที่มีความนาเช่ือถือในอันดับตนๆของประเทศไทย ทั้งในกรุงเทพฯ 

และตางจังหวัด โดยสามารถจะตอบสนองความตองการสินคาไดตรงตามเวลาที่กําหนดไว   

TTrraaddiittiioonnaall  TTrraaddee  MMooddeerrnn  &&  EEmmeerrggiinngg  
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SSuuppeerr  
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SSttoorreess    
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&&  
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SShhoopp  
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     4.1.3.2.2  ภาวะการแขงขนั  

      เนื่องจากปจจุบันมีบริษัทเพลงตางๆมากมายทั้งขนาดใหญและเล็กที่ผลิตผลงานเพลง

ออกสูตลาดในหลากหลายแนวเพลง ทําใหการแขงขันรุนแรงมากยิ่งข้ึน ทั้งในแงของปริมาณ และ

แนวเพลงที่นําเสนอตอผูบริโภค และผูบริโภคเองก็มีโอกาสในการเลือกซื้อสินคาใหตรงตามความ

พึงพอใจและความตองการมากยิ่งข้ึน ประกอบกับปจจุบันมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทําใหการละเมิด

ลิขสิทธิ์ทําไดงายและกระจายเปนวงกวางในกลุมผูบริโภค อาทิ  MP3, download เพลง หรือ CDที่

ละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่งจะสงผลใหความนิยมของผูบริโภคเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว จึงทําใหปจจุบัน

ธุรกิจการจัดจําหนายสินคาลิขสิทธิ์นั้นตองพิจารณาใหถูกชองทาง เวลา และสามารถเขาถึงความ

ตองการของผูบริโภคไดมากข้ึน ดังนั้นการประกอบธุรกิจการจัดจําหนายนี้ จึงตองสามารถ

ปรับเปล่ียนกลยุทธทางการตลาดในการนําเสนอสินคาไดตลอดเวลา 

 4.1.3.3  ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

-ไมมี- 

 
4.1.4 การจัดเก็บลิขสิทธิ์ 

บริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จํากัด หรือในช่ือยอวา TCC (THAI CORYRIGHT 

COLLECTION CO., LTD.) เปนบริษัทฯในเครือที่ทําหนาที่จัดเก็บลิขสิทธิ์ผลงานตางๆที่ถูก

นําไปใชในเชิงพาณิชยใหกับบริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)  

 4.1.4.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ 

TCC ไดจําแนกประเภทของผลิตภัณฑตามประเภทของลิขสิทธิ์งานเพลงออกเปน 2 กลุม

คือ  

1) ประเภทสิทธิเผยแพรตอสาธารณชน   

     เพื่อใชในธุรกิจที่มีการแสดงสดหรือใชงานดนตรีกรรมในรูปแบบตางๆ รวมถึงงานดนตรี

กรรม ผานส่ิงบันทึกเสียงและคาราโอเกะ อาทิเชน ตูเพลง (Juke Box), รานคาราโอเกะ, 

รานอาหาร, โรงแรม, หางสรรพสินคา, สายการบิน, วิทยุกระจายเสียง เปนตน  

 2)   ประเภทสิทธิทําซํ้า และดัดแปลง ไดแก  

 -   กลุมผูประกอบธุรกิจการลงโปรแกรมเพลงใหแกผูประกอบการคาราโอเกะ   

 -   กลุมเอเยนซ่ีโฆษณาที่รับผลิตโฆษณาที่ใชเพลงเปนสวนหลักในการดําเนินเร่ือง หรือ 

           สวนประกอบของภาพยนตรโฆษณา  
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 -   ผูที่นําผลงานเพลงไปทําซํ้าหรือดัดแปลงในเชิงพาณิชย เชน ผลิตอัลบ้ัมเพลงเกานํามา 

           รองใหม ผลิตเพลงแปลง หรือการนําเพลงไปบันทึกรวมใหมเพื่อกิจการอยางใดอยางหนึ่ง 

 -   กลุมผูใหบริการรานอินเตอรเน็ตคาเฟ เกมสออนไลน ที่จัดใหมีบริการฟงเพลงภายในสถาน

     ประกอบกิจการ 

 -   กลุมผูใหบริการโหลดเพลงผานโทรศัพทมือถือ (เสียงเรียกเขา) จากสถานประกอบกิจการ

     โดยไมผานระบบโอเปอรเรเตอร 

4.1.4.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน 

4.1.4.2.1 การตลาด 

  ก.  กลยทุธทางการตลาด 

 1) กลยุทธเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ  

ในป 2553 บริษัทฯ เนนการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ โดยการบริหารแบบตรึงพื้นที่

ตามศักยภาพใหมากที่สุด ผสมผสานกับการนําระบบการจัดทําแผนที่เขามาใชประโยชนในการ

วางแผนติดตามลูกคาสมาชิก เพิ่มทีมงานตรวจสอบความถูกตอง เพื่อใหไดขอมูลที่ชัดเจน 

ครบถวน ของแตละประเภทการใชงานในแตละพื้นที่ ซึ่งจะสงผลใหสามารถจัดเก็บคาลิขสิทธิ์จาก

ผูใชงานไดถูกตองและมากที่สุด 

 2) กลยุทธการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายและการบริการหลังการขาย 

TCC ไดเตรียมการรับมือกับสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว โดยการจัดกิจกรรมสงเสริมการ

ขาย เพื่อสนับสนุนใหผูประกอบการและตัวแทนสามารถทําธุรกิจไดอยางราบร่ืน เพื่อเปนการรักษา

ตลาดและเสริมสรางมูลคาเพิ่มในธุรกิจในระยะยาว   

ทางบริษัทฯ ไดทําการรณรงคเพื่อสรางทัศนคติของผูประกอบการใหเห็นถึงประโยชนจาก

การใชงานลิขสิทธิ์อยางถูกตอง ตลอดจนการคุมครองสิทธิ พรอมทั้งนํากิจกรรมการสงเสริมการ

ขายและการบริการหลังการขายมาผสมผสาน เพื่อเปนการสรางความมั่นใจและผูกพันกับตรา

สินคาของบริษัทฯ (TCC) ในระยะยาว ขยายฐานลูกคาสมาชิกเพิ่มมากข้ึน การต้ังเปาเพื่อรับ

สวนลดสําหรับสมาชิกผูซื้อลิขสิทธิ์ ประเภทตางๆ การบริการใหคําแนะนําดานกฎหมายลิขสิทธิ์ 

การใหสวนลดพิเศษในกรณีตางๆ และกิจกรรมอ่ืนๆที่ตอบสนองตอกลุมลูกคาสมาชิก 

 3)    กลยุทธการปราบปรามผูทําละเมิดลิขสิทธิ์ในชองทางคาราโอเกะ 

ในป 2553 บริษัทฯ ไดมีการวางแผนปราบปรามผูทําละเมิดลิขสิทธิ์ใหครอบคลุมทุกพื้นที่ 

โดยเฉพาะมุงเนนไปยังในเขตพื้นที่สําคัญๆ เพื่อสงผลใหเกิดการชําระคาลิขสิทธิ์ โดยเฉพาะในกลุม
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ธุรกิจสถานประกอบการคาราโอเกะ และผูใชผลงานเพลงในการประกอบธุรกิจที่มีผูมีอิทธิพล จงใจ

ละเมิดลิขสิทธิ์อยูเปนจํานวนมาก การวางแผนกลยุทธในการเขาปราบปรามผูจงใจละเมิดลิขสิทธิ์

จึงยังเปนส่ิงจําเปน ที่จะสงผลใหผูประกอบการชําระคาลิขสิทธิ์เขามาอยางถูกตอง  

4)    กลยุทธการขยายชองทางการจัดเก็บคาลิขสิทธิ์ชองทางใหม 

 บริษัทฯ ไดดําเนินการขยายกลุมเปาหมายในการจัดเก็บลิขสิทธิ์ใหครอบคลุมทุกพื้นที่ใน

การจัดเก็บคาลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ เพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องต้ังแตป 2549-2553 เชน ในสวนของ

สถานที่จําหนายเคร่ืองใชไฟฟา, สถานที่จําหนายเคร่ืองคอมพิวเตอร, สถานประกอบการสายการ

บิน, สถานประกอบการโรงแรม, วิทยุกระจายเสียง, หางสรรพสินคา มินิมารท รานสะดวกซื้อ, 

เคเบ้ิลทีวี กลุมเอเยนซ่ีโฆษณา และกลุมผูผลิตรายการโทรทัศน 

 ในป 2553 บริษัทฯ มุงเนนการจัดเก็บคาลิขสิทธิ์ในกลุมเปาหมายใหมๆ มากข้ึน เชน กลุม

สถานประกอบกิจการอินเตอรเน็ตคาเฟ เกมส ที่นิยมใหบริการแกลูกคาเลือกฟงเพลง ซึ่งมีปริมาณ

การเติบโตอยางรวดเร็ว, กลุมสถานประกอบกิจการโหลดเพลงผานโทรศัพทมือถือ ที่ใหบริการ

โหลดเพลงผานโทรศัพทมือถือ ในลักษณะเปนเสียงเรียกเขา ซึ่งมีปริมาณผูใชโทรศัพทประมาณ 62 

ลานเคร่ือง มีสถานประกอบกิจการจําหนาย-รับโหลดเพลงผานโทรศัพทมือถือกวา 50,000 ราย 

และยังมีทิศทางของการเกิดอุปกรณเคร่ืองเลนคาราโอเกะ ที่มีผูผลิตหลายรายใหความสนใจใน

การทําตลาดเคร่ืองเลนคาราโอเกะ ทั้งตลาดบาน (HOME USED) และตลาดเชิงพาณิชย 

(COMMERCIAL USED) ซึ่งจําตองมีการขออนุญาตนํางานอันมีลิขสิทธิ์ไปใช รวมถึงตลาด

เคร่ืองใชไฟฟาที่ตองใชงานลิขสิทธิ์ มีการเจริญเติบโตและทําการตลาดอยางรวดเร็ว ซึ่งสามารถ

สรางมูลคาทางการตลาดใหกับบริษัทฯ ไดในอนาคต 

     4.1.4.2.2  ภาวะการแขงขนั  

  ก. มูลคาตลาดการจัดเก็บลิขสิทธิ์เพลงและแนวโนมการเติบโต 

 ตลาดการจัดเก็บลิขสิทธิ์เพลงคาราโอเกะของประเทศไทยในป 2553 ที่ผานมา มีมูลคา

ประมาณ 500 ลานบาทเศษ ซึ่งเปนอัตราคงที่จากป 2552 อันเนื่องจากยังมีสาเหตุจากสภาพ

ปญหาการเมืองที่ไมมั่นคง สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศที่มีการชะลอตัว สงผลใหธุรกิจคา

ราโอเกะตองชะลอตัวลงเนื่องจากมีผูใชบริการลดลง โดยแบงเปนกลุมตางๆ ไดแก 

• ตูคาราโอเกะตลาดมีการหดตัวลง มีผูใชบริการลดลงสงผลกระทบถึงรายไดของผู 

ประกอบการ เกิดการขยายตัวของกลุมสต๊ิกเกอรปลอมที่หลอกขายเพื่อเก็บคาคุมครองใน

พื้นที่ตางๆ 
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• บูธคาราโอเกะผูประกอบการรายยอย พากันทยอยปดตัวลง และผูประกอบการรายใหญ

ขยายพื้นที่แทน  

• รานคาราโอเกะ ภาพรวมของตลาดยังคอนขางคงที่ มีการสับเปล่ียนผูประกอบการราย

เกาที่เลิกกิจการ และมีผูประกอบการรายใหมเปดสาขาใหมและขยายกิจการ 

 ข. แนวโนมภาวะการแขงขัน 

ในธุรกิจการจัดเก็บคาลิขสิทธิ์นั้น จะมีภาวะการการแขงขันแบงเปน 2 สวน คือ 

1.) กลุมผูนําตลาด  จะมีการแขงขันกันนอยเพราะผูประกอบการมีความจําเปนตอง

ใชลิขสิทธิ์ของทั้งสองกลุมอยูแลว แตปจจัยที่จะสงผลใหสามารถจัดเก็บคาลิขสิทธิ์ไดเพิ่มข้ึน จะ

ข้ึนอยูกับประสิทธิภาพในการจัดเก็บ และการปราบปรามผูละเมิดของแตละองคกรมากกวา  

2.)  องคกรขนาดเล็กในตลาด การแขงขันจะมีมากข้ึนแตก็จะไมรุนแรง เนื่องจาก

กําลังซ้ือของผูประกอบการแตละรายมีจํากัด จึงตองเลือกผลงานของบางองคกรเพราะไมสามารถ

ซื้อไดครบ  สงผลใหองคกรเล็กๆ ตองใชกลยุทธการขายในราคาตํ่า  และการแถมใหกับ

ผูประกอบการ ซึ่งบางองคกรตองกระทําการจับผูละเมิดลิขสิทธิ์บนผลงานเพลงขององคกรอ่ืน ซึ่ง

สรางปญหาใหกับธุรกิจนี้คอนขางมาก 

ดวยเหตุนี้ในป 2553 การแขงขันของ 2 องคกรผูนําตลาด จะเนนไปในแนวทางการ

พัฒนาระบบจัดเก็บ การตรวจสอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหครอบคลุมทุกพื้นที่ การพัฒนาบุคลากร 

การบริหารระบบขอมูล มากกวาการแขงขันกันเพื่อแยงสวนแบงทางการตลาด ซึ่งจะสงผลใหธุรกิจ

โดยรวมเติบโตมากข้ึน 

4.1.4.3 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
- ไมมี – 

4.1.5  ธุรกิจ Online 

4.1.5.1 ลักษณะผลิตภณัฑหรือบริการ 
ธุรกิจออนไลน ถือวาเปนธุรกิจที่เปนรากฐานของธุรกิจตางๆในโลกยุคใหม  ซึ่ง 10 ปที่ผาน

มา ธุรกิจออนไลนจะข้ึนอยูกับคอมพิวเตอรที่มีการใชเพียงแคเวบไซด,อีเมลล,Chat เทานั้น แต

ในชวง 2-3 ปหลัง ธุรกิจออนไลนเขาไปสูอุปกรณอีกมากมาย เชน มือถือ,โทรทัศน,เคร่ืองเลนเกม,

เน็ตบุค ฯลฯ โดยเฉพาะมือถือ ซึ่งกําลังกาวจากเคร่ืองมือส่ือสารธรรมดา เปนศูนยกลางการ

ออนไลนในชีวิตประจําวัน เพราะสามารถออนไลนไดทุกที่ เทคโนโลยี3Gคือตัวแปรสําคัญนั้น ที่จะ

ทําใหมือถือสามารถออนไลนไดทุกที่และตลอดเวลา การที่ธุรกิจออนไลนเติบโตทั่วโลกเปนเพราะ

บริษัทที่เปนเจาของคอนเทนตสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดเองแบบครบวงจร กลาวคือเปนทั้ง 
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ส่ือ , คลังสินคา , มีฐานขอมูลกลุมเปาหมายเอง , มีตลาดเอง และสามารถจัดจําหนายไดเอง โดย

ไมผานคนกลาง อีกทั้งสามารถทําใหกลุมเปาหมายเขาถึงสินคาที่มีจํานวนมากไดโดยไมตองกังวล

เร่ืองขีดจํากัดของพื้นที่หนาราน เชน ไมจําเปนตองวางขายเฉพาะเพลงที่ฮิต แตกลุมเปาหมาย

สามารถเขาถึงเพลงนับลานไดดวยตัวเอง 

ธุรกิจออนไลนของ RS มีทั้งหมด 2 ผลิตภัณฑ โดยทั้งหมดจะใชฐานขอมูลเดียวกัน 

กลาวคือ ไมวาผูใชจะสมัครสมาชิกจากที่ใด เราก็สามารถวิเคราะหขอมูลขามไปมาทั้ง 2 

ผลิตภัณฑไดทั้งหมด ชวยใหรูพฤติกรรมผูบริโภคในเชิงลึก โดยทั้ง 2 ผลิตภัณฑนั้นประกอบดวย 

1.) pleng.com เปน Digital Music Store รานขายเพลงในรูปดิจิตอลแบบครบวงจร โดย

เนนการใหบริการฟง,ดู จากคลัง Music Streaming ขนาดใหญและครอบคลุมทุก

กลุมเปาหมาย 

• กลุมเปาหมายหลัก 12 – 35 ป (มัธยมตน - คนทาํงานทั่วไป) 

• เนนการบริการทั้งคนหาขอมูลเพลงที่สะดวกและฟงหรือดู เพื่อเพิ่มโอกาส

ในการเขาถึงขอมูลอยางสะดวกสบายของกลุมเปาหมาย  

• เนนการสรางรายไดจากการ ดาวนโหลด และการฟง Streamingเพลงตางๆ 

• เนนการสรางรายไดจากการขายโฆษณา และผูสนับสนนุกิจกรรมตางๆ     

            2.) skoolbuz.com เปนเว็บไซตการศึกษาท่ีไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานราชการ เปน

การทํา CSR เพื่อการศึกษาทั่วประเทศ โดยอาศัยระบบ Social Network เชื่อมโยงโรงเรียนทั่ว

ประเทศดวยกัน ซึ่งจะทําใหครูและนักเรียนทั่วประเทศสามารถแชรความรูใหกันไดอยางงายดาย 

และขอมูลทั้งหมดก็จะกลายเปนหองสมุดดิจิตอลขนาดใหญที่ใหกลุมเปาหมายสามารถคนควาได

อยางสะดวกและฟรี เปนการยกระดับการศึกษาของเมืองไทยใหกาวทันเทคโนโลยี 

• กลุมเปาหมายหลักคือ 15-22 ป (มัธยมตน-มหาวทิยาลัย) 

• เนนการสรางภาพลักษณทีดี่ตอสังคมในระดับองคกรใหญ 

• เนนการขยายฐานผูใชใหครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย 

4.1.5.2  การตลาดและภาวะการแขงขนั 

4.1.5.2.1  การตลาด 

สําหรับธุรกิจออนไลนในเมืองไทย ถือวายังลาหลังประเทศตางๆอยางมาก เพราะเจาของ

ธุรกิจเกี่ยวกับออนไลนสวนใหญ มองธุรกิจนี้ในแบบ Traditional Media คือรูปแบบโฆษณาแบบ
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เกา เนนการขายโฆษณาที่ผูใชผานไปมามากๆ ซึ่งถือวาไมไดใชประโยชนของออนไลนใหเปน

ประโยชน เพราะกลุมผูใชคอนขางตอตานโฆษณาประเภทน้ีบนออนไลน เพราะถือวารุกลํ้าความ

เปนสวนตัว จึงทําใหเกิดชองวางใหธุรกิจออนไลนตางชาติเขามามีบทบาทอยางมากในเมืองไทย 

เชน Hi5 , MSN , Youtube , Facebook , iTunes เปนตน ซึ่งในเอเชียที่เจริญแลวอยางเชน จีน , 

ญ่ีปุน , เกาหลี , ไตหวัน , สิงคโปร ตางก็มีธุรกิจคอมมูนิต้ีออนไลนของตัวเองที่มีผูใชสูงกวาจาก

ตางชาติ โดยเฉพาะในชวง 2-3 ปหลังที่ธุรกิจออนไลนนําเทคโนโลยีที่เรียกวา Social Network เขา

มาใช ทําใหเปนการกาวกระโดดคร้ังใหญของวงการ ไมวาจะเปน Myspace , Hi5 , Youtube, 

Facebook , Twitter เปนตน เพราะผูบริโภคจะกลายเปนทั้งผูสรางและผูรับ ผูบริโภคเปนผูโฆษณา

สินคาใหเราเอง แบบปากตอปาก ( Social Media ) ซึ่งนาเช่ือถือกวาเจาของสินคาโฆษณาเอง  

นอกจากนี้ธุรกิจออนไลนยังครอบคลุมไปถึงมือถือแบบ Smartphone ซึ่งผูบริโภคสวน

ใหญใชออนไลน เชน iPhone , BlackBerry , Nokia Smartphone ฯลฯ ธุรกิจของ Smartphone 

จะเนนสรางตลาดของตัวเองมากข้ึน (Marketplace) เนนการส่ือสารแบบ Social Network มากข้ึน 

ซึ่งทําใหผูบริโภคสามารถเช่ือมโยงกันไดตลอดเวลาผานการออนไลน ทําใหป 2553 ถือวาเปน

โอกาสทองของธุรกิจออนไลนอยางมาก 

กลยทุธการตลาด 

 1.) Pleng.com 

 เนื่องจากธุรกิจเพลงทั่วโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางสูง จากPhysical (ประเภท CD) 

ไปสู Digital อยาง MP3 แทบจะทั้งหมดแลว โดยเฉพาะในอเมริกาและอังกฤษ หลายๆบริษัทที่ขาย 

Physical ตองเปล่ียนตัวเองมาสู Digital Store เต็มตัว ในเมืองไทยเอง ยังไมมีการจัดการระบบ

เพื่อรองรับ Digital Music Store อยางชัดเจน มีเพียงความพยายามบาง แตดวยความรูดานระบบ

ที่ยังไมดีพอ การเขาใจพฤติกรรมผูบริโภคนอย ทําใหไมประสบความสําเร็จ ผูที่จะสามารถเดิน

ธุรกิจ Digital Music Store ไดนั้น ตองมีจํานวนคอนเทนตในปริมาณที่มาก ราคาขายไมแพง ชอง

ทางการจายเงินสะดวก และที่สําคัญคือผูบริโภคสามารถเขาถึงคอนเทนตไดงาย 

ดวยระบบ Social Network ที่ชวยใหการเขาถึงขอมูลของผูบริโภคงายข้ึนอีก Pleng.com 

จึงพัฒนารูปแบบใหมทั้งหมด จัดระบบการขาย หนาราน ชองทางการจายเงิน ฯลฯ เพื่อให

สอดคลองกับธุรกิจเพลงในโลกที่ประสบความสําเร็จ บวกกับพฤติกรรมจริงของผูบริโภคใน

เมืองไทย ทําใหเห็นโอกาสอยางมากในการเปน Digital Music Store ที่ครบวงจรที่สุดในเมืองไทย 

ซึ่งสามารถใชงานไดในทุก Device เชนใน BlackBerry เปนตน 

นอกจากนี้ ตลาด Digital Music ยังมีกลุมเปาหมายใหมที่กําลังเติบโต เชน กลุมเพลง

ลูกทุง กลุมเพลงเกา ซึ่งถือวาเปนตลาดใหญ และมีกําลังซื้อสูง  
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2.) Skoolbuz.com 

ดวยปจจุบัน ธุรกิจออนไลนแขงกันที่ฐานขอมูลเฉพาะ ใครมีจุดเดนที่แตกตางออกไปใน

ตลาด ก็จะสรางกลุมผูใชงานใหมๆไดมากข้ึน โดยเฉพาะ Search Engine เพราะผูใชออนไลน

ปจจุบันคนหาขอมูลเอง และตองการขอมูลเฉพาะมากข้ึน  Skoolbuz เขามาตอบโจทยความ

ตองการนี้ โดยมีกลุมผูใชที่เจาะจง คือ นักเรียน นักศึกษา และครูทั่วประเทศ ทําใหขอมูลจะเจาะจง

เกี่ยวกับการศึกษาโดยเฉพาะ และเมื่อมีผูใชมากข้ึน ฐานขอมูลมากข้ึน ก็จะสามารถวิเคราะห

ขอมูลขามผลิตภัณฑได นําไปสูการทําธุรกิจออนไลนตอไป รวมไปถึงการทําธุรกิจออนไลนในเชิง 

B2B ระหวางองคกรที่ตองการทํา CSR ที่ไดผลจริง เกิดข้ึนจริง และเขาถึงกลุมเปาหมายจริง  การ

เปดผลิตภัณฑ Skoolbuz.com นั้นจะอางอิงฐานขอมูลเดิมที่มีอยูกวา 2 ลานคน ใหเขามาใช 

Skoolbuz.com ไดเลย 

4.1.5.2.2 ภาวะการแขงขนั 

  1.) Pleng.com 

เดิมที การแขงขันในตลาดออนไลนในเมืองไทยที่มีการใหบริการขอมูลเกี่ยวกับเพลง 

คอนขางจะมีเยอะมาก แตไมกอใหเกิดธุรกิจโดยตรง เปนเพียงการใชคอนเทนตประเภทเพลงไปดึง

ความสนใจของผูเขาชมเว็บไซดเทานั้น แตในทิศทางใหม คือการนํา Pleng.com ซึ่งมี Traffic การ

เขาชมสูง ไปสู Digital Music Store รานขายเพลงออนไลน นับวาเปนการเปดตลาดธุรกิจเพลง 

Digital แบบเต็มตัวในเมืองไทย แมวาจะมีรานขายเพลงออนไลนอยูบางในเมืองไทย แตก็คอนขาง

นอย และไมไดรับความนิยม ดวยความรูความเขาใจในระบบการจัดการ การนําเทคโนโลยี

สมัยใหมมาใช การเขาใจตลาดอยางแทจริง และจํานวนคอนเทนตที่มี เปนปจจัยสําคัญในการ

ดําเนินธุรกิจประเภทน้ี ซึ่งประสบความสําเร็จอยางมากทั่วโลก เพราะธุรกิจเพลงในโลกวันนี้ กาว

เขาสู Digital Music แลว 90% แนนอนวาในเมืองไทยก็ตองหมุนตามโลกเชนกัน 

                 2.) Skoolbuz.com 

สําหรับในตลาดออนไลนแลว คอมมูมิต้ีทางการศึกษามีอยูบาง แตไมประสบ

ความสําเร็จเทาที่ควร เพราะเนื้อหา รูปแบบ คอนขางลาสมัยและหนักไปทางวิชาการอยางมาก ทํา

ใหกลุมเปาหมายจริง คือ นักเรียน นักศึกษา ไมใหความสนใจ ซึ่งในตางประเทศถือวาเปนส่ิงที่

ไดรับความสนใจอยางมาก เชน Wikipedia.com เปนตน ดังนั้นตลาดออนไลนดานการศึกษาจึงไม

มีผูที่ลงมาใหความสนใจมากนัก ทั้งๆที่กลุมเปาหมายคอนขางกวาง และมีความจําเปนตอ

ชีวิตประจําวันอยางยิ่ง เนื่องจากการศึกษาปจจุบันจําเปนตองหาขอมูล แลกเปล่ียนความรูกัน ซึ่ง

แหลงคนหาเดียวของนักเรียนไทยคือ google.com ทําใหวงความรูและความชัดเจนของขอมูลไม

ตรงตามความตองการมากนัก ดังนั้นชองวางทางการตลาดยังมีอยูอีกมาก 
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  4.1.5.3 การจัดหาผลติภัณฑหรือบริการ 

  1.) Pleng.com 

 รานขายเพลงออนไลน จะเปนการนําเอาคอนเทนตเพลงทั้งหมด ทั้งของ RS และคาย

เพลงอ่ืนๆที่ทําสัญญาการขายในระบบดิจิตอล มาแปลงเปนคอนเทนตประเภทดิจิตอลเพื่อวางขาย 

โดยแตละเพลง ทั้ง MP3 และวิดีโอ MP4 จะถูกปอนขอมูล Metadata (ขอมูลเชิงลึกของแตละเพลง 

เชน ชื่อคาย ชื่อศิลปน ชื่อเพลง เนื้อรองทั้งหมด ผูแตง ความเร็วของเพลง สไตลของเพลง ปที่

วางขาย ฯลฯ) เพื่อใหเกิดการคนหาของผูบริโภคอยางสมบูรณ ( Genius Search) เชน ผูบริโภค

ชอบเพลงแบบ เพลงชาของโฟรมด ระบบสามารถปอนเพลงอ่ืนๆที่มีสไตลคลายกัน และศิลปนที่มี

สไตลคลายกัน นําเสนอใหกับผูบริโภคไดทันที เปนตน ซึ่งในเมืองไทยยังไมมีการจัดเก็บขอมูลใน

ลักษณะนี้ ตางกับตางประเทศที่เก็บขอมูลเชิงลึกมานานหลายปแลว ทําใหเปนกลยุทธหลักในการ

ขายดิจิตอล 

                    2.) Skoolbuz.com 

       ขอมูลทางการศึกษาของ Skoolbuz จะเร่ิมสรางคลังขอมูลจากหนวยงานราชการที่

เก็บรวบรวมขอมูลเอาไวทั่วประเทศ ทั้งตัวหนังสือ รูปภาพ และวิดีโอ เพื่อเปนจุดเร่ิมตนในการ

คนหาขอมูลเบ้ืองตนได และจะทําการเขา Workshop กับโรงเรียนในกลุมที่เขารวมทั่วประเทศ 

เพื่อใหรูจักวิธีใช Skoolbuz.com ใหเกิดประโยชนทั้งครูและนักเรียน ทําใหชองวางดานเทคโนโลยี

ของครูและนักเรียนแคบลง และเกิด User-Generated Content ของกลุมผูใชทั่วประเทศ ชวยให

ขอมูลการศึกษาไปไดทั่วถึงกันเปนเครือขาย (Social Network) 

 4.1.5.4  ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

-ไมมี- 

 
4.2  ธุรกิจโชวบิซ 

รายไดจากธุรกิจโชวบิซ มาจาก 2 สวน ไดแก การจัดคอนเสิรตและอีเวนท ใหกับภาครัฐ

และเอกชน และการบริหารศิลปน 

4.2.1  การจัดคอนเสิรตและอีเวนท ใหกับภาครัฐและเอกชน 

4.2.1.1 ลกัษณะผลิตภณัฑหรือบริการ 

ประเภทของธุรกิจการแสดง และ อีเวนท เปนอีกรูปแบบหนึ่งประเทศไทยที่มีการขยายตัว

อยางรวดเร็ว เนื่องจากสินคา บริการ และ เอเจนซ่ีโฆษณา หันมาจัดสรรงบประมาณในแงของ 
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Below the line มากข้ึน ในรอบหลายปที่ผานมา สืบเนื่องมาจากเวลาคาโฆษณาส่ือทางโทรทัศน 

จะมีราคาสูงมากข้ึน ประกอบกับสินคาในประเภทเดียวกันมีคูแขงทางการคามากข้ึน 

อารเอสมีความเชี่ยวชาญในการจัดคอนเสิรต และ อีเวนท ผลิตผลงานไดสอดคลองกับ

แผนการตลาดของสินคา บริการ และ เอเจนซ่ี ที่หันมาลงทุนในส่ือกิจกรรม หรือ Below the line 

ประเภทการแสดง และ อีเวนท โดยมีการเสนอแผนงาน รูปแบบส่ือกิจกรรมบันเทิงตางๆ ใหมีความ

ตอเนื่องและสงผลตอธุรกิจในระยะยาวได 

4.2.1.2 การตลาดและภาวะการแขงขนั 

4.2.1.2.1 การตลาด 
ก. กลยทุธการตลาด 

1. นําเสนอรูปแบบงานที่มีคุณภาพ 

2. นํารูปแบบการจัด Event แบบสากล และเทคโนโลยมีาประยกุตใช 

3. นาํเสนอการบูรณาการ (Integrate) เชิงลึกระหวางสินคา กับ งาน Event เพื่อเปนการ

สรางกระแสตลาด 

ข. ลักษณะลูกคา และกลุมเปาหมาย 

1. กลุมผูสนับสนุนดานการเงิน 

2. กลุมผูสนับสนุนดานส่ือ และอ่ืนๆ 

3. กลุมผูชมงาน Event และกลุมผูบริโภคทั่วไป 

4.2.1.2.2 ภาวะการแขงขนั 

สําหรับธุรกิจการจัดคอนเสิรต และ Event ในประเทศไทยจะจัดแบงเปน 3 กลุมใหญ ดังนี ้

1. กลุมบริษัทประเภท จัดทํา Presentation และ Event Organizer ที่ใหบริการรับจัด 

Event ทั่วไปใหกับสินคา และบริการ 

2. กลุมบริษัทประเภท Local Event Promoter ที่ใหบริการจัดการแสดง โชว คอนเสิรต 

โดยเปนผูลงทุนในการทําตลาด จัดงานเอง และ / หรือ รวมกับบริษัทอ่ืนๆ ในประเทศ 

3. กลุมบริษัทประเภท International Event Promoter ที่ใหบริการจัดการแสดง โชว 

คอนเสิรต โดยผูลงทุน และใหบริการในการทําแผนตลาด จัดงานเอง และ / หรือ รวมกับบริษัทอ่ืน 

โดยเปนผูคัดสรรงานเพื่อมาทําตลาดในประเทศ 
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การจัดคอนเสิรต และ Event ในประเทศไทย มีการแขงขันคอนขางสูง เนื่องจากมี

ผูประกอบการ ทั้งบริษัทที่มีขนาดเล็ก กลาง และใหญ เปนจํานวนมาก แตในขณะเดียวกันธุรกิจนี้ก็

มีโอกาสทางดานธุรกิจสูง เนื่องจากแผนการตลาดสวนใหญของสินคาตางๆ จะจัดสรรงบประมาณ

ของ Blow the line เพิ่มข้ึนทุกๆปเชนกัน  

อารเอสเปนบริษัทบันเทิงขนาดใหญ ซึ่งมีขอไดเปรียบในการดําเนินธุรกิจการจัดคอนเสิรต

และอีเวนท เนื่องจากมีศิลปน นักรอง ที่ไดรับความนิยมอยูในสังกัดเปนจํานวนมาก อีกทั้งมีธุรกิจ

ส่ือครบวงจร ทั้งส่ือโทรทัศน ส่ือวิทยุ ส่ือส่ิงพิมพ และส่ือในหางโมเดิรนเทรด ทําใหมั่นใจไดวาการ

จัดคอนเสิรตและอีเวนกับบริษัทฯ  จะตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ  

4.2.1.3 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
- ไมมี – 

4.2.2  การบริหารศิลปน 

4.2.2.1 ลกัษณะผลิตภณัฑหรือบริการ 

เนื่องจากอารเอสดําเนินธุรกิจบันเทิงแบบครบวงจรมาจนกระทั่งถึงปจจุบัน พบวามีศิลปน 

นักแสดงในสังกัดมากมาย ซึ่งศิลปนและนักแสดงเหลานี้ถือเปนสินทรัพยของอารเอส ที่สรางมูลคา

และเปนตัวแทนของบริษัทฯในการเขารวมกิจกรรมกับองคกรอ่ืนๆ รวมทั้งการรับงานหลังจากออก

อัลบ้ัมและโปรโมทผลงานเพลงจนเปนที่นิยมแลว 

การบริหารศิลปน คือ การจัดการงานตางๆเพื่อใหเกิดมูลคาเพิ่มแกตัวศิลปน  มุงเนนใน

การสรางงานเพื่อเสริมสรางรายไดใหกับศิลปนในสังกัด นอกเหนือจากการออกผลงานเพลงหรือ

ผลงานแสดงตามปกติ โดยผลงานเหลานี้จะตองสอดคลองและเกื้อหนุนใหภาพลักษณของศิลปนดี

ข้ึนหรือชัดเจนข้ึน ซึ่งงานที่กลาวมาขางตนสามารถแบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้ 

1. งานโชวบิซ ซึ่งสามารถแบงออกไดเปน 

a. การจัดแสดงคอนเสิรตทัง้ในประเทศและตางประเทศ 

b. งานโชวตัว ไมวาจะเปนการรองเพลง เดินแบบ สัมภาษณ เลนกฬีา ฯลฯ 

c. งานจางแสดงเพื่อเก็บบัตรเขาชมในลักษณะลอมร้ัว 

d. การรับจางผลิตงานตามความตองการของลูกคา 

2. งานไลเซนส ซึ่งสามารถแบงออกไดเปน 

a. งานพรีเซนเตอร ไลเซนส 

b. งานเมอรชัน่ไดซ ไลเซนส 
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c. งานโปรโมช่ัน ไลเซนส 

4.2.2.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน 

4.2.2.2.1 การตลาด 

บริษัทฯ ใชทั้ง Mass Customization Strategy และ Customization Strategy เปนกล

ยุทธหลักในการทํางาน (ข้ึนอยูกับประเภทของการผลิตและการบริการ) โดยมุงเนนไปที่กลุมลูกคา

โดยตรง (Direct Customer) เปนหลัก แตก็ไมละเลยลูกคาในกลุมตัวแทน (Advertising Agency) 

ทั้งนี้ในการนําเสนองานใหกับลูกคานั้นทาง บริษัทฯมุงเนนที่จะใหลูกคาไดมองใหเห็นวางานที่

บริษัทฯเสนอนั้น เปนเคร่ืองมือทางการตลาด (Marketing Tool) ในการที่จะทําใหลูกคาแตละราย

ประสบความสําเร็จในวัตถุประสงคทางการตลาดที่ต้ังไวของลูกคาทุกรายโดยอาศัยหลักการของ 

Entertainment Marketing ในการเขาถึงผูบริโภค 

 บริษัทฯมีการบริหารจัดการศิลปนรูปแบบใหม โดยใหศิลปนสามารถรับงานเองได โดย

ราคาคาจางตองอยูในเกณฑมาตรฐานของบริษัทฯ และศิลปนตองหักสวนแบงกลับมาใหบริษัทฯ 

ตามที่กําหนดไว ซึ่งรูปแบบการบริหารจัดการใหมนี้ ทําใหศิลปนมีงานและรายไดเพิ่มมากข้ึน และ

การบริหารจัดการ เกิดความคลองตัวมากข้ึน  

4.2.2.2.2 ภาวะการแขงขนั 

งานบริหารศิลปนนั้น การแขงขันในปที่ผานมานับวามีความเขมขนข้ึน เนื่องจากมีคูแขงขัน

รายใหมที่เปนคายเพลง เขามามีบทบาทในตลาดมากข้ึน ทําใหมีตัวเลือกในตลาดคอนขางมาก 

อาทิ คาย Smallroom คาย Sony คาย True Fantasia  เปนตน   

4.2.2.3 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
- ไมมี - 

 
4.3  ธุรกิจภาพยนตร 

4.3.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ 
การประกอบธรุกิจภาพยนตรมีลักษณะเดนของธุรกิจ พอสรุปได 5 ประการดังนี ้

1. ตนทุนการสรางและคาใชจายในการโปรโมทภาพยนตรแตละเร่ืองไมเทากัน จะแปร

ผันตามประเภทและขนาดของภาพยนตร โดยเฉล่ียอยูที่ระดับเร่ืองละ 15-20 ลาน

บาท สําหรับตนทุนผลิต และอีกประมาณ 15-20 ลานบาทโดยเฉล่ียสําหรับคาใชจาย

ในการโปรโมท  
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2. ตนทุนผลิตสวนใหญประมาณรอยละ  60-70 เปนคาใชจายในการถายทําซ่ึงใชเวลา

ประมาณ 3-4 เดือน และข้ันตอนในหองแล็ปใชเวลาประมาณ 2 เดือน 

3. การขายงานภาพยนตร จะเร่ิมจากการขาย Pre-Sale คือ การขายสิทธิ์ใหแกสายหนัง

ตางจังหวัด, VCD, DVD, การขายสิทธิ์ในการแพรภาพทางเคเบิลทีวี, สถานีโทรทัศน

ฟรีทีวี และการขายสิทธิ์ใหตางประเทศ 

4. รายไดจากการเขาฉายในโรงภาพยนตรในระบบสวนแบง (Sharing) จากคาบัตรเขา

ชมภาพยนตรในเขตกทม. และปริมณฑลปจจุบันอัตราสวนแบงอยูที่รอยละ 50  

5. รายไดจากการนําภาพยนตรที่ออกจากโรงภาพยนตรไปบรรจุลงแผน VCD และ DVD  

ซึ่งถาหากภาพยนตรเร่ืองนั้นๆ ไดรับความนิยมมากตอนท่ีฉายในโรงภาพยนตร 

ยอดขาย VCD และDVD ก็จะสูงตามไปดวย 

4.3.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน 

4.3.2.1 การตลาด 

 4.3.2.1.1 กลยุทธการตลาด 

 บริษัทฯใชกลยุทธการนาํเสนอผลงานคุณภาพและตรงตามรสนิยมของตลาด โดยให

ความสําคัญกบัทุกข้ันตอนของการผลิต เร่ิมจากทมีงานทําการศึกษาประเมินเหตุการณสภาพ

ตลาดและรสนิยมของตลาดผูชมในขณะนั้น และเมื่อไดโครงเร่ืองที่เหมาะสมแลว จะเปนข้ันตอน

การเขียนบท กําหนดตัวนักแสดงและกระบวนการถายทาํ การตัดตอและการบันทกึเสียงดวย

ความพิถพีิถนัทําใหผลงานทีอ่อกมามีคุณภาพและตรงกบัความนิยมของผูชม 

 4.3.2.1.2 ลักษณะลกูคาและกลุมลกูคาเปาหมาย 

 1)    กลุมลูกคาภาพยนตร 

  ลูกคาหลัก ไดแก โรงภาพยนตร สายหนังตางจังหวัด สถานีโทรทัศนประเภทฟรีทีวี 

เคเบิลทีวี ผูประกอบการ Home Entertainment และผูซื้อสิทธิ์ในตลาดตางประเทศ 

  4.3.2.1.3 ชองทางการจําหนาย 

 1)    ชองทางการจําหนายภาพยนตรมี 5 ชองทางดังนี ้

1. สายหนงัตางจงัหวัด 

2. ผูประกอบการโทรทัศนทัง้เคเบิลทีว ีและฟรีทีว ี

3. ผูชมภาพยนตรในโรงภาพยนตรในเขตกรุงเทพและปริมณฑล  
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4. ผูประกอบการธุรกิจ Home Entertainment ในรูปแบบของ Video, VCD 

และ DVD 

5. ผูซื้อสิทธิ์ในตลาดตางประเทศ 

 4.3.2.2 ภาวะการแขงขัน 

4.3.2.2.1  ผูประกอบการภาพยนตร 

ผูประกอบการภาพยนตรไทยรายใหญที่มีผลงานสรางอยางตอเนื่องในปจจุบันมี

จํานวน 5 รายหลักไดแก กลุมอารเอส สหมงคลฟลม ไฟวสตาร พระนครฟลมและ จีทีเอช  

 4.3.2.2.2 แนวโนมภาวะการแขงขัน  

บริษัทฯ ประเมินภาวะการแขงขันของธุรกิจภาพยนตรไทยวาจะมีการแขงขันที่เขมขน

มากข้ึน แตจํานวนผูแขงขันลดนอยลง เนื่องจากในปจจุบันผูชมมีความพิถีพิถันในการเลือกชม

ภาพยนตรมากข้ึน  โดยหากภาพยนตรไทยเขาฉายพรอมกัน 2 หรือ 3 เร่ือง ผูชมภาพยนตรมักจะ

เลือกชมเพียงเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งเทานั้น นอกจากนี้หากมีภาพยนตรรอฉายในสัปดาหถัดไปหลาย

เร่ือง จะสงผลใหรอบฉายลดลงอยางรวดเร็วถาหากภาพยนตรเร่ืองนั้นๆไมทํารายได  

ดวยเหตุนี้บริษัทฯจึงไดมีการปรับโมเดลของธุรกิจภาพยนตรข้ึนใหม เพื่อใหสอดคลอง

กับสถานการณตลาด โดยจะจํากัดงบประมาณในการสรางภาพยนตรใหอยูในชวง 20-30 ลาน

บาท และหารายไดจากการขาย Sponsor หรือการสอดแทรกผลิตภัณฑเขาไปในบทภาพยนตร 

เพื่อลดความเส่ียงจากการเขาฉายในโรงแตเพียงอยางเดียว นอกจากนี้ เช่ือวาผูผลิตจะพยายาม

ขยายชองทางการจําหนายออกสูตลาดตางประเทศมากข้ึนอันสืบเนื่องมาจากการประสบ

ความสําเร็จของภาพยนตรไทยหลายๆ เร่ืองในตลาดตางประเทศ ประกอบกับปญหาจากตลาด

ภายในประเทศดังไดกลาวมาแลวขางตน 

 4.3.3 การจัดหาผลติภัณฑหรือบริการ 

           การผลิตภาพยนตรของบริษัทฯมีความชัดเจนมากข้ึนทั้งในสวนของการคัดสรรโครงการ, 

การเลือกสรรผูกํากับภาพยนตรและทีมงานผลิต, แนวภาพยนตร เพื่อตอบสนองความตองการของ

ผูบริโภคภาพยนตรในตลาดปจจุบัน  

 ในดานการสรรหานักแสดงนั้น บริษัทฯ มีนโยบายการสรรหาท่ีเปนอิสระ ข้ึนอยูกับความ

เหมาะสมของ Character ของนักแสดงกับบทภาพยนตรแตละเร่ือง สําหรับการสรรหาผูกํากับ

ภาพยนตรที่ผานมานอกจากการรวมงานกับผูกํากับภาพยนตรมืออาชีพที่มีชื่อเสียง กลุมอารเอสได

ผลิตผูกํากับใหมจากบุคลากรภายในที่มีแนวคิดสรางสรรคเพื่อเสนองานภาพยนตรที่มีรูปแบบ
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ใหมๆ ไมซ้ําแนวตลาดเดิม ทําใหงานภาพยนตรของกลุมอารเอสเปนที่นาติดตามของผูชม

ภาพยนตรตลอดมา และเนื่องดวยการดําเนินแผนงานผลิตภาพยนตรที่ตอเนื่องทําใหบุคลากรดาน

ตางๆ อันไดแก ผูเขียนบทภาพยนตร ผูกํากับภาพยนตร นักแสดง และทีมงานผลิตใหความสําคัญ

ติดตามและสนใจเขารวมงานกับกลุมฯ อยางตอเนื่อง 

การผลิตแตละเร่ืองนั้น จะใชเวลาในการลงทุนสรางรวมประมาณ 8-10 เดือน 

ประกอบดวยชวงแรกประมาณ 3-4 เดือน เปนข้ันตอนของการเตรียมงานเร่ิมต้ังแตการคัดเลือก 

พัฒนาบท และเขียนบทภาพยนตร เมื่อบทเรียบรอย ข้ันตอนตอไปเปนการคัดเลือกนักแสดง 

เตรียมคิวถายทํา และวางแผนดานสถานที่และอุปกรณการถายทําทั้งหมด เมื่อทุกอยางพรอมจะ

เร่ิมเปดกลองทันทีและใชระยะเวลาโดยประมาณ 3-4 เดือนจนงานถายทําแลวเสร็จ จากนั้นเปน

ข้ันตอนในหองตัดตอ ซึ่งใชเวลาโดยประมาณ 2 เดือน กอนจะกําหนดวันเขาฉายในโรงภาพยนตร 

บริษัทฯ จะวางแผนการตลาดสินคาโดยการทําโฆษณาประชาสัมพันธลวงหนาประมาณ 2 เดือน

เพื่อใหลูกคาผูชมรับทราบขาวสาร  

 4.3.4 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

-ไมมี- 

 

4.4  ธุรกิจสื่อ 
 ธุรกิจส่ือของอารเอส ประกอบดวย 3 ส่ือหลัก ไดแก ส่ือโทรทัศน ส่ือวทิยุ และส่ือในหาง

โมเดิรนเทรด 

4.4.1  ธุรกิจสื่อโทรทัศน 

ธุรกิจส่ือโทรทศัน แบงเปน 2 สวน ไดแก ธรุกิจ Free TV และ ธุรกิจ Satellite TV 

4.4.1.1 ธุรกจิ Free TV 

4.4.1.1.1 ลักษณะผลิตภณัฑหรือบริการ 

 อาร เอสดําเนินการผลิตรายการโทรทัศน และละครโทรทัศน ซึ่งออกอากาศทาง

สถานีโทรทัศนชองตางๆ ไดแก สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 และ สถานีโทรทัศนโมเดิรน

ไนน ทีวี โดยในป 2553 ทางบริษัทฯ ดําเนินการผลิตรายการ จํานวน 9 รายการ  

 โดยมีรายละเอียด (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ดังแสดงในตารางขางลางนี ้

 

 



บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)  RSTF 

หนา 39 

รายการ ประเภทรายการ วันเวลาออกอากาศ สถาน ี

ASIAN COUNTDOWN 
ASIAN REPORT 

& LIVE CONCERT 
อาทิตย 22 : 45 23 : 35 5 

TEEN PLUS SHOW วาไรต้ีบันเทิงสําหรับคนรุนใหม ศุกร 22 : 25 23 : 05 5 

KAMIKAZE CLUB วาไรต้ีบันเทิงสําหรับคนรุนใหม เสาร 15 : 45 16 : 35 5 

MORE GANG วาไรต้ีบันเทิงสําหรับคนรุนใหม อาทิตย 10 :40 11 : 05 9 

2 NITE LIVE รายการเพลงสตริงสําหรับคนรุนใหม 
เสาร-

อาทิตย 
00 : 30 01 : 45 5 

เมนวูันหยุด วาไรต้ีบันเทิง วันหยุด 12 : 00 13 : 00 7 

นอกจากจะผลิตรายการโทรทัศน เพื่อขายเวลาโฆษณาในรายการโทรทัศนแลว  บริษัทฯ

ยังไดรับความไววางใจจากกลุมลูกคา ใหดําเนินการผลิตส่ือวิดิทัศนในรูปแบบของรายการโทรทัศน 

สกูป สปอต รวมไปถึงการจัดกิจกรรมทางการตลาดมากมายอีกดวย 

รูปแบบของรายการโทรทัศน 

1. รายการ TEEN PLUS SHOW 

TEEN PLUS SHOW เปนรายการวาไรตี้บันเทิงสําหรับคนรุนใหม ที่จะพาคุณผูชมทั่ว

ประเทศไปพบกับความสนุกสนาน สด ใหมของการโชวที่สุดจะคาดเดาของเหลาศิลปน ดารา 

นักรองขวัญใจวัยรุนทั้งในประเทศและตางประเทศ ที่จะยกขบวนกันมาปะทะกันในเกมการแขงขัน

สุดมันฮาแบบไรขีดจํากัด โดยเนนไปที่การสรางเสียงหัวเราะ รอยย้ิมและความบันเทิงตลอด

รายการ ในรูปแบบวาไรต้ีบันเทิงที่มีการผสาน Art Direction แบบบันเทิงเกาหลี 

2. รายการ KAMIKAZE CLUB ชุมชนคนรุนใหม 

KAMIKAZE CLUB ชุมชนคนรุนใหม เปนรายการโทรทัศนที่ตอบสนอง life style ของ

วัยรุน ดวยรูปแบบการนําเสนอเนื้อหาแบบแมกกาซีน ที่มีคอลัมน และเร่ืองราวตางๆ ที่วัยรุนสนใจ 

อาทิ แฟช่ัน เทรนด เทคโนโลยี กิจกรรมตางๆ ที่แปลกใหม ทันสมัย และนาสนใจ ฯ โดยมีศิลปน

กลุม KAMIKAZE สังกัดอารเอส สลับผลัดเปล่ียนกันมาเปนผูดําเนินรายการ  

3. รายการ ASIAN COUNTDOWN 

ASIAN COUNTDOWN คือรายการวาไรต้ีบันเทิง ที่มีการรายงานทุกความเคล่ือนไหวใน

วงการบันเทิงเอเชีย ทั้งไทย เกาหลี ญ่ีปุน และไตหวัน ฯลฯ  ไดแก ขาวคราวของศิลปนดาราเอเชีย 
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ภาพคอนเสิรตของศิลปนชั้นนําในประเทศไทย และรายงานการจัดอันดับชารทตางๆ ของเหลา

ศิลปนทั่วเอชีย 

4. รายการ 2 NITE LIVE 

รายการเพลงสตริงสําหรับคนรุนใหม ที่นําเสนอเพลง MUSIC VDO ของศิลปนชั้นนํา และ

การพูดคุยกับศิลปนแบบเจาะลึกเกี่ยวกับผลงาน และการทํางานเพลง  นอกจากนั้นยังมีเกมสนุกๆ 

เพื่อความบันเทิงเต็มรูปแบบสําหรับคนรุนใหมที่รักเสียงเพลงตลอดรายการ 

5. รายการ ม. แกงค 

รายการ ม. แกงค เปนรายการวาไรต้ีสําหรับคนรุนใหม ที่จะพาคุณผูชมไปพบกับเร่ืองราว

ที่นาสนใจของสถานศึกษาในระดับมัธยมชั้นนํา เพื่อแลกเปล่ียนประสบการณที่โดดเดนและ

นาสนใจกับนองๆ มัธยมแตละโรงเรียน ตลอดจนเปดเวทีใหนองๆ ไดโชวความสามารถและประชัน

ลีลากับศิลปนช้ันนํา ปดทายรายการดวยโชวพิเศษจากศิลปน เพื่อสรางความสนุกสนานและความ

บันเทิงอยางเต็มรูปแบบ  

 4.4.1.1.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน 

 4.4.1.1.2.1 การตลาด 

ก. กลยุทธการตลาด  

 1) กลยุทธการกําหนดตราสินคาของบริษัท และ positioning ของรายการอยางชัดเจน 

 บริษัทฯ ไดกําหนดตําแหนงทางการตลาดของธุรกิจไวอยางชัดเจน ในรายการแตละ

ประเภท การสื่อสารภาพลักษณของบริษัทฯ และการออกแบบรายการมุงเนนตอบสนอง

กลุมเปาหมายคนรุนใหมโดยเฉพาะ  โดยพิจารณาพฤติกรรมของผูชมแตละกลุม และกระแสที่

กําลังเปนที่นิยม  ทั้งนี้สอดรับกับกลยุทธของกลุมอารเอส ซึ่งมีความเขมแข็งและมีความสามารถใน

การแขงขันในตลาดสูง    

 2) กลยุทธการสรางสรรครูปแบบรายการโทรทัศนใหสอดคลองกับกระแสความนิยมและ

รสนิยมของผูบริโภค 

 บริษัทฯ ไดมีการวิเคราะหพฤติกรรม ความตองการ และรสนิยมของกลุมผูชมเปาหมาย

อยางตอเนื่อง รวมไปถึงการนํากระแสความนิยมของประเทศและกระแสโลก อาทิ Asian Trend, 

Korean Trend, New Media and New Technology มาเปนปจจัยในการสรางสรรคพัฒนา
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รูปแบบรายการเพื่อสนองความตองการและสรางการตอบรับจากผูชมเปาหมายไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 3) กลยุทธเชิงรุกในการเขาถึงผูชมกลุมเปาหมายซ่ึงเปนลูกคาหลักของเอเจนซี่ผูใช

โฆษณา 

 บริษัทฯ ใชกลยุทธเชิงรุกในการเขาถึงกลุมผูชมเปาหมายหลัก ไดแก กลุมนักเรียน

นักศึกษาวัยรุนทั้งชายและหญิง ซึ่งเปนลูกคาผูบริโภคหลักที่เอเจนซ่ีผูใชโฆษณาตองการนําเสนอ

ขอมูลและผลิตภัณฑ โดยออกแบบรายการโทรทัศนที่เขาไปบันทึกการถายทําในสถาบันการศึกษา

ของกลุมเปาหมาย นําศิลปนพิธีกรที่มีชื่อเสียงในสังกัด และกิจกรรมท่ีอยูในความสนใจของ

กลุมเปาหมายเขาไปดึงดูดกลุมผูชม เพื่อสรางการตอบรับอยางใกลชิดและมีประสิทธิภาพ 

 4) กลยุทธการใชจุดแข็งทางการแขงขันของกลุมอารเอสมาเปนองคประกอบหลักในการ

ผลิตเพื่อใหไดรายการที่มีคุณภาพ 

  บริษัทฯ ไดนําจุดแข็งทางการแขงขันขององคกรในกลุมตลาดวัยรุน ซึ่งเปนตลาด

ขนาดใหญและมีความสามารถในการซื้อสูง ทั้งในดานศิลปน นักรองนักแสดง  พิธีกรวัยรุนในสังกัด 

เพลง และ content อ่ืนๆ โดยนํามาใชเปนองคประกอบหลักในการผลิตรายการ เมื่อผนวกเขากับ

จุดแข็งของทีมงานที่มีความเช่ียวชาญและมีประสบการณการในการผลิตส่ือรายการโทรทัศนและ

ส่ือวีดิทัศนแลว  ทําใหผลงานการผลิตมีคุณภาพและมีผลตอบรับที่ดี  

 5) กลยุทธการออกแบบการขายเพื่อสรางคุณคาสูงสุดใหกบัลูกคา 

  ออกแบบการขายส่ือโฆษณาเพื่อตอบสนองความตองการและสรางคุณคาสูงสุด

ใหกับลูกคา ในลักษณะของการขายแบบแพ็คเก็จ คือ การขายเวลา loose spot รวมกับ การนํา

ผลิตภัณฑเขามาแทรกในรายการ (การ tie in) เพื่อสรางการรับรู Brand  ซึ่งเปนรูปแบบที่ไดรับ

ความนิยมเปนอยางสูง  โดยทีมงานมุงเนนการสรางสรรคการ tie in ที่ดูกลมกลืนแนบเนียนไปกับ

ตัวรายการ และสามารถสื่อสารคุณสมบัติของสินคาไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการ

ออกแบบแพ็คเกจของ loose spot ลงในหลายๆ รายการรวมกัน เพื่อใหการใชงบประมาณโฆษณา

ของลูกคาคุมคาสูงสุด  

 6) กลยุทธการสรางคุณภาพรวมเพื่อเปนที่ยอมรับของลูกคา 

  มุงเนนการสรางคุณภาพรวมในทุกสวนงานของบริษัทฯ เพื่อใหเปนที่ยอมรับและ

ไววางใจจากลูกคา ไมเฉพาะแตในสวนของคุณภาพการผลิตที่สรางความพึงพอใจใหกับลูกคา แต
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ยังรวมถึงดานการบริการทั้งกอนและหลังการขาย เชน การตอบสนองความตองการของลูกคา

อยางรวดเร็วและถูกตอง  การรับฟงและแกปญหาใหกับลูกคา เปนตน 

7)   กลยทุธการบริหารการจัดการและการบริหารตนทนุ 

 วางโครงสรางใหเกิดความคลองตัวในการบริหารจัดการ และการบริหารตนทุน โดย

ใชพนักงานของบริษัทฯ  ในการผลิตงานสวนหนึ่ง  และใชการจางงานบุคลากรภายนอก 

(Outsourcing) อีกสวนหนึ่ง 

ข. ลักษณะลูกคาและชองทางการจําหนาย 

 1)    กลุมลูกคาโฆษณา 

• บริษัทโฆษณา (Agency)  

• บริษัทเจาของสินคา (Direct Customer) 

ขายส่ือโฆษณา ส่ือวิดิทัศน และกิจกรรมทางการตลาด  ผานทาง Agency และ 

Direct Customer ในสัดสวนรอยละ 80 และ 20 ของยอดขายส่ือโทรทัศนรวม   

2) กลุมผูชมเปาหมาย 

กลุมผูชมเปาหมายจะแยกออกตามประเภทรายการและชวงเวลาออกอากาศ จึงทํา

ใหมีกลุมผูชมแตกตางกันไปในแตละรายการ 

 4.4.1.1.2.2 ภาวะการแขงขัน 

ก. ผูประกอบการ 

ผูประกอบการในธุรกิจส่ือโทรทัศนมีการพัฒนาธุรกิจแบบครบวงจรและขยายธุรกิจไป

ยัง segment ใหม อยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขัน โดยผูประกอบการรายใหญ

จะมีความไดเปรียบทางการแขงขัน กลาวคือมีบุคลากรที่มีศักยภาพอยูภายใตสังกัด ไดแก ดารา 

นักแสดง ศิลปน และพิธีกรที่มีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับ มีบุคลากรผูผลิตที่มีความเช่ียวชาญดาน

บันเทิงที่พัฒนารูปแบบรายการและเทคโนโลยีใหมๆ เพื่อตอบรับรสนิยมของผูบริโภคไดอยาง

ครบถวน มีอุปกรณการผลิตและสตูดิโอเปนของตนเอง ในขณะที่ผูประกอบการรายยอยจะเพิ่มขีด

ความสามารถในการผลิตรายการที่มีคุณภาพและตอบสนองลูกคาเฉพาะกลุมใหมากข้ึน    

ข. แนวโนมภาวการณแขงขัน 

ในปจจุบันจํานวนผูประกอบการในส่ือโทรทัศนปกติยังไมมีการขยายตัวมากนัก แตจะไป

เนนหนักในการพัฒนารูปแบบรายการและเทคโนโลยีการผลิตเพื่อใหตรงกับรสนิยมของกลุมผูชม
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เปาหมาย อยางไรก็ตามการเติบโตอยางตอเนื่องและรวดเร็วของผูประกอบการในส่ือใหมๆ อาทิ 

ส่ือโทรทัศนในรูปแบบของโทรทัศนผานดาวเทียม เคเบ้ิลทีวี โทรทัศนในระบบดิจิตอล หรือส่ือ

อิเล็กทรอนิคสอินเตอรเน็ต ไดสงผลใหภาวะการแขงขันของธุรกิจรุนแรงข้ึน ประกอบกับภาวะ

เศรษฐกิจของประเทศและของโลกท่ียังคงผันผวน ความไมเสถียรภาพทางการเมือง ยังผลใหกลุม

ลูกคาผูใชโฆษณาตองจัดสรรงบประมาณการโฆษณาอยางมีประสิทธิภาพ กระจายไปยังส่ือ

โทรทัศนปกติที่ยังคงเปนส่ือหลักเขาถึงกลุมเปาหมาย Mass Marketing จํานวนมากในเวลา

อันรวดเร็ว  และมีแนวโนมที่จะจัดสรรงบประมาณบางสวนไปยังส่ือโทรทัศนรูปแบบใหมที่เขาถึง

กลุมเปาหมายเฉพาะ ( Niche Market)  อยางไรก็ตามการพิจารณาจัดสรรงบโฆษณาลงรายการ

โทรทัศนสวนใหญยังคงดูที่ความนิยมของผูชมหรือเรทต้ิงเปนประเด็นสําคัญ  

4.4.1.1.3 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ 

บริษัทฯ มีนโยบายในการคัดสรรบุคลากรทั้งเบ้ืองหนาและเบ้ืองหลังที่มีศักยภาพ มีความ

เช่ียวชาญเฉพาะดานในสายงานที่รับผิดชอบ โดยในสวนของบุคลากรเบ้ืองหนา มุงเนนที่ศิลปน 

นักแสดง ในสังกัดของกลุมอารเอส และศิลปนนักแสดงอิสระอ่ืนๆ ที่มีชื่อเสียง เพื่อเติมเต็มความ

บันเทิงใหกับผูชมกลุมเปาหมาย รวมไปถึงการ casting นักแสดง และศิลปนอิสระหนาใหมที่มี

ความสามารถดานงานบันเทิง  สําหรับทีมงานผลิตนั้น ในสวนของการสรางสรรครูปแบบงานและ

การควบคุมการผลิต อยูภายใตการดําเนินการของทีมงานของบริษัทฯ สวนของการดําเนินการผลิต

อยูในรูปแบบของพนักงานภายในสวนหนึ่ง และอีกสวนหนึ่งเปนการจางผลิต (outsourcing) 

 ในดานของเครื่องมือและอุปกรณการผลิต ไดแก สตูดิโอ กลอง อุปกรณในการถายทํา 

หองลําดับภาพและหองบันทึกเสียง เปนการเชาจาก บริษัท อารเอส สตูดิโอ จํากัด   ซึ่งเปนบริษัท

ยอยในกลุมอารเอส รวมกับการเชาเหมาไปกับการจางผลิต Supplier ภายนอก ทั้งนี้เพื่อใหเกิดผล

งานที่มีคุณภาพภายใตการบริหารตนทุนที่มีประสิทธิภาพ 

 4.4.1.1.4 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  
- ไมมี – 
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4.4.1.2 ธุรกจิ Sattelite TV 

 4.4.1.2.1 ลักษณะผลิตภณัฑหรือบริการ 
บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) ไดเปดตัวธุรกจิโทรทัศนดาวเทยีมจํานวน 2 ชอง คือ 
YOU Channel และสบายดีทีวี   โดยไดเริ่มทดลองออกอากาศคร้ังแรกเม่ือวนัที่ 1 สงิหาคม 

2552 ในระบบ C Band คลื่นความถ่ี 3,960 MHz(เมก็กะเฮิรซ) และ KU Band คลื่นความถ่ี 

12,355 MHz(เม็กกะเฮริซ)  เพื่อตอบสนองผูชมกวา 4.5 ลานครัวเรือนเดิม   ซ่ึงเปนกลุม
ผูชมที่รับชองสัญญาณน้ีอยูแลว  และมีอัตราการขยายตัวที่เพิ่มขึ้นทุกป   

YOU Channel 

ชอง YOU Channel มี Concept รายการคือ “เพื่อนคุณ 24 ชั่วโมง” ประกอบดวยรายการ

สาระบันเทิงสําหรับวัยรุนซ่ึงเปนกลุมเปาหมายหลักของรายการ  โดยมีรายละเอียดของแตละ

รายการ  ดังนี้ 

1. รายการ YOU RELEASE 

รายการเพลงที่จัดเพลงจี๊ดโดนใจวัยทีนอยางเต็มอ่ิม โดยไดรวมเอาความตองการฟงเพลง

ของผูชมทางบานเปนหลัก เปดเพลงตาม Request ที่โหวตมาทาง sms และแทรกบอกเลาเร่ืองราว

ขาวคราวของศิลปน รวมถึงอัพเดทเพลงใหมเพลงฮิตประจําสัปดาห  เพลงไหนที่ถูกโหวตเขามา

มากที่สุดจะไดฟงแนนอนในสัปดาหถัดไป (ประมาณ BOX OFFICE, HOT BILLBOARD) 

2. รายการ HI! FRIEND 

วาไรต้ีที่เขาถึงทุกความตองการของวัยทีน  อยากพูดอะไร อยากไดอะไร ฟงเพลงอะไร จัด

ไป..  บอกความตองการของตัวเองผานตัว Mascot เพื่อนซี้ Hi! Friend และ พิธีกรสาววัยจ๊ีด ที่จะ

ไปประจําตามแหลงวัยรุน ทั่วสยามเพื่ออัพเดททั้งเทรนด แฟชั่น ดนตรี และเร่ืองราวที่วัยรุนอยาก

เลา  1 ชั่วโมงเต็มแหงการ request เหมือนไดเปนวีเจเอง..อยากขอเพลงหรือบอกอะไรใคร ผาน

หนาจอ ก็...จัดไป หากเจอตัว Mascot  ของเราที่ไหนแลวละก็ รับรองไดมีโอกาสไดอยูในหนาจอ 

YOU CHANNEL แนนอน สวนเพื่อนคนไหนที่ไมเจอ Mascot Hi! Friend ของเราก็สามารถบอก

ความตองการของเพื่อนๆ มาไดผาน SMS  

3. รายการ GO GO GUIDE 

เปนรายการที่เนนการนําเสนอสถานที่ทองเที่ยวที่หลากหลาย  สไตล ออน สตรีท แบบไม

ตองจัดกระเปา ไมตองจองต๋ัว ใหวุนวาย แคสวมรองเทาคูโปรด เดินไปก็ถึง ทั้งแหลงกินแหลงชอป 

รอบกรุงที่คุณอาจเคยผานตาแตไมเคยเขาไปสัมผัส โดยเนนการไปงาย มางาย มีกิจกรรมและ
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สถานที่ทองเที่ยวที่หลากหลายในละแวกที่เดินไปถึง หรือถานั่งรถไปก็แคไมกี่ปาย  เชน  Go-Go 

Guide เขตพระนคร ต่ืนเชาเสริมอาหารสมองแบบสนุกที่พิพิธพันธแนวใหม มิวเซียมสยาม เที่ยง 

enjoy ฝากทองรานอรอย ลุง หลุยส ริมน้ําทาชาง บาย ชอปของusedเกๆที่ตลาดวังหลังพรอม

แนะนําtrickการเลือกของ เย็น หาหนังสือทํามือเกๆมาอานแกลมการจิบกาแฟ ที่รานหนังสือ

เดินทาง ถนนพระอาทิตย แลวคอยขามฝงไปแจมและทําความรูจักกับการละเลน juggling ใน

บรรยากาศอาทิตยตก สุดชิลล ที่สวนสันติชัยปราการ โดยจะนําเสนอ 1 ยานตอรอบสัปดาห ให 

Go-Go Guide มา Guide มุมมอง เปล่ียนสถานที่ชินตา มาเปนแหลง Hang-out ใหม ในไลฟ

สไตลของคุณ 

4. รายการ POP YOU 

โดนใจกับเพลงแบบ POP POP หลากแนว  หลายสไตล  ที่สับเปล่ียนหมุนเวียนกันมาให

คุณไดสนุกกันถึงหนาจอทีวี  

5. รายการ ROCK YOU 

พื้นที่แสดงตัวตนคน ROCK ที่จะกระชากสัญชาตญาณความเปน ROCK ที่ถูกซอนเก็บไว

ในตัวคุณใหถูกปลดปลอยออกมา 

6. รายการ Gossip Teen News : VJ LIVE 

เกาะติดทุกขาว ตามติดทุกเร่ืองราวของศิลปน – ดารา อัพเดทผลงานทุกความเคล่ือนไหว

ทุกกระแสความสนใจของวัยทีน 

7. รายการ Time Machine 

ยอนเวลาหาเพลงฮิตที่คุณคิดถึง 2 ชั่วโมงเต็มอ่ิมที่คุณจะไดฟงเพลงฮิตที่คิดถึง 7 วัน

ตลอดสัปดาห มารวมยอนเวลาหาเพลงฮิตที่คุณคิดถึงไปพรอมกันกับเรา 

8.   รายการ YOU Live  : VJ LIVE   
รายการสด ประเภท Variety และ Interactive เต็มรูปแบบ ที่ใหสนุกกันแบบสดๆ ในทา

อากาศยานความมันสของวัยรุน ที่ทุกคนตางแวะเวียนกันเขามาอัพเดทเร่ืองราวลํ้าๆ กิจกรรม

สนุกๆของวัยรุน กับเหลาพิธีกรตัวเจ็บ ที่มีชั่วโมงบินสูงพรอมที่จะสรรหาเร่ืองราวใหม ฮอต ฮิต จาก

ทั่วทุกมุมโลกรอนลง Run Way แบบฉุกเฉินมาอัพเดทใหวัยรุนไดรวมรู,เห็น,เลน,สนุกกันตลอดทั้ง

รายการ พรอมรับเชิญเหลาบรรดาศิลปนทุกแนว ที่กําลังฮอตแวะเวียนมาอัพเดทผลงานและตอบ

คําถามทุกขอที่สงสัยจากทางบานหรือเพื่อนศิลปนที่เปนคําถามเซอรไพรสในแบบที่คาดเดาไมออก

วาจะไดคําตอบแบบไหน พรอมเปด Music Video ใหมๆ ใหคุณดูกอนใครและรวมเลนเกมสสนุกๆ
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ทายใจกับศิลปน หรือเกมที่แขงขันกับพีธีกรแบบตัวตอตัว,พรอมแจกของรางวัลมากมายตลอดทั้ง

สัปดาห และเปดโอกาสใหกับวัยรุนหนาใหมที่หนาจับตามอง ไดโชวและแสดงความสามารถใน

พลังของวัยรุน และพิเศษสุดสําหรับแฟนคลับที่จะมีกิจกรรมใหรวมสนุกแบบใกลชิดกับศิลปนและ

พิธีกรกันตลอดทั้งเดือน 
 

สบายดีทีวี 
ชองสบายดีทีวี จับกลุมเปาหมายผูชื่นชอบเพลงไทย ในหลากหลายแนวเพลง ไมเพียงแต

จํากัดเฉพาะเพลงลูกทุงเทานั้น ยังมีเพลงแนวเพื่อชีวิต เพลงฮิตในอดีต เพลงเกาหายังยาก เพลง

สตริง รวมทั้งเพลงใตดินที่เปดโอกาสใหคนทําเพลงไดมีที่เผยแพรผลงาน ภายใตสโลแกน “เพลง

ไทยหลากสไตล  ดูสบายทั้งครอบครัว” 

ดวยจุดแข็งของชองสบายดีทีวี ที่ดูแลการผลิตและบริหารคอนเทนตเองภายใตคายเพลง

อารสยาม จึงทําใหมีจุดแข็งในการนําเสนอรายการไดหลากหลายรูปแบบ ทั้งในเชิงลึกและเชิงกวาง 

ดึงศักยภาพของศิลปนมาใชไดอยางเต็มที่ ควบคูไปกับการคัดสรรผูดําเนินรายการที่มีเอกลักษณ 

เปนที่จดจําและช่ืนชอบกับคนหลากหลายกลุม จึงทําใหชองสบายดีทีวี เปนชองที่สามารถรับชมได

อยางเพลิดเพลิน สนุกสนานไดตลอดทั้งวัน และสามารถส่ือสารถึงกันผาน sms และภาพ display 

หนาจอไดตลอดเวลา อันประกอบไปดวยรายการดังตอไปนี้ 

1. รายการสาวคูณสอง 

    มิวสิกวาไรต้ี โดยพิธีกรสาวสวยคูแฝด ทีม่าพรอมกับเร่ืองราวดีๆ เคล็ดลับสําหรับผูหญิงยุค

ใหม ขาวคราวความเคล่ือนไหว เบ้ืองหนาเบ้ืองหลัง กจิกรรมตางๆทีน่าสนใจ ในวงการบันเทงิ

ลูกทุง พรอมนาํเสนอมวิสิกวดีิโอเพลงยอดนิยม  

2. รายการสดชื่น 

    สดช่ืน ต่ืนตาไปกับหลากหลายเพลงเพราะ เพลงฮิตโดนใจ ผานพิธีกรสาวสุดเซ็กซี่ แนต  

เอวิตรา พรอมขาวคราวอัพเดท จากศิลปนคนดังที่คุณช่ืนชอบ และกิจกรรมรวมสนุกชิงของรางวัล

เปนประจํา 

3. รายการสยามพลาซา 

    มินิมารทบันเทิง ที่เต็มไปดวยเสียงหัวเราะ จากคูหูพิธีกรเจาของรานอารมณดี ต๊ัก ศิริพร 

และ ตาย เชิญยิ้ม  แบงปนรอยยิ้ม ความบันเทิงแบบเต็มอิ่ม ทุกมุข ทุกเพลง ทุกขาวเมาส ที่จะเอา

มาเลาในสไตล สยามพลาซา ใหติดตามชมทุกวัน 
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4. รายการเพลงโปรดคนดัง 

    เจาะลึก 10 เพลงโปรดในดวงใจของแขกรับเชิญคนดังประจําสัปดาห เติมอรรถรสในการ

รับชมเพลงโปรดสลับกับการพูดคุยกับแขกรับเชิญ ถึงมุมมอง ทัศนคติ และประสบการณชีวิต อันมี

ที่มาตอบทเพลงที่ชื่นชอบ 

5. รายการบันเทิงม้ือเที่ยง 

    เสิรฟความบันเทิงในแบบม้ือพิเศษ ที่เตรียมไวอยางครบครัน พักผอนใหเต็มอ่ิมไปกับเมนู

บันเทิงทั้งเพลงและขาวสาร กิจกรรม จากเหลาศิลปนคนดัง โดย 2 พิธีกรคูหูคูมันส ต้ัม และ กวาง 

6. รายการฟรีสไตลสบายดี 

    ตามติดชีวิตของศิลปนคนดัง กับทุกนาที ทุกเหตุการณที่นาสนใจ ที่จะพาไปคุย ไปแคะไป

แกะ เอามาใหชมกันแบบ EXCLUSIVE ไมเหมือนใคร โดยพิธีกรอารมณดีเฉพาะกิจ ที่จะสลับ

สับเปล่ียนกันมาสรางความปวน ความฮาแบบฟรีสไตล 

7. รายการ 21 อันดับ Top Download 

    ชมอันดับเพลงฮิตประจําสัปดาห ที่มีมากกวาใคร รายงาน 21 อันดับเพลงที่ถูกแฟนเพลง

ดาวนโหลดมากที่สุดประจําสัปดาห เพลงใด จะครองแชมปชารตนี ้ติดตามลุนกันได 

8. รายการรบัแจงเกิด 

    เวททีี่เปดรอคนกลา ทาคนมคีวามสามารถ ใหมาแสดงออก และแจงเกดิกันคนทั้งประเทศ 

ผานรายการสบายดีทวีี อีกหนึ่งเอกลักษณที่ไดรับกระแสตอบรับอยางลนหลาม ทัง้ในและนอก

สถานที ่ทัว่ไทย ทัง้รอง เตน เลน โชว ทุกรูปแบบ 

9. รายการสบายดีทั่วไทย 

    ตะลอนทวัรทัว่ไทย ไปทักทายแฟนรายการทั่วทกุภาค พรอมพากนิ พาเที่ยว แนะนาํของดี

ของเดนในแตละจังหวัดทีน่าสนใจ และรวมสนุกกับกิจกรรมและของรางวัลทีน่ําไปฝากแฟน

รายการถึงบาน 

10. รายการลูกทุงที่คิดถึง 

    ยอนวนัวาน สูความประทับใจดีๆ ที่ไมมีวนัลืม กับบทเพลงลูกทุงระดับตํานานจากศิลปน 

ครูเพลง ที่หาชมไดยาก เราจะพาคุณยอนกลับไปสัมผัสเสนเสียงในแบบตนฉบับ ที่นี ่
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11. รายการฮิตสนั่นเม่ือวนัวาน 

   เพลงที่คุณเคยชอบ เพลงที่คุณเคยรอง เพลงที่สรางชือ่ใหกับศิลปนคนโปรดของคุณ ทุกเพลงท่ี

เคยสรางตํานานและการจดจําในอดีต ที่ สบายดีทวีี รวบรวมมาใหรับชมกันอยางจุใจ 

 4.4.1.2.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน 

 จุดเดนของโฆษณาในโทรทัศนดาวเทียม จะใชเงินนอยกวาฟรีทีวีมาก แตสามารถเขาถึง

กลุมเปาหมายในภูมิภาคตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง เปนทางเลือกใหกับ SME ที่ไมมีเงินลงโฆษณา

ในฟรีทีวี สามารถมาเลือกลงโฆษณาในโทรทัศนดาวเทียมได  โดยบริษัทฯ สามารถบริหารจัดการ

รูปแบบการใชพื้นที่โฆษณาไดตามความตองการของลูกคา อยางไรก็ตาม งบโฆษณาผานเคเบิลทีวี

และโทรทัศนดาวเทียม เมื่อเทียบกับงบกอนใหญในอุตสาหกรรมโฆษณา ซึ่งมีอยูกวา 9 หมื่นลาน

บาท ยังถือวานอยมาก   ดังนั้น จึงทําใหมีโอกาสที่จะขยายตัวไดอีกมาก ซึ่งขณะนี้มีลูกคาหลาย

รายที่ใหความสนใจ   ซึ่งจะมีทั้งการซ้ือตรงและการซ้ือผานเอเยนซี 

บริษัทฯ เล็งเห็นวาความหลากหลายของรูปแบบรายการ เคเบิลทีวี และโทรทัศนดาวเทียม 

จะทําใหส่ือเหลานี้กลายเปนส่ือทางเลือกใหมใหกับสินคาและบริการที่ตองการสื่อถึงลูกคาเฉพาะ

กลุมไดดียิ่งข้ึน เจาะจงทั้งไลฟสไตลความชอบ หรือจะเลือกเจาะจงกลุมคนดูไดตามพื้นที่ ในแตละ

ภูมิภาค  

ในป 2553 งบโฆษณาผานเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียม มีสัดสวน 5% ของสัดสวนงบ

โฆษณาในฟรีทีวี มูลคากวา 5 หมื่นลานบาท หรือประมาณ 1,800 ลานบาท และคาดวาจะเติบโต

อยางตอเนื่องไปในปหนา 

 4.4.1.2.2.1 การตลาด 

ก. กลยุทธการตลาด  

 1) กลยุทธการกําหนดตราสินคาของบริษัท และ positioning ของรายการ  

  บริษัทฯ ไดกําหนดตําแหนงทางการตลาดของธุรกิจไวอยางชัดเจน ในรายการแตละ

ประเภท การสื่อสารภาพลักษณของบริษัทฯ และการออกแบบรายการมุงเนนตอบสนอง

กลุมเปาหมายโดยเฉพาะ  โดยพิจารณาพฤติกรรมของผูชมแตละกลุม และกระแสที่กําลังเปนที่

นิยม  ทั้งนี้สอดรับกับกลยุทธของกลุมอารเอส ซึ่งมีความเขมแข็งและมีความสามารถในการแขงขัน

ในตลาดสูง    

 2) กลยุทธการใชจุดแข็งทางการแขงขันของกลุมอารเอสมาเปนองคประกอบหลักในการ

ผลิตเพื่อใหไดรายการที่มีคุณภาพ 
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  นอกจากกําหนดกลุมผูชมเปาหมายที่ชัดเจน การออกแบบและผลิตรายการใหมี

คุณภาพนั้น บริษัทฯ ยังไดนําจุดแข็งทางการแขงขันขององคกรในกลุมตลาดวัยรุน ซึ่งเปนตลาด

ขนาดใหญและมีความสามารถในการซื้อสูง ทั้งในดานศิลปน นักรองนักแสดง  พิธีกรวัยรุนในสังกัด 

เพลง และ content อ่ืนๆ  โดยนํามาใชเปนองคประกอบหลักในการผลิตรายการ เมื่อผนวกเขากับ

จุดแข็งของทีมงานที่มีความเช่ียวชาญและมีประสบการณการในการผลิตส่ือรายการโทรทัศนและ

ส่ือวีดีทัศนแลว  ทําใหผลงานการผลิตมีคุณภาพและมีผลตอบรับที่ดี  

 3) กลยุทธการกําหนดรูปแบบการขายเพื่อสรางคุณคาสูงสุดใหกับลูกคา 

  การออกแบบการขายสื่อโฆษณาเพื่อตอบสนองความตองการและสรางคุณคาสูงสุด

ใหกับลูกคา ในลักษณะของการขายแบบแพ็คเก็จ คือ การขายเวลา loose spot รวมกับการทํา

กิจกรรมทางการตลาดควบคูกันไป   เพื่อเปนการชวยตอกยํ้าและสรางการรับรู Brand ใหกับลูกคา  

โดยทีมงานมุงเนนการสรางสรรคกิจกรรมทางการตลาดในแนว CSR (Corporate Social 

Responsibility)  เพื่อกระตุนจิตสํานึกและเผยแพรความรูเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมของ

ลูกคาที่มีตอผูบริโภค โดยนํามาเสนอในรายการใหดูกลมกลืนแนบเนียนไปกับตัวรายการ และ

สามารถส่ือสารคุณสมบัติของสินคาไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการออกแบบแพ็คเกจของ 

loose spot ลงในหลายๆ รายการรวมกัน เพื่อใหการใชงบประมาณโฆษณาของลูกคาคุมคาสูงสุด  

 4) กลยุทธการสรางคุณภาพรวมเพื่อเปนที่ยอมรับของลูกคา 

  มุงเนนการสรางคุณภาพรวมในทุกสวนงานของบริษัทฯ เพื่อใหเปนที่ยอมรับและ

ไววางใจจากลูกคา ไมเฉพาะแตในสวนของคุณภาพการผลิตที่สรางความพึงพอใจใหกับลูกคา แต

ยังรวมถึงดานการบริการทั้งกอนและหลังการขาย เชน การตอบสนองความตองการของลูกคา

อยางรวดเร็วและถูกตอง  การรับฟงและแกปญหาใหกับลูกคา เปนตน 

5)   กลยทุธการพัฒนารูปแบบรายการเพือ่ตอบสนองรสนิยมของกลุมเปาหมาย 

 มีการวิเคราะหตามตองการของผูชมเปาหมายอยางตอเนื่อง เพื่อนํามาใชในการ

พัฒนารูปแบบการผลิต ใหสอดคลองกับความตองการของกลุมผูชมและลูกคา เพื่อเพิ่มความนิยม

ในตัวรายการ และเพิ่มยอดขายอยางตอเนื่อง 

6)   กลยทุธการบริหารการจัดการและการบริหารตนทนุ 

 วางโครงสรางใหเกิความคลองตัวในการบริหารจัดการ และการบริหารตนทุน โดยใช

พนักงานของบริษัทฯ  ในการผลิตงานสวนหนึ่ ง  และใชการจางงานบุคลากรภายนอก 

(Outsourcing) อีกสวนหนึ่ง 
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 4.4.1.2.2.2 ภาวะการแขงขัน 

ก. ผูประกอบการ 

เนื่องจากพฤติกรรมของผูบริโภคชาวไทยเปล่ียนแปลงไปจากเดิม หลายคนเร่ิมแสวงหา

ขอมูลที่แตกตางที่มีลักษณะตรงตามความชอบของแตละบุคคล  และส่ือฟรีทีวีที่มีอยูในปจจุบันก็

ไมสามารถสนองตอบความตองการในการบริโภคขาวสาร และเนื้อหาสาระที่มีลักษณะเฉพาะของ

แตละบุคคลได   ดังจะเห็นไดจากในชวงเวลาที่ผานมามีผูประกอบการหลายฝายสนใจเขามาทํา

ธุรกิจโทรทัศนดาวเทียมกันมากข้ึน ในหลากหลายรูปแบบทั้งเพลง ขาวสาร สาระ บันเทิง แมกระทั่ง

เปนชองทางขายสินคา  จึงทําใหโทรทัศนดาวเทียมกลายเปนธุรกิจที่มีแนวโนมการเติบโตไดอีกมาก 

เนื่องจากเทคโนโลยีที่พัฒนาข้ึนทําใหตนทุนในการใหบริการมีแนวโนมตํ่าลง สามารถถึงจุดคุมทุน

ไดภายในระยะเวลาไมกี่ป   บริษัทฯ เองก็มีนโยบายที่จะขยายบริการหรือเพิ่มชองสัญญาณข้ึนอีก   

เพื่อตอบสนองความรูปแบบการใชชีวิตของผูบริโภคในยุคปจจุบัน  

ข. แนวโนมภาวะการแขงขัน 

การใหบริการโทรทัศนผานดาวเทียมเปนแนวโนมใหมที่เกิดข้ึนทั่วโลก เพราะใชงบ

ลงทุนไมสูงนัก เมื่อเทียบกับฟรีทีวีที่มีการใชเงินลงทุนหลายพันลานบาท และโทรทัศนดาวเทียมจะ

มีผูชมชัดเจนกวาฟรีทีวีที่มีผูชมหลากหลายกวา และสามารถหารายไดจากการขายเวลาโฆษณา 

จากปจจุบันมูลคาโฆษณาผานฟรีทีวีตกปละ 40,000 ลานบาท  ทั้งนี้หากสถานีโทรทัศนดาวเทียม

ทําไดเต็มรูปแบบ จะมีโฆษณาสูงถึงแสนลานบาททั้ง in bound และ out bound 

ที่ผานมารูปแบบส่ือสารการตลาดของบรรดาซัปพลายเออรในประเทศไทยจะมีอยู 2 

อยาง คือ การสื่อสารผานส่ือ หรือที่เรียกวา Above the line กับการส่ือสารไมผานส่ือ หรือ Below 

the line เชน การจัดกิจกรรมการตลาด  แตเนื่องจากจากราคาคาโฆษณาที่สูงข้ึนบวกกับ

ขอกําหนด กฎ กติกา ขอหามตางๆนานาที่หามโฆษณาผานส่ือ  ทําใหหลายคายหันมาทุมเม็ดเงิน

ไปกับการทํากิจกรรมการตลาดไปยังกลุมเปาหมายแทน ทําใหสัดสวนการใชเงินในชวงที่ผานมา

ขยับมาที่ Below the line  เปนตัวเลขที่มากข้ึน เนื่องจากสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดดีกวา อีก

ทั้งยังสามารถสรางยอดขายไดในเวลาเดียวกัน  แตเมื่อโทรทัศนดาวเทียมเขามามีบทบาทแลว  

บริษัทฯ เช่ือวาสัดสวนการใชส่ือที่เปน Above the line  จะหันกลับมาไดรับความนิยมเพิ่มข้ึนแทน 

เนื่องจากมีราคาถูกกวากันมาก  มิหนําซ้ําจากเทคโนโลยีที่พัฒนาข้ึน ทําใหเจาของสินคาสามารถ

ยิงโฆษณาไปยังพื้นที่ที่ตองการไดอีกดวย เพื่อเพิ่มยอดขายในพ้ืนที่ที่เปนรองคูแขง และจะทําให

แนวรบในเขตตางจังหวัดรอนแรงข้ึนไปอีก เพราะสามารถทําทั้งกิจกรรมการตลาดในพื้นที่และยิง

โฆษณาแบบเจาะจงในพื้นที่นั้นๆ  ไดโดยตรง 
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4.4.1.2.3 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ 

บริษัทฯ ไดรวมเปนพันธมิตรกับผูประกอบการจานดาวเทียมชั้นนําอยาง PSI และ DTV 

และอ่ืนๆ ในอนาคต   เพื่อขยายชองทางการรับชมใหถึงกลุมเปาหมาย  โดยพยายามลดขอจํากัด

ในเร่ืองการเขาถึงสัญญาณการรับชม  ขณะเดียวกันบริษัทฯ มีนโยบายที่จะเปดชองรายการ

เพิ่มเติมในอนาคต เพื่อรองรับความตองการของผูบริโภคในยุคโลกาภิวัตน   ทั้งนี้  มีการคัดสรร

บุคลากรทั้งเบ้ืองหนาและเบื้องหลังที่มีศักยภาพ มีความเช่ียวชาญ และเปนที่ยอมรับของ

กลุมเปาหมาย โดยในสวนของบุคลากรเบ้ืองหนา   มุงเนนที่ศิลปน นักแสดง   ในสังกัดของกลุม

อารเอส และอีกสวนหนึ่งไดมาจากการ casting นักแสดง และศิลปนอิสระ  สําหรับทีมงานผลิตนั้น 

ในสวนของการสรางสรรครูปแบบงานและการควบคุมการผลิต เปนการจัดการโดยทีมงานของ

บริษัทฯ สวนของการดําเนินการผลิตอยูในรูปแบบของพนักงานภายในสวนหนึ่ง และอีกสวนหนึ่ง

เปนการจางผลิต 

 4.4.1.2.4 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  

- ไมมี – 

4.4.2 ธุรกิจสือ่วิทย ุ

 4.4.2.1 ลักษณะผลิตภณัฑหรือบริการ 

ในป 2553 บริษัท สกาย-ไฮ เน็ตเวิรค จํากดั ดําเนินการผลิตรายการวทิยุเพื่อธุรกิจส่ือวิทย ุ

ทั้งส้ิน 1 รายการ โดยออกอากาศผานคล่ืนความถี่ระบบ F.M. จํานวน 1 คล่ืน ไดแก คล่ืน F.M. 

93.0 MHz โดยเนนการหารายไดจากการขายเวลาโฆษณา และการผลิต Event โดยมี

กลุมเปาหมาย และรูปแบบรายการ ดังนี ้

สถานีวิทยุ F.M. 93.0 MHz. 
        COOL 93 Fahrenheit    

ผูใหสัมปทานคล่ืนวิทยุ สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ 

วันและเวลาออกอากาศ 24 ชั่วโมง 

สัญญาณสงคล่ืนวิทยุครอบคลุมพ้ืนที่ กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล 

คอนเซ็ปทรายการ Eco Evolution 

กลุมผูฟงเปาหมาย นักศึกษา คนทํางาน อายุ 20-34 ป 
             

 COOL93 Fahrenheit ดําเนินตามนโยบายของบริษัทฯในการประกอบกิจการวิทยุเชิง

พาณิชยเต็มรูปแบบ โดยยังคงเนนรักษาความนิยมของสถานีไว และขยายฐานผูฟงใหกวางข้ึน จน

ทําใหในปจจุบัน COOL93 Fahrenheit ยังคงรักษาฐานผูฟงที่ชัดเจน และความนิยมในการรับฟง

ไวได จนสามารถครองความนิยมในอันดับสูงของกลุมเปาหมายจากการสํารวจ ของ Nielsen 
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Media Research สงผลใหลูกคาบริษัทโฆษณา และบริษัทเจาของสินคา ยังคงความมั่นใจในการ

ใชส่ือโฆษณาของบริษัทตอไป 

รูปแบบของรายการวทิย ุ

F.M. 93.0 MHz.    COOL93 Fahrenheit 

จันทร – ศุกร PJ 

06.00 - 09.00 น. ดนู สิงหเสน ี

09.00 - 12.00 น. พิพัฒน วทิยาปญญานนท 

12.30 - 15.00 น. วรงคพร วิชัยดิษฐ 

15.00 - 18.00 น. ฉัตรชัย เจริญชุษณะ 

20.30 - 23.00 น. กัญดา ศรีธรรมนูปถมัภ 

23.00 - 02.00 น. รังรอง วัณณรถ 

เสาร - อาทิตย  

02.00 - 06.00 น. SWEEP MUSIC 

COOL93 Fahrenheit คล่ืนที่นําเสนอเพลงไทยสากลในแนว EASY LISTENING ที่ไดรับการ

ยอมรับจากกลุมผูฟงสูงสุดและเปนรายการวิทยุคล่ืนแรกที่สรางปรากฏการณการนําเสนอเพลง

เพราะตอเนื่องมากที่สุด 50 นาที “50 MINUTES MUSIC LONG PLAY“ โดยทุกๆบทเพลงเพราะ

ไดผานการคัดสรรจากผลสํารวจความนิยมของผูฟงอยางแทจริง พรอมดวยทีมพีเจมืออาชีพที่ไดรับ

การยอมรับจากกลุมคนฟง และการจัดกิจกรรมที่ตอบสนองไลฟสไตลและเปดโลกทัศนของกลุม

คนทํางานรุนใหมอยางตอเนื่อง สงผลให COOL93 Fahrenheit เปนคล่ืนอันดับ 1 บนหนาปดวิทยุ

ของคนทํางานอยางเปนเอกฉันทจากการสํารวจของ Nielsen Media Research  ดวยกลยุทธ

การตลาดที่ไมหยุดนิ่ง  

ดวยเหตุนี้  COOL93 Fahrenheit จึงเปนรายการวิทยุยอดนิยมจากการสํารวจความนิยม

บนหนาปด ของ Nielsen Media Research และไดรับความนิยมเปนอันดับ 1 ตอเนื่องยาวนาน

กวา 6 ป ต้ังแตป 2547 จนกระทั่งปจจุบันนี้ (ขอมูลเดือนธันวาคม 2553)  ในกลุมรายการวิทยุ

ประเภท  Easy listening  ของกลุมคนทํางาน (20 – 34 ป)  
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4.4.2.2 การตลาดและภาวะการแขงขนั 

4.4.2.2.1  การตลาด 

ก. กลยุทธการตลาดและการแขงขัน 

 1) กลยุทธนโยบายความคุมคา (Value for money)  

ในป 2553 บริษัทฯยังคงใชกลยุทธดานความคุมคา เพื่อสรางประโยชนสูงสุดใหกับ

งบประมาณทีลู่กคามีอยูเพือ่การโฆษณา ในลักษณะของการขายแบบแพ็คเก็จ คือ การขายเวลา 

loose spot รวมกับการจัด Activity In Program และ Event Marketing ซึ่งมีผลตอการสงเสริม

การขายอยางเปนรูปธรรมและคุมคาตอการลงทนุ  

 

 2) กลยุทธการจดักิจกรรมสงเสริมการขาย 

จากสภาวะการแขงขันอยางเขมขนของธุรกิจวิทยุ ที่ตองการสรางความแตกตางของ

รายการใหเกิดข้ึน เพื่อเสริมสรางมูลคาเพิ่มทั้งตอคล่ืนวิทยุและตอลูกคาและสินคาที่รวมกิจกรรม

สงเสริมการขายตางๆ ดังนั้นการขายเวลาโฆษณาอยางเดียวไมเพียงพอตอความตองการของ

ลูกคา และตอการสรางแบรนดของบริษัทฯ และคล่ืน ดวยเหตุนี้ทางบริษัทฯ จึงมีการปรับปรุงกล

ยุทธการดําเนินการใหความสําคัญกับการจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย โดยมีกลยุทธการเปน

พันธมิตรทางธุรกิจ (Synergy) กับพันธมิตรในดานตางๆ โดยการเขารวมเปน Media Partner 

ใหกับกิจกรรมหรือคอนเสิรตที่มีกลุมลูกคาเปาหมายเดียวกัน  รวมถึงการเพิ่มมูลคาของสินคาโดย

มีกิจกรรมสงเสริมการขายที่ทํารวมกันระหวางรายการและผูฟง  

กิจกรรมสงเสริมการขายทั้งหมดนี้  บริษัทฯจะเนนกิจกรรมที่มีคุณภาพที่สามารถใหสาระ

และบันเทิงกับผูรวมกิจกรรมและในขณะเดียวกันยังสามารถตอบสนองนโยบายการตลาดของ

ลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความชัดเจนและตรงกับกลุมเปาหมาย สงผลใหบริษัทฯ สามารถ

สรางรายไดจากการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายใหกับลูกคาไดอีกทางหนึ่ง 

นอกจากนี้แลวบริษัทฯ ยังใชศักยภาพของฝายโฆษณาและประชาสัมพันธของบริษัท อาร

เอส จํากัด (มหาชน) เพื่อเผยแพรกิจกรรมของรายการวิทยุในสังกัด และกิจกรรมของลูกคาใหเปน

ที่ยอมรับและรูจักอยางแพรหลาย ทั้งในรูปแบบขาวประชาสัมพันธและการโฆษณาในส่ืออ่ืนๆ เชน 

รายการโทรทัศน, นิตยสาร, ส่ือกลางแจง, ส่ือเคลื่อนที่ ฯลฯ อีกดวย 
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3)    กลยุทธการใหบริการวางแผนโฆษณา 

บุคลากรของบริษัทฯ เปนผูที่อยูในสายงานวิทยุมาเปนเวลานาน มีความรูและความเขาใจ

ในธุรกิจส่ือวิทยุเปนอยางดี สามารถใหคําปรึกษากับลูกคาในการวางแผนการบริหารสื่อใหมี

คุณภาพมากท่ีสุด และการเลือกซ้ือเวลาหรือแพ็คเกจโฆษณาท่ีเหมาะสมกับวัตถุประสงคของ

ลูกคาและกลุมผูฟงรายการ  บริษัทฯมีการวางแผนโฆษณาโดยสรางสรรคกิจกรรมพิเศษเฉพาะกิจ 

เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาและขอจํากัดของสินคาแตละประเภท ซึ่งบริษัทฯ ไดใช

นโยบายการเปนคูคารวมกับผลิตภัณฑในการวางแผนโฆษณาเชนนี้กับสินคาทุกรายที่สนับสนุน

รายการ เพื่อสรางแรงจูงใจและเกิดความคุมคาสูงสุดในการเลือกใชบริการสื่อของบริษัทฯ  

ข. ลักษณะลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย 

1)    กลุมลูกคาเปาหมาย 

• บริษัทโฆษณา (Agency)  

• บริษัทเจาของสินคา (Direct Customer) 

2) กลุมผูฟงเปาหมาย 

93.0 MHz. COOL93 FAHRENHEIT : กลุมนักศึกษาและคนทาํงานทั้งชายและหญิง 

   อายุระหวาง 18-35 ป 

ค. ชองทางการจําหนาย 

ในป พ.ศ.2553 การขายเวลาของธุรกิจส่ือวิทยุจะขายใหบริษัทโฆษณาคิดเปนรอยละ 

60 และขายโดยตรงใหบริษัทเจาของสินคาคิดเปนรอยละ 40 ของยอดขายทั้งหมด  

 4.4.2.2.2 ภาวะการแขงขนั 

ก. ผูประกอบการ 

ผูประกอบการสถานวีทิยทุี่ดําเนนิรายการเพลงไทยสากลเปนหลัก และมีกลุมผูฟง

เปาหมายใกลเคียงกนัมีอยู 3 รายการดังแสดงในตารางดานลาง  

สถานวีิทย ุ วัยรุน 
10-18 ป 

นักศกึษา 
15-25 ป 

วัยทํางาน 
18-35ป 

ผูใหญ 
25-45 ป 

F.M. 89.0 Chill  FM   คูแขง  
F.M. 93.0 Cool93   สกาย-ไฮเน็ตเวิรค สกาย-ไฮเน็ตเวิรค  
F.M. 103.5 FM ONE   คูแขง คูแขง 
F.M. 106.5 Green Wave   คูแขง คูแขง 
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ข.  แนวโนมภาวะการแขงขัน 

การแขงขันของธุรกิจส่ือวิทยุยังคงมีอยูสูงเนื่องจากงบประมาณโฆษณาที่มีจํากัด ทําให

ลูกคาจะเลือกซ้ือเวลาโฆษณาจากรายการวิทยุที่ไดรับความนิยมสูงเปนปจจัยหลัก แตใน

ขณะเดียวกัน กลยุทธดานราคานั้นก็มีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อโฆษณาสูง เนื่องดวยจะทํา

ใหลูกคาสามารถไดเวลาโฆษณามากข้ึน หรือ ไดรูปแบบโฆษณาที่หลากหลายทั้งนี้ข้ึนอยูกับกล

ยุทธการขายของแตละบริษัทที่จะจูงใจใหลูกคาเห็นวาคุมคากับเงินที่ใชไปสูงที่สุด  

 4.4.2.3 การจัดหาผลติภัณฑหรือบริการ 

ก. นักจัดรายการวิทย ุ(พีเจ) และบุคลากรฝายผลิตและสรางสรรค 

บริษัทฯ ไดสรางนวัตกรรมใหมของวงการวิทยุโดยการใชกลยุทธการตลาดแบบใหม “ PJ 

MARKETING” จากการประสบความสําเร็จในการผลิตรายการวิทยุของคล่ืน COOL93 

Fahrenheit และคล่ืนอ่ืนๆ ในเครือบริษัทฯ ที่มีการเปล่ียนแปลงวิธีการจัดรายการจากเดิมจาก DJ 

เขาสูยุคของ PJ (Program Jockey) ที่นักจัดรายการวิทยุแตละคนจะตองเพิ่มศักยภาพของตนเอง

ใหมากย่ิงข้ึน โดยเฉพาะจะตองมีเร่ืองของความรูเบ้ืองตนทางการตลาด และรูจักการใชเทคโนโลยี

ใหเกิดประโยชนสูงสุด ซึ่งนักจัดรายการในยุค PJ MARKETING จะเปนผูมีสวนสําคัญในการสราง

ความนิยมใหแกสถานี ตองเปนบุคคลที่มีความสามารถในการโตตอบกับผูฟงและมีความรูเกี่ยวกับ

เพลงและหลักการทางการตลาดในเบ้ืองตนเปนอยางดี อีกทั้งยังตองผานการฝกอบรม พัฒนา

ความรูดานเทคโนโลยี เพื่อสามารถใชเคร่ืองมือและ Software ทันสมัยไดอยางคลองตัว สามารถ

ดําเนินรายการตามรูปแบบของรายการที่วางไวใหสอดคลองกับรสนิยมของกลุมฟงเปาหมาย และ

ปจจุบันนักจัดรายการของบริษัทฯ ยังตองเปนผูมีทักษะในการเปนผูดําเนินรายการภาคสนามใน

การจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย เพื่อรองรับงานกิจกรรมพิเศษเพื่อสงเสริมการขายอีกทางหนึ่งดวย 

ข. ระบบการออกอากาศ 

บริษัทไดเลือกใชระบบคอมพิวเตอรในการควบคุมการออกอากาศแบบอัตโนมัติซึ่งเปน

เทคโนโลยทีี่เปนมาตรฐานสากล และมีการอัพเดทซอฟแวรอยางตอเนื่อง เพื่อความทันสมัย และ

คุณภาพในการออกอากาศมากที่สุด 

4.4.2.4 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

- ไมมี – 
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4.4.3  ธุรกิจสื่อในหางโมเดิรนเทรด 

 4.4.3.1 ลักษณะผลิตภณัฑหรือบริการ 

 4.4.3.1.1 ธุรกิจสื่อ P.O.P. RADIO 

บริษัท อารเอส อินสโตร มีเดีย จํากัด เปนผูดําเนินการผลิตรายการวิทยุ P.O.P. Radio 

หรือส่ือวิทยุ ณ จุดขาย โดยเปนผูไดรับสัมปทานในดานเสียงแตเพียงผูเดียวในหางโมเดิรนเทรด 

โดยผลิตรายการจํานวน 4 สถานี ไดแก TESCO LOTUS FM / TOPS RADIO / BIG C STATION 

และ CARREFOUR VARIETY HITS RADIO  ซึ่งทั้ง 4 คล่ืนเนนการหารายไดจากการขายเวลา

โฆษณา โดยมีกลุมเปาหมายแตกตางกันตามรูปแบบรายการที่ชัดเจน ดังนี้ 

สถานีวิทยุ 
 

    

      

หาง TESCO LOTUS 

LOTUS EXPRESS 

TOPS BIG C CARREFOUR 

จํานวนสาขา 677 สาขา 127 สาขา 84 สาขา 43 สาขา 

วันและเวลา
ออกอากาศ 

TESCO LOTUS 

09.00-23.00 น. 

LOTUS EXPRESS 

24 ชั่วโมง 

12-24 ชั่วโมง 12-15 ชั่วโมง 09.00-23.00 น. 

(14 ชั่วโมง) 

สัญญาณสง
คล่ืนวิทยุ
ครอบคลุมพ้ืนที ่

62 จังหวัด 

รวม กรุงเทพฯ        

ปริมณฑลและ 

ตางจังหวัด 

18 จังหวัด 

รวม กรุงเทพฯ     

ปริมณฑลและ 

ตางจังหวัด 

35 จังหวัด 

รวม กรุงเทพฯ  

ปริมณฑลและ

ตางจังหวัด 

12 จังหวัด 

รวม กรุงเทพฯ     

ปริมณฑลและ 

ตางจังหวัด 

คอนเซ็ปท
รายการ 

Easy Listening 

มีสาระและบันเทิง  

Easy Listening   + 

Modern trendy 

ครอบครัวทันสมัย 

shopสนุก พรอมสาระ

และบันเทิง  

เพลงบรรเลง ฟง

สบาย หลากหลาย

สาระเพื่อการ

shopping    

กลุมเปาหมาย แมบาน คนทํางาน 

และ ครอบครัว 

อายุ       25 – 40 ป 

ชาย       25% 

หญิง      75% 

นักศึกษา และ

คนทํางาน 

อายุ       20 – 35 ป 

ชาย       25% 

หญิง      75% 

คนทํางาน และ 

ครอบครัวทันสมัย 

อายุ       21 – 34 ป 

ชาย       24% 

หญิง      76% 

แมบาน คนทํางาน 

และ ครอบครัวใหญ 

อายุ       25 – 40 ป 

ชาย       30% 

หญิง      70% 
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ในการดําเนินการผลิตรายการวิทยุเสียงตามสายภายในหางทั้ง 4 หาง เพลงที่ใชเปดจะ

เปนเพลงสไตล Easy Listening ที่ฟงแบบสบายๆ และมีเพลงสนุกๆ  สอดแทรกพอเปนสีสันเพราะ

ในการผลิตรายการวิทยุเสียงตามสาย (P.O.P. Radio) นั้น บริษัทฯ  ถือวาเปนส่ือชองทางใหมที่มี

ความสามารถในการเช่ือมการโฆษณาประชาสัมพันธสินคาระหวาง Above the Line และ Below 

the Line ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

หลักการบริหาร P.O.P. Radio ตองคํานึงถึงกลุมลูกคาที่เดินช็อปปงในหางเปนสําคัญและ

จะตองสรางบรรยากาศใหผูฟงเดินอยูในหางใหนานที่สุดเทาที่จะทําได พรอมทั้งสรางสีสันที่กระชับ

และงายตอการจดจํา ในปจจุบันรายการที่บริษัทฯไดผลิตใหกับทั้ง 4 หางนั้นมีรูปแบบที่ชัดเจนจน

เปนที่สนใจของลูกคาที่เดินช็อปปงในหางเพิ่มมากขึ้นเร่ือยๆ ซึ่งเมื่อดูจากผลการสํารวจของบริษัท 

นีลเส็น (ประเทศไทย) จํากัด เมื่อป 2550 มีผูรูจักส่ือดังกลาวเพียง 66% และจากผลการสํารวจ

ลาสุดประจําเดือนสิงหาคม 2552  ผลปรากฏวาลูกคาที่เดินชอปปงในหางตางๆ  นั้น   รูจักส่ือวิทยุ

เสียงตามสายภายในหาง P.O.P. Radio เพิ่มมากข้ึนเปน 78%  หรือจํานวน 8 ใน 10 คน สามารถ

รับรูส่ือโฆษณานี้ได 

ผลจากการสํารวจของบริษัท นีลเส็น (ประเทศไทย) จํากัด ยังสามารถประเมินไดวามีผูรับ

ฟงรายการวิทยุ P.O.P. Radio ในอัตราหมุนเวียนกวา 21 ลานคนทั่วประเทศ    ซึ่งเปนการวัดจาก

จํานวนใบเสร็จกวา 31 ลานใบเสร็จที่เกิดข้ึนจากการจับจายซ้ือของใน 4 หางหลัก คือ TESCO 

LOTUS / TOPS / BIG C และ CARREFOUR จากสถิติคนเดินหาง 2-3 คร้ัง / เดือน ซึ่งสงผลให

ลูกคาบริษัทโฆษณาและบริษัทเจาของสินคามีความเช่ือมั่นในส่ือประเภทวิทยุเสียงตามสาย 

(P.O.P. Radio) สูงข้ึน และสนใจซ้ือเวลาโฆษณายาวถึงส้ินป 2554     

รูปแบบรายการในแตละหาง 

1. หาง TOPS 

   บริษัทฯ  ไดดําเนินการผลิตรายการใหกับหาง TOPS โดยไดคํานึงถึงกลุมลูกคาที่เดินช็อป

ปงภายในหางรวมถึงระยะเวลาในการเดิน และ Concept ของหางเปนสําคัญ ซึ่งในปจจุบันหาง 

TOPS มีทั้งหมด 3 ประเภท คือ Tops Supermarket, Tops Market และ Tops Daily  ทั้งนี้บริษัทฯ   

ไดกําหนดรูปแบบของรายการดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1.1 Tops Supermarket 

             รายการที่นําเสนอเพลงไทยสากลในแนว  Easy Listening โดยมีดีเจเปนผูนําเสนอรายการ

ซึ่งแบงออกเปน 2 รูปแบบ คือ รูปแบบรายการสด และรูปแบบรายการบันทึกซีดี 
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1.2 Tops Market 

รูปแบบรายการของ Tops Market เนนเปดเพลงสากล100% โดยมีดีเจนําเสนอเปน

ภาษาไทย 30% และภาษาอังกฤษ 70% ผานรูปแบบรายการสดและรายการบันทึกซีดีเชนเดียวกับ 

Tops Supermarket     

1.3 Tops Daily 

รูปแบบรายการ ส้ันกระชับ เนนเพลงฮิต สลับโปรโมชั่น และสปอต โดยไมมีดีเจ เนนความ

หลากหลายของของรายการ เนื่องจากกลุมเปาหมาย ในชุมชนมีความหลากหลายผานรูปแบบ

รายการบันทึกซีดี 

2. หาง TESCO LOTUS 

             บริษัทฯ   ไดดําเนินการผลิตรายการใหกับหาง TESCO LOTUS    โดยคํานึงถึงกลุมลูกคา

ที่เดินช็อปปงภายในหางรวมถึงระยะเวลาในการเดิน และ Concept ของหางเปนสําคัญ ซึ่งใน

ปจจุบันหาง TESCO LOTUS มีทั้งหมด 4 ประเภท คือ Hyper Market, Value Market, Super 

Market และ Lotus Express  

ความโดดเดนของรายการในหาง TESCO LOTUS นั้นอยูที่ดีเจที่ดําเนินรายการในรูปแบบ

การจัดรายการคู ชาย – หญิง และการเปดเพลงไทยสากลทั้งหมด (ยกเวนสาขาในสวนภูมิภาคจะ

มีเพลงลูกทุงผสมเขาไปดวยช่ัวโมงละ 1 – 2 เพลง) ซึ่งถือวาเปนจุดเดนและเปนการสรางความ

แตกตางจากหางอ่ืนๆ 

รายการในหาง TESCO LOTUS แบงการผลิตออกเปน 

1. Hyper Market, Value Market, Super Market 

2. Lotus Express 

3. Lotus Plus & Community 

นอกจากนี้รายการในหาง TESCO LOTUS ยังเพิ่มความโดดเดนดวยการแยกผลิต

ออกเปนภูมิภาคดวย ไดแก ภาคกลาง, ภาคเหนือ, ภาคอีสาน และภาคใต ไมวาจะเปนสวนของ 

Jingle ที่ใชเปนภาษาทองถิ่น ดนตรีประกอบเปนดนตรีพื้นบาน อีกทั้งยังมีการสอดแทรกเพลง

ลูกทุงที่มีภาษาของทองถิ่นนั้นๆ เขาไปดวยสงผลใหรายการดังกลาวสามารถเขาถึงกลุมผูฟงได

มากยิ่งข้ึน  
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3. หาง CARREFOUR 

บริษัทฯไดดําเนินการผลิตรายการใหกับหาง CARREFOUR  โดยไดคํานึงถึงกลุมลูกคาที่

เดินช็อปปงภายในหางรวมถึงระยะเวลาในการเดิน และ Concept ของหางเปนสําคัญ รูปแบบ

รายการจะมุงเนนความทันสมัยผสมผสานกับความคลาสสิค  ซึ่งสังเกตไดจาก Jingle ของรายการ

ที่มุงเนนความดูดีมีระดับและวิธีการนําเสนอผานบทเพลงบรรเลง Easy Listening  

4. หาง BIG C 

บริษัทฯ   ไดดําเนินการผลิตรายการใหกับหาง BIG C โดยคํานึงถึงกลุมลูกคาที่เดินช็อป

ปงภายในหางรวมถึงระยะเวลาในการเดิน และ   Concept ของหางเปนสําคัญ หาง BIG C มี 2 

ประเภท คือ หาง BIG C ขนาดใหญ และหาง BIG C ขนาดเล็ก  ผลิตรายการเปนรูปแบบบันทึกซีดี  

ความยาวต้ังแต 12 – 15 ชั่วโมงตามเวลาเปด – ปดของแตละสาขา     

สําหรับรูปแบบรายการจะเนนการเปดเพลงไทยสากลที่มีจังหวะสนุกสนานผสมผสานไป

กับเพลงสไตล Easy Listening และเพิ่มความโดดเดนดวยดีเจที่มีชื่อเสียง และเนื้อหาที่ทันสมัย 

นาสนใจ รวมถึงบทเพลงที่อยูในรายการจะเนนความ ทันสมัยของครอบครัวยุคใหม 

4.4.3.1.2 ธุรกิจสื่อ IN-STORE TELEVISION  

ในป 2553 เปนปที่แผนก IN-STORE TELEVISION ดําเนินการปรับรูปแบบการนําเสนอ

ส่ือโฆษณาที่มุงเนนการสรางความแตกตางจากคูแขง     ไมวาจะเปน รูปแบบการนําเสนอสื่อ In 

Program และ ดานระบบ Software การออกอากาศ ใหสอดคลองกับเทคโนโลยีที่พัฒนาข้ึนใน

ปจจุบัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ดาน Production  

1. พัฒนารูปแบบการนําเสนอ (In-program) 

• รูปแบบ Content ใหมๆ ตามความตองการของกลุมเปาหมาย 

• โปรโมช่ันราคาสินคาใหมๆ รายอาทิตย 

• การใชส่ือ Interactive เชน SMS ในการสรางความใกลชิดกับกลุมเปาหมาย 

2. ประชาสัมพันธส่ือ โดยจัดกิจกรรมที่รวมกับ จอ LCD ดังนี้ 

• แจก Gift Voucher เชน บัตรสปา บัตรรานอาหาร และ บัตร Concert 

• จัดภาพยนตรรอบพิเศษสําหรับลูกคาที่เลนกิจกรรมผานส่ือ  
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ดาน System 

1. เร่ิมพัฒนาการใชระบบรับสงขอมูลแบบเปดโดยผานระบบ VPN สงผลใหรับสงขอมูล

และระบบไมสามารถถูกโจมตีจากภายนอกได  

 2. ปรับ Software การออกอากาศใหมีความสามารถมากข้ึน เชน  สามารถ Update Feed 

ขาว และปรับระดับเสียงตามชวงเวลาได 

การควบคุมทางไกลผาน ADSL (VPN) เปนนวัตกรรมเชิงกลยุทธเพื่อตอบโจทยทาง

การตลาดสําหรับลูกคาที่ตองการสื่อที่มีความฉับไวในการเปล่ียนแปลงสปอตโฆษณาไดอยาง

รวดเร็ว ปลอดภัย และแมนยําเพื่อเสริมศักยภาพความเปนส่ือ ณ จุดขายไดอยางแทจริง 

4.4.3.1.3 ธุรกิจสื่อ CITY BUS 

ในป 2553 บริษัทไดทําการเปดตัวส่ือ City Bus ที่มีเปาหมายผูบริโภคที่ใชเวลาเดินทาง

โดยรถโดยสารประจําทาง ซึ่งมีผูใชบริการมากกวา 1.2 ลานคน / เดือน  

ลักษณะผลิตภัณฑ 

1.  จํานวนรถเมลปรับอากาศ NGV จํานวน 49 คัน ที่ใหบริการ 24 ชั่วโมง โดยมีเสนทาง

การวิ่งรถระหวางใจกลางเมือง สูชานเมือง โดยมีสัดสวนผูใชบริการกลุมผูหญิง 55% กลุมผูชาย 

45% อายุ 21 – 30 ป  วัยทํางานเปนหลัก และกลุมนักศึกษา เปนกลุมรอง สถิติใชเวลาการโดยสาร

บนรถเฉล่ียอยูที่ 30 นาที – 1 ชั่วโมง ในอัตราการเดินทาง 4-5 คร้ัง / สัปดาห 

2.  การติดต้ังจอ TV ขนาด 19” จํานวน 4 จอ / คัน รวมทั้งส้ิน 196 จอ โดยมี Content รวม

รายการทั้งส้ิน 1 ชั่วโมง ที่ประกอบดวย เพลง ภาพยนตร กีฬาและบันเทิง เปนหลัก เปดสลับกับ

สินคาโฆษณา เปดสลับวนทั้งวัน เพื่อใหผูโดยสารไดรับความเพลิดเพลินตลอดระยะเวลาการ

เดินทางบนถนนที่มีการจราจรที่ติดขัดรายวัน 

3. ลูกคาที่เปนสปอนเซอรหรือซื้อส่ือโฆษณา สามารถโฆษณาสินคาโดยการ wrap ตัว

รถเมล โฆษณาหลังเบาะที่นั่งผูโดยสาร จํานวน 26 ที่นั่ง / คัน และการโฆษณาผานจอ Digital TV

ซึ่งเปนแนวทางในการเจาะตลาดโดยตรงกับกลุมผูบริโภคที่มีการเดินทางประจําวันทั้งบนทองถนน 

และบนรถเมลทั้ง 2 ชองทาง 
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4.4.3.2    การตลาดและสภาวะการแขงขัน 

4.4.3.2.1 การตลาด 

ก. กลยุทธการตลาด 

 1) กลยุทธนโยบาย Monopolistic Partnership  

ในป 2553 บริษัทฯ คงยังใชกลยุทธการทํางานแบบ Monopolistic Partnership และ

การปรับราคาส่ือโฆษณาใหเหมาะสมตามสภาวะและกลไกของเศรษฐกิจ เพื่อสรางประโยชน

สูงสุดใหกับงบประมาณที่ลูกคามีอยูเพื่อการโฆษณาในลักษณะของการขายแบบแพ็คเก็จในอัตรา

พิเศษคือ การขายเวลา loose spot รวมถึงการจัด Activities & Events Marketing ในหางฯ การ

เปดโอกาสใหลูกคารายใหมไดทดลองลงส่ือโฆษณาเพื่อวัดประสิทธิภาพของส่ือโดยไดทําการ

วัดผลโดยไดมอบหมายใหบริษัท นีลเส็น (ประเทศไทย) จํากัดทําการสํารวจการรับรูและ

ประสิทธิภาพของส่ือ P.O.P. Radio ซึ่งจากการประเมินผลสามารถวัดไดวาส่ือ P.O.P. Radio 

สามารถสรางการรับรูถึง 78% และยังเปนส่ือที่สามารถจูงใจใหเกิด brand switching หรือ

สามารถสรางแรงจูงใจใหเกิดพฤติกรรมในการปรับเปล่ียนการซ้ือจากแบรนดสินคาที่ผูเดินหาง

ต้ังใจซื้อเปนการตัดสินใจซื้ออีกแบรนดสินคาที่ส่ือ P.O.P. Radio โฆษณาอยูได และในสวนของส่ือ 

In-store TV ยังเนนการวางใหส่ือนี้เปนส่ือประชาสัมพันธในเชิง PR เปนหลัก และส่ือ City Bus 

เปนส่ือที่สามารถมาตอยอดธุรกิจใหมีความแข็งแรงมากยิ่งข้ึน 

และจากกลยุทธดังกลาว ทางบริษัทฯไดรับความไววางใจจากลูกคาและผูสนับสนุนใหจัด

กิจกรรมภายใตงบประมาณที่คุมคา โดยการเซ็นสัญญาลงโฆษณายาวตลอดป 2553 

2) กลยุทธการจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย 

 เพื่อใหสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันที่มีการแขงขันอยางเขมขนของส่ือ In-

store และการขายเวลาโฆษณาอยางเดียวไมเพียงพอตอความตองการของลูกคา     

ดังนั้นการขายส่ือโฆษณาผนวกกับกิจกรรมสงเสริมการขายเพื่อเสริมสรางมูลคาเพิ่มทั้งใน

สวนของทั้งส่ือ P.O.P. Radio In-store TV และ City Bus จึงมีความจําเปนตอลูกคาและสินคาที่

รวมกิจกรรมสงเสริมการขายตางๆ และการสรางแบรนดของบริษัทฯ ดวยเหตุนี้ทางบริษัทฯจึงมีการ

ปรับปรุงกลยุทธการดําเนินการใหความสําคัญกับการจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย โดยมีกลยุทธ

การวางตัวเปนพันธมิตรทางธุรกิจ (Monopolistic partnership) กับพันธมิตรในดานตางๆ และนํา

กิจกรรมหรือคอนเสิรตที่มีของกลุมลูกคาเปาหมายเดียวกัน ลงในหาง 4 เครือหลัก และผานรถเมล

ที่สูสายตาผูใชบริการบนถนนอีกมากมาย 
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กิจกรรมสงเสริมการขายทั้งหมดนี้  บริษัทฯจะเนนกิจกรรมที่มีคุณภาพที่สามารถใหสาระ

และบันเทิงกับผูรวมกิจกรรมและในขณะเดียวกันยังสามารถตอบสนองนโยบายการตลาดของ

ลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยในสวนนี้ทางบริษัทฯมีหนวยงาน Marketing Department ที่

ดูแลรับผิดชอบกลยุทธทางการตลาด และ นําเสนองานกิจกรรมพิเศษเพื่อสงเสริมการขายใหกับ

ลูกคา ทําใหกิจกรรมที่จัดมีความชัดเจนและตรงกับกลุมเปาหมายสงผลใหบริษัทฯสามารถสราง

รายไดจากการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายใหกับลูกคาไดอีกทางหนึ่ง 

3) กลยุทธการใหบริการวางแผนโฆษณา 

บุคลากรของบริษัทฯเปนผูที่อยูในสายงาน In-store Media มาเปนเวลานาน มีความรูและ

ความเขาใจในธุรกิจส่ือ P.O.P. Radio และ In-store TV เปนอยางดีสามารถใหคําปรึกษากับลูกคา

ในการวางแผนการบริหารส่ือใหมีคุณภาพมากท่ีสุดและการเลือกซ้ือเวลาหรือแพ็คเกจโฆษณาที่

เหมาะสมกับวัตถุประสงคของลูกคาและกลุมผูฟงรายการ P.O.P. Radio ที่หางฯ  

สวนในส่ือดานของ City Bus ดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และทีมงานที่มีความชํานาญอยาง

สูง ประกอบดวย รายการ Content ที่เขมแข็ง จะสามารถทําใหส่ือนี้ประสบความสําเร็จอยาง

แนนอนในอนาคต 

 บริษัทฯมีการวางแผนโฆษณาโดยสรางสรรคกิจกรรมพิเศษเฉพาะกิจ เพื่อตอบสนอง

ความตองการของลูกคาและขอจํากัดของสินคาแตละประเภท ซึ่งบริษัทฯไดใชนโยบายการเปนคู

คารวมกับผลิตภัณฑในการวางแผนโฆษณาเชนนี้กับสินคาทุกรายที่สนับสนุนรายการเพื่อสราง

แรงจูงใจและเกิดความคุมคาสูงสุดในการเลือกใชบริการสื่อของบริษัทฯ  

ข. ลักษณะลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย 

1)    กลุมลูกคาเปาหมาย 

• บริษัทโฆษณา (Agency)  

• บริษัทเจาของสินคา (Direct Customers) 

ค. ชองทางการจําหนาย 

การขายเวลาของธุรกิจส่ือวิทยุ P.O.P. Radio และ In-store TV จะขายใหบริษัท

โฆษณาคิดเปนรอยละ 30 และขายโดยตรงใหบริษัทเจาของสินคาคิดเปนรอยละ 70 ของยอดขาย

ทั้งหมด 
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 4.4.3.2.2 สภาวะการแขงขัน 

ก. มูลคาตลาดโฆษณาของสื่อวิทยุและการเติบโต  

       จากขอมูลของบริษัท นีลเส็น (ประเทศไทย) จํากัด มูลคาโฆษณาผานส่ือ In-store 

Media ในป 2553 มูลคาโฆษณาผานส่ือ In-store Media มีมากกวา 1,050 ลานบาท ซึ่งเปนการ

เพิ่มข้ึนในอัตรารอยละ 28 เมื่อเทียบจากป 2552 

ข. ผูประกอบการ 

       ผูประกอบการธุรกิจส่ือโฆษณาใน In-store ประกอบดวย 4 รายหลัก  

สถานวีิทย ุ TESCO LOTUS TOPS BIG C CARREFOUR 

P.O.P. RADIO RS IN-STORE 
MEDIA 

RS IN-STORE 
MEDIA 

RS IN-STORE 
MEDIA 

RS IN-STORE 
MEDIA 

IN-STORE 
TELEVISION VGI RS IN-STORE 

MEDIA 
RS IN-STORE 

MEDIA 
RS IN-STORE 

MEDIA 
VISUAL AD VGI  VGI  
SHELF 
TALKER  ACT MEDIA ACT MEDIA  

DEMO  
TESTING DEMO POWER DEMO POWER DEMO POWER DEMO POWER 

 

สวนในส่ือ City Bus มีผูประกอบการรายใหญที่ถือวาเปนคูแขงโดยตรงคือ บริษัท Plan B 

ที่มีการดําเนินธุรกิจแบบเดียวกัน และมีปริมาณรถและสายรถที่มีเสนทางการวิ่งมากกวา    

เนื่องจากไดเขามาดําเนินธุรกิจนี้มามากกวา 7 ป 

ค. แนวโนมการแขงขัน 

การแขงขันของธุรกิจส่ือในหางโมเดิรนเทรด เพิ่มความรุนแรงมากข้ึนเนื่องจาก

งบประมาณโฆษณาที่มีจํากัด ทําใหลูกคาสามารถที่จะเลือกซ้ือโฆษณาจากสื่อในหางที่สามารถ

สรางยอดขายโดยตรงไดมากข้ึน แตในขณะเดียวกัน กลยุทธดานราคานั้นก็มีความสําคัญตอการ

ตัดสินใจซื้อโฆษณาสูง      เนื่องดวยจะทําใหลูกคาสามารถไดเวลาโฆษณามากข้ึนหรือไดรูปแบบ

โฆษณาที่หลากหลาย   ทั้งนี้ข้ึนอยูกับกลยุทธการขายของแตละบริษัทที่จะจูงใจใหลูกคาใหเห็นวา

คุมคากับเงินที่ใชไปสูงที่สุด  

 

 



บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)  RSTF 

หนา 64 

 4.4.3.3 การจดัหาผลิตภัณฑหรือบริการ 

ก. นักจัดรายการ P.O.P. Radio และบุคลากรฝายผลิตและสรางสรรค 

       ในปจจุบันบริษัทฯ มีจํานวนนักจัดรายการวิทยุ (DJ) ทั้งหมด 40 คน ซึ่งนักจัดรายการ

สามารถดําเนินรายการตามรูปแบบของรายการ P.O.P. Radio ที่วางไวใหเหมือนกับการจัดสดจริง 

และรสนิยมของกลุมฟงเปาหมาย และปจจุบันนักจัดรายการของบริษัทฯ   ยังตองเปนผูมีทักษะใน

การเปนผูดําเนินรายการภาคสนามในการจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย เพื่อรองรับงานกิจกรรม

พิเศษเพื่อสงเสริมการขายอีกทางหนึ่งดวย  

4.4.3.4 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

-ไมมี - 
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5.  ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกจิ  

ทรัพยสินหลักที่ใชในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอย (กลุมอารเอส) มีมูลคา

ตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ดังตอไปนี้ 

5.1 ที่ดิน 

สําหรับบริษัทฯและบริษัทยอยอ่ืนๆ ไดทําการเชาที่ดินเพื่อใชในการประกอบธุรกิจจาก                   

บริษัท เชษฐโชติศักด์ิ จํากัด จัดเปนรายการระหวางกันดังรายละเอียดแสดงในหัวขอ 10 นอกจากนี้ 

ในป 2553 บริษัทยอยไดทําการเชาที่ดินจากบุคคลอ่ืนนอกกลุมดังรายละเอียดตอไปนี้ 

ที่ต้ัง ผูเชา อายุสัญญา คาเชา /เดือน (บาท) 

1. เลขที ่48/18 ซอย

ลาดพราว 15 แขวง

จอมพล เขตจตุจักร 

กทม. 

บจ. โพเอมา* 8 ป 3 เดือน  

(ส้ินสุดสัญญา

เดือน 

สิงหาคม 2556) 

40,000 – 45,000 

2. 1706 ถ.บางนา-

ตราด กม.4  แขวง

บางนา เขตบางนา 

กทม. 

บจ. เอส-วัน สปอรต 

(เดิมชื่อ : บจ.อารเอส 

เฟรชแอร) 

9 ป 

(ส้ินสุดสัญญา

เดือน 

ธันวาคม 2559) 

200,000 – 264,500 

หมายเหตุ *  ปจจุบันใหบริษัท ไอเดีย เพาเวอร จํากัด (เดิมชื่อ: บริษัท นิวส เจนเนอเรช่ัน จํากัด) เชาชวงตอ ใน

ราคาเหมารวมเชาที่ดินและอาคาร 100,000 บาท/เดือน 

 

5.2 อาคารสํานักงาน 

สําหรับอาคารสํานักงานเพื่อใชในการประกอบธุรกิจของกลุมอารเอส มีรายละเอียด

ดังตอไปนี้  

ที่ตั้ง ผูถือกรรมสิทธ์ิ 
ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลคาตาม
บัญชี 
ป 2553 

(ลานบาท) 

ภาระผูกพัน 

1. อาคารเลขที่ 431/2 ซอย

ลาดพราว 15  

เขตจตุจักร กทม. 

 

บริษัทฯ เจาของ 0.54 ไมมี 
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ที่ตั้ง ผูถือกรรมสิทธ์ิ 
ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลคาตาม
บัญชี 
ป 2553 

(ลานบาท) 

ภาระผูกพัน 

2. อาคารเลขที่ 431/3 ซอย

ลาดพราว 15  

เขตจตุจักร กทม. 

บริษัทฯ เจาของ 0.18 ไมมี 

3. อาคารเลขที่ 431/4 ซอย

ลาดพราว 15  

เขตจตุจักร กทม. 

บริษัทฯ เจาของ 0.30 ไมมี 

4. อาคารเลขที่ 61  

ซอยลาดพราว 15 

เขตจตุจักร กทม. 

บริษัทฯ เจาของ 0.09 ไมมี 

5. อาคาร เลขที่ 48/18 ซอย

ลาดพราว 15 เขตจตุจักร 

กทม. 

บจ. โพเอมา * เจาของ 1.86 ไมมี 

6. อาคาร เลขที่ 1706  

ถ.บางนา-ตราด กม.4  แขวง

บางนา เขตบางนา กทม. 

บจ. เอส-วัน สปอรต  

(เดิมชื่อ :  

บจ.อารเอส เฟรชแอร) 

เจาของ 4.12 ไมมี 

หมายเหตุ *  ปจจุบันให บริษัท ไอเดีย เพาเวอร จํากัด (เดิมชื่อ: บริษัท นิวส เจนเนอเรช่ัน จํากัด) เชาชวงตอ ใน

ราคาเหมารวมเชาที่ดินและอาคาร 100,000 บาท/เดือน 

5.3 อุปกรณ  

อุปกรณหลักทีใ่ชในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และ บริษัทยอย มดัีงนี ้

บริษัท อุปกรณและเคร่ืองจักร 
ลักษณะ
กรรม 
สิทธ์ิ 

มูลคาตาม
บัญชี 
ป 2553 

(ลานบาท) 

ภาระ
ผูกพัน 

บริษัทฯ  อุปกรณหองบนัทึกเสียง 

อุปกรณในการตัดตอ และอื่นๆ 

เจาของ 13.95 ไมม ี

บจ. จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย 

 

อุปกรณคอมพิวเตอร เจาของ 0.49 ไมม ี

บจ. สกาย-ไฮ เน็ตเวิรค 

 

อุปกรณหองบนัทึกเสียง เจาของ 1.53 ไมม ี
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บริษัท อุปกรณและเคร่ืองจักร 
ลักษณะ
กรรม 
สิทธ์ิ 

มูลคาตาม
บัญชี 
ป 2553 

(ลานบาท) 

ภาระ
ผูกพัน 

บจ. อารเอส  

อินสโตร มีเดีย 

จอแอลซีดี  เคร่ืองเลนดีวีดี  

และอื่นๆ 

เจาของ  10.55 ไมม ี

บจ. เอส-วัน สปอรต  

(เดิมชื่อ : บจ.อารเอส 

เฟรชแอร)  

สนามและอุปกรณสนาม

ฟุตบอล 

เจาของ  23.19 ไมม ี

บจ. อารเอส อนิเตอร

เนชั่นแนล บรอดคาสต้ิง 

แอนด สปอรต แมเนจ

เมนท 

อุปกรณต้ังศูนยถายทอดสด เจาของ 22.14 ไมม ี

บจ. ยาค  อุปกรณคอมพิวเตอร เจาของ 1.06 ไมม ี

 

5.4 สัมปทานและสัญญาเชาวทิย ุ

 บริษัทยอย แหงหนึ่งไดทําสัญญาเชาสถานีวิทยุจากบริษัทภายนอก ตามรายละเอียดดังนี้ 

สถาน ี เจาของสถานี ชวงเวลาตามสัญญาเชา 

F.M. 93.0 สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยาน 1 มกราคม 53 – 31 ธันวาคม 54 

 

  

5.5 สัญญาเชาโทรทัศน  

 ณ วันที่  31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ ไดเชาเวลากับสถานีโทรทัศนและบริษัทภายนอกเพื่อ

ออกอากาศรายการโทรทัศน ตามรายละเอียดดังนี้ 
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สถาน ี เจาของสถานี 

1. สถานีโทรทศันชอง 5 สถานวีทิยุโทรทัศนกองทพับก 

2. สถานีโทรทัศนชอง 7 บจ. กรุงเทพโทรทัศนและวิทยุ 

3. สถานีโทรทัศนชอง 9 บมจ. อสมท 

4. สถานีโทรทัศนผานดาวเทียม บมจ. ไทยคม 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ ทําสัญญาเชากับสถานีโทรทัศน  โดยมีหนังสือคํ้า

ประกัน (L/G) ออกโดยธนาคารพาณิชย รวมเปนจํานวน 16.73 ลานบาท  

5.6 สัมปทานสื่อในธุรกิจโมเดิรนเทรด 

 บริษัทในเครือแหงหนึ่งไดทําสัญญาบริการพื้นที่เพื่อการบริหารสื่อในรูปแบบตางๆ ใน

โมเดิรนเทรด กับบริษัทภายนอก โดยมีอายุสัญญา 1-3 ป 
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5.7 ลิขสิทธิ์  

มูลคาตามบัญชีของลิขสิทธิ์เนื้อรอง ทํานอง ละคร และภาพยนตร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2553 ของกลุมอารเอส    มีดังนี้ 

บริษัท ประเภทลิขสทิธิ ์ มูลคาตามบญัชี 

ป 2553 

บริษัทฯ มาสเตอรเพลง ละคร 

ภาพยนตร  ซอฟแวร 

และอ่ืนๆ 

78.95 

บจ. สกาย-ไฮ เน็ตเวิรค ซอฟแวรและอ่ืนๆ 0.40 

บจ. อารเอส อินเตอรเนช่ันแนล 

บรอดคาสต้ิง  แอนด  สปอรต 

แมเนจเมนท 

กีฬา และ ซอฟทแวร 84.13 

บจ. อารเอส อินสโตร มีเดีย อ่ืนๆ 0.77 

หมายเหตุ :  

- ปริมาณของลิขสิทธิ์ดังกลาวขางตน แสดงเพียงปริมาณที่มีมูลคาคงเหลือทางบัญชี

เทานั้น 

- นโยบายการตัดจําหนายของลิขสิทธิ์ดังแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินและ
ปจจุบันบริษัทฯ มีนโยบายการสอบทานมูลคาลิขสิทธิ์ทุกไตรมาสโดยทําการทบทวน

ประโยชนในเชิงเศรษฐกิจที่บริษัทฯ จะไดรับเพื่อใหลิขสิทธิ์ดังกลาวมีมูลคาในทางบัญชี

ไมสูงไปกวามูลคาที่จะไดรับคืน 
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5.8 เครื่องหมายการคา/บริการ  

บริษัทฯจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา/บริการ “RS” จํานวน 4 แบบ โดยวันที่จดทะเบียน

เปนเคร่ืองหมายการคา/บริการของบริษัทฯ ไดแก  วันที่ 29 มีนาคม 2538, 11 ตุลาคม 2547 , 10 

พฤศจิกายน 2548  และ 2 กุมภาพันธ 2550 โดยเครื่องหมายฯแตละแบบมีกําหนดอายุ 10 ป นับ

จากวันที่จดทะเบียน  ทั้งนี้เคร่ืองหมายการคา/บริการที่หมดอายุ บริษัทฯไดทําการตออายุตามที่

กฎหมายกําหนด นอกจากนี้ ในป 2552 บริษัทฯมีการประกาศใชเคร่ืองหมายบริการรูปแบบใหมซึ่ง

บริษัทฯ ยื่นจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาตอนายทะเบียนแลวเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2552 ใน

ปจจุบันอยูในชวงรอผลพิจารณาเคร่ืองหมายการคา/บริการ “RS”จากนายทะเบียน  

บริษัทยอยทุกบริษัทไดจดทะเบียนเคร่ืองหมายบริการแยกแตละบริษัท  
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6. ขอพิพาททางกฎหมาย 

บริษัทฯ และบริษัทยอยไมมีขอพิพาททางกฎหมายท่ีมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

อยางมีนัยสําคัญและที่มีผลกระทบดานลบอันอาจจะมีผลกระทบตอสินทรัพยของกลุมที่มีจํานวนสูง

กวารอยละ 5 ของสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตลอดจนขอพิพาททางกฎหมายที่มิได

เกิดจากการประกอบธุรกิจปกติของกลุม 
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7. โครงสรางเงนิทุน 
7.1 หลักทรัพยของบริษัทฯ 
 (ก)  หุนสามัญ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553  บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,026,000,280 แบงออกเปน

หุนสามัญ 1,026,000,280 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท  มีทุนชําระแลวจํานวน  

708,068,528  บาท แบงออกเปนหุนสามัญ 708,068,528  หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 

1 บาท 

(ข)   ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯ 

(1)  ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯ รุนที่ 1 (RS-W1) 

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯ รุนที่ 1 (RS-W1) ไดรับอนุญาตให

เร่ิมซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดต้ังแตวันที่ 13 กุมภาพันธ 2551 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ประเภทหลักทรัพยจดทะเบียน      ใบสําคัญแสดงสิทธทิี่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท 

อารเอสจํากัด (มหาชน) รุนที ่1  (RS-W1) 

ตลาดรอง                                   ตลาดหลักทรัพย 

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ           174,999,984 หนวย 

จํานวนหุนที่รองรับการใชสิทธิ         174,999,984 หุน 

ผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) โดยเสนอขาย

ใหแกผูถือหุนของบริษัทฯที่มีรายช่ือปรากฏใน

สมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2550 

ในอัตราสวน 4 หุนสามัญเดิม ตอ 1 หนวย

ใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยไมคิดมูลคา 

สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ       ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย สามารถใชสิทธิซื้อ

หุนสามัญเพิ่มทุนได 1 หุนในราคาหุนละ 1.80 

บาท (หนึ่งบาทแปดสิบสตางค) (ทั้งนี้ ราคาการ

ใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิ อาจเปลี่ยนแปลงได

ภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) 

ชนิดของใบสําคัญแสดงสิทธิ          ชนิดระบุชื่อผูถือและเปล่ียนมือได 
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อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ 3 ป นับจากวันออกและเสนอขายใบสําคัญแสดง

สิทธิ ซึ่งตรงกับวันที่ 15 มกราคม 2551 (วันใช

สิทธิคร้ังสุดทายวันที่ 14 มกราคม 2554 กรณีที่

วันกําหนดใชสิทธิคร้ังสุดทายตรงกับวันหยุดทํา

การของบริษัทฯ  ให เ ล่ือนวันกําหนดใช สิทธิ

ดังกลาวเปนวันทําการสุดทายของบริษัทฯกอนวัน

กําหนดใชสิทธิคร้ังสุดทาย) 

ราคาใบสําคัญแสดงสิทธิ             หนวยละ 0 บาท (ศูนยบาท) 

การใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิตาม

ใบสําคัญแสดงสิทธิไดในวันทําการสุดทายของ

เดือนมกราคมและกรกฎาคมของแตละป ตลอด

อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ วันกําหนดใช

สิทธิคร้ังแรกตรงกับวันที่ 30 มกราคม 2552 

และ วันกําหนดใชสิทธิคร้ังสุดทาย จะตรงกับ

วันที่ 14 มกราคม 2554 

 

 (2)  ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯ รุนที่ 2 (RS-W2) 

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯ รุนที่ 2 (RS-W2) ไดรับอนุญาตให

เร่ิมซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดต้ังแตวันที่ 14 มิถุนายน 2553 โดย

มีรายละเอียดดังนี้ 

 ประเภทหลักทรัพยจดทะเบียน      ใบสําคัญแสดงสิทธทิี่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท 

อารเอส จํากัด (มหาชน) รุนที่ 2  (RS-W2) 

ตลาดรอง                                   ตลาดหลักทรัพย 

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ           140,000,269 หนวย 

จํานวนหุนที่รองรับการใชสิทธิ         140,000,269 หุน 

ผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) โดยจัดสรรใหแก

ผูถือหุนเดิมของบริษัทที่มีรายช่ือปรากฏในสมุด

ทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2553  

และรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ
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พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

พ.ศ. 2535 โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 13 

พฤษภาคม 2553  ในอัตราสวนหุนสามัญเดิม 5 

หุน ตอใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย โดยไมคิด

มูลคา 

สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ       ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิในการซื้อหุน

สามัญของบริษัทได 1 หุน ในราคาหุนละ 1.90 บาท 

ทั้งนี้ราคาการใช สิทธิและอัตราการใชสิทธิอาจ

เปล่ียนแปลงในภายหลัง ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ 

ชนิดของใบสําคัญแสดงสิทธิ          ชนิดระบุชื่อผูถือและเปล่ียนมือได 

 อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ  4 ปนับจากวันที่ออก (วันที่ออกคือวันที่ 20 

พฤษภาคม 2553 วันที่ครบกําหนดและวันใชสิทธิ

คร้ังสุดทายตรงกับวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 ซึ่ง

ใบสําคัญแสดงสิทธิจะพนสภาพจากการเปน

หลักทรัพยจดทะเบียนในวันถัดไป) 

ราคาใบสําคัญแสดงสิทธิ             หนวยละ 0 บาท (ศูนยบาท) 

การใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิไดใน

วันทําการสุดทายของเดือนมิถุนายน  และ

ธันวาคมของแตละป ตลอดอายุของใบสําคัญ

แสดงสิทธิ โดยวันกําหนดการใชสิทธิคร้ังแรก 

คือ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และวันกําหนดการ

ใชสิทธิคร้ังสุดทาย คือ วันที่ 19 พฤษภาคม 

2557 
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7.2 ผูถือหุน 

รายช่ือผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน เมื่อวันที่ 30 

ธันวาคม 2553 มีดังนี้ 

 

ลําดับที ่ รายชื่อผูถือหุน จํานวนหุน รอยละ 
1 นาย สุรชัย เชษฐโชติศักด์ิ  161,000,000 22.74 
2 นาย เกรียงไกร เชษฐโชติศักด์ิ  100,000,000 14.12 
3 นาย สุวฒัน เชษฐโชติศักด์ิ 83,412,400 11.78 
4 นายอรรณพ ล้ิมประเสริฐ 24,776,000 3.50 
5 นายอนนัต ล้ิมประเสริฐ 18,446,000 2.61 
6 น.ส. มาลี เชษฐโชติศักด์ิ  18,300,000 2.58 
7 SIX SIS LTD 15,320,000 2.16 
8 นายชาญยทุธิ ์เหลารัดเดชา 11,470,000 1.62 
9 นางนพรัตน สีบัวเลิศ 10,150,000 1.43 

10 น.ส. มาริสา เชษฐโชติศักด์ิ   7,900,000 1.12 
 
 รายช่ือกลุมผูถือหุนรายใหญที่โดยพฤติการณ มีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายการจัดการ 

หรือการดําเนินงานของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ  (กลุมผูถือหุน หรือ ผูถือหุนที่ถือหุนเกินกวารอยละ 

10 และ ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ หรือ สงตัวแทนเขามาเปนกรรมการบริษัท) ไดแก นาย

เกรียงไกร  เชษฐโชติศักด์ิ นายสุรชัย เชษฐโชติศักด์ิ และนายสุวัฒน เชษฐโชติศักด์ิ 

 

7.3 นโยบายการจายเงินปนผล 

 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไร

สุทธิหลังจากหักภาษีและสํารองตามกฎหมายแลว ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอํานาจใน

การพิจารณายกเวนไมดําเนินการตามนโยบายดังกลาว หรือเปล่ียนแปลงนโยบายดังกลาวไดเปน

คร้ังคราว โดยอยูภายใตเงื่อนไขที่การดําเนินการดังกลาวจะตองกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือ

หุน 
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 การจัดการ 
 โครงสรางการจัดการ 

 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
(Nomination and Remuneration Committee) 

คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(Human Development Committee) 

ประธานเจาหนาที่บริหาร 

(CEO) 

คณะกรรมการบริหาร 

(Executive Board) 

ประธานเจาหนาที่ฝายปฏิบัติการ 
(Chief Operating Officer) 

ทรัพยากรบุคคลและธุรการ 
(Human Resource and Administration) 

สื่อสารองคกร 
(Corporate Communication) 

ภาพลักษณองคกร 
(Corporate Branding) 

ธุรกิจกีฬา 
(Sport) 

ประธานเจาหนาที่ฝายการเงิน 
(Chief Financial Officer) 

การเงินและบัญชี 
(Finance & Accounting) 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Technology) 

ประธานเจาหนาที่ฝายพาณิชย 
(Chief  Commercial Officer) 

บริหารลูกคาองคกร 
(Corporate Client Management) 

ธุรกิจภาพยนตร 
(Film) 

ธุรกิจสื่อวิทยุ 
(Radio) 

สํานักกฎหมาย 
(Legal Office) 

ธุรกิจเพลงและดิจิตอล 
(Music and Digital) 

ธุรกิจโชวบิซ 
(Showbiz) 

ธุรกิจสื่อในหางโมเดิรนเทรด 
(Instore Media) 

ธุรกิจสื่อโทรทัศน 
(Television) 

คณะกรรมการบริษัท 

(Board of Directors) 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

(Audit Committee) 

ฝายตรวจสอบกลาง 

(Internal Audit) 
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บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)

ธุรกิจเพลงและดิจิตอล สื่อโทรทัศนธุรกิจกีฬาธุรกิจภาพยนตรธุรกิจโชวบิซ สื่อสิ่งพิมพสื่อวิทยุ

บมจ.อารเอส

บจ.เค.มาสเตอร

บจ.จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย

บมจ.อารเอสบมจ.อารเอสบมจ.อารเอส บมจ.อารเอส บจ.สกาย-ไฮ เน็ตเวิรค บจ.โพเอมา

บจ.ไอเดีย เพาเวอร
***

บจ.อารเอส
อินเตอรเนชั่นแนล
บรอดคาสติ้ง
แอนด สปอรต
แมเนจเมนท**

* ถือหุนรอยละ65 โดย บมจ. อารเอส
** ถือหุนรอยละ83.33 โดย บมจ.อารเอส

*** ถือหุนรอยละ25 โดย บจ.โพเอมา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

หยุดธุรกรรมชั่วคราว
- บจ. อาร เอส ฟลม แอนด ดิสทริบิวชั่น
- บจ. อาวอง
- บจ. เรดดรามา
- บจ. อาร.เอส. สปอรตมาสเตอร
- บจ.อาร.เอส.สตูดิโอ
- บจ.บางกอก ออรกาไนเซอร
- บจ. อาร.เอส.เทเลวิชั่น
- บจ.อะลาดิน เฮาส
- บจ. นาคาเซีย
- บจ. มรดก เอ็นเตอรเทนเมนท
- บจ. อารเอส ไอ-ดรีม เอ็นเตอรเทนเมนท

สื่อในหาง
โมเดิรนเทรด

บมจ.อารเอส

บจ.อารเอส
อินสโตร มีเดีย*บจ.เอส-วัน สปอรต บจ.ยาค

หมายเหตุ :  กรณีที่ไมใชบริษัทยอย 100% กลุมผูถือหุนหลักสวนที่เหลือไมไดเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษทั อารเอส จํากัด (มหาชน)  
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โครงสรางการจัดการของบริษัทฯ ประกอบดวยคณะกรรมการ และ คณะอนุกรรมการรวม

ทั้งหมด  7  ชุด ไดแก คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทน คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

และคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

8.1.1 คณะกรรมการ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ ดังรายนาม

ตอไปนี้ 

1. นายเกรียงไกร เชษฐโชติศักด์ิ ประธานกรรมการ 

2. นายสุรชัย เชษฐโชติศักด์ิ รองประธานกรรมการ 

3. นายสุวัฒน เชษฐโชติศักด์ิ กรรมการ 

4. นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล กรรมการ/ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท และ 

เลขานุการบริษัท 

5. นายดามพ   นานา กรรมการ 

6.   นายดนัยศิษฏ  เปสลาพันธ กรรมการ 

7. นายพิศิษฐ   ดัชณาภิรมย กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

8. พลเอก ไพโรจน  พานิชสมัย กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 

9.  รศ.วิทยา  ดานธํารงกูล กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 

นิยามกรรมการอิสระ  

 กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการจากภายนอกท่ีไมไดมีตําแหนงเปนผูบริหารหรือ

พนักงานประจําของบริษัทฯ ไมไดเปนกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน

บริษัทฯ  และเปนอิสระจากผูถือหุนรายใหญ ผูบริหาร และผูที่เกี่ยวของ สามารถทําหนาที่คุมครอง

ผลประโยชนของผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน และสามารถชวยดูแลไมใหเกิดรายการที่มีความ

ขัดแยงทางผลประโยชนระหวางบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวของกัน โดยมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 

 (1)  ถือหุนไมเกินรอยละ 0.5 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ 

บริษัทยอย  บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้งนี้ใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่

เกี่ยวของ*ดวย 

(2) ไมเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน**/พนักงาน/ลูกจาง/ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือน

ประจํา/ผูมีอํานาจควบคุมบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับ

เดียวกัน***  หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้งในปจจุบัน และในชวงเวลา 2 ปกอน

ไดรับการแตงต้ัง 
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(3)   ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เปนบิดามารดา คู

สมรส พี่นองและบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร กับผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจ

ควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอช่ือเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ

หรือบริษัทยอย 

(4) ความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ แบงได ดังนี ้

(ก) ลักษณะความสัมพันธ 
 ความสัมพันธในลักษณะของการใหบริการทางวิชาชีพ 

 ลักษณะความสัมพันธ : ผูสอบบัญชี ผูใหบริการทางวิชาชีพอ่ืน 

เชน ที่ปรึกษากฎหมาย ทีป่รึกษาทางการเงิน ผูประเมินราคา

ทรัพยสิน เปนตน 

 ระดับนัยสําคัญที่เขาขายไมอิสระ 

- กรณีผูสอบบัญชี  : หามทุกกรณี 

- กรณีเปนผูใหบริการทางวิชาชีพอ่ืน  : มูลคารายการเกนิ 

2 ลานบาทตอป 

 ความสัมพันธทางการคา/ทางธุรกจิ (ใชแนวทางในทํานองเดียวกบั

ขอกําหนดวาดวยการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของตลาดหลักทรัพยฯ) 

 ลักษณะความสัมพันธ : กําหนดครอบคลุมรายการทางธุรกิจทุก

ประเภท ไดแก รายการที่เปนธุรกรรมปกติ รายการเชา/ใหเชา

อสังหาริมทรัพย รายการเกีย่วกับสินทรัพย/บริการ และรายการ

ใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงิน 

 ระดับนัยสําคัญที่เขาขายไมอิสระ  : มูลคารายการ ≥ 20 ลาน

บาท หรือ ≥ 3 % ของ NTA ของบริษัท แลวแตจํานวนใดจะตํ่า

กวา ทัง้นี้ ในการพิจารณามูลคารายการใหรวมรายการที่เกิดข้ึน

ในระหวาง 6 เดือน กอนวนัที่มีการทาํรายการในคร้ังนี้ดวย 

(ข) กรณีที่มีลักษณะความสัมพันธตาม (ก) กับนิติบุคคล บุคคลที่ถือวาเขาขายไม

อิสระ ไดแก ผูถือหุนรายใหญ กรรมการ (ยกเวนกรณีเปนกรรมการอิสระ/

กรรมการตรวจสอบ) และผูบริหารหรือ partner ของนิติบุคคลนั้น 

(ค) กําหนดชวงเวลาทีห่ามมีความสัมพันธตาม (ก) และ (ข) : ปจจุบันและ 2 ปกอน

ไดรับการแตงต้ัง 

(ง) ขอยกเวน : กรณีมีเหตุจําเปนและสมควร ซึ่งมิไดเกิดข้ึนอยางสม่ําเสมอและ

ตอเนื่อง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบอาจมีความสัมพันธเกินระดับ

นัยสําคัญที่กําหนดในระหวางดํารงตําแหนงก็ได แตตองได รับอนุมัติจาก
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คณะกรรมการบริษัทกอน และมติที่ไดตองเปนมติเปนเอกฉันท นอกจากนี้  

คณะกรรมการบริษัทตองจัดใหมีการเปดเผยความสัมพันธดังกลาวของกรรมการ

รายนั้นไวในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย ( แบบ filing ) แบบ

แสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป (แบบ 56-2) ของ

บริษัทฯ และหากตอมาบริษัทฯจะเสนอกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบราย

นั้น เพื่อดํารงตําแหนงตออีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการบริษัทตองจัดใหมีการ

เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความสัมพันธดังกลาวในหนังสือนัดประชุมผูถือหุนในวาระ

เลือกต้ังกรรมการดวย 

(5)   ไมเปนกรรมการที่ไดรับแตงต้ังข้ึนเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถือหุนราย

ใหญ หรือผูถือหุนซ่ึงเปนผูเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 

(6) ไมมีลักษณะอ่ืนใดทีท่ําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระได 

(7) กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามขอ (1)-(6) อาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัทใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม 

บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบ

องคคณะ ( collective decision )ได 

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระมีการดํารงตําแหนงเปนกรรมการอิสระในบริษัทใหญ บริษัทยอย 

และบริษัทยอยลําดับเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดํารง

ตําแหนงดังกลาว และคาตอบแทนรวม ที่กรรมการอิสระรายนั้นไดรับในแบบ filing  แบบ 56-1 

และแบบ 56-2 ดวย 

หมายเหตุ 

* ผูที่เกี่ยวของ หมายถึง  บุคคลตามมาตรา 258 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย และตลาด

หลักทรัพย 

** กรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน หมายถึง กรรมการที่ดํารงตําแหนงเปนผูบริหาร กรรมการ

ที่ทําหนาที่รับผิดชอบเยี่ยงผูบริหาร และกรรมการที่มีอํานาจลงนามผูกพัน เวนแตแสดงได

วาเปนการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไวแลว และเปนการลงนาม

รวมกับกรรมการรายอ่ืน 

*** บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หมายถึง บริษัทยอยต้ังแต 2 บริษัทข้ึนไปที่มีบริษัทใหญเปน

บริษัทเดียวกัน 
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กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัทฯ  

    กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ประกอบดวย นายเกรียงไกร เชษฐโชติศักด์ิ  

นายสุรชัย เชษฐโชติศักด์ิ นายสุวัฒน  เชษฐโชติศักด์ิ นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล  นายดามพ  

นานา  นายดนัยศิษฏ  เปสลาพันธ  สองในหกทานลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของ

บริษัทฯ  

 
 ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ 
 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2546 ไดมีมติกําหนด

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการไว ดังนี้  คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่จัดการบริษัทฯ ให

เปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ มติของที่ประชุมผูถือหุน และมีอํานาจมอบหมาย

แตงต้ังกรรมการจํานวนหนึ่งใหเปนกรรมการบริหารหรือมอบหมายใหบุคคลอ่ืนใด เพื่อดําเนินการ

อยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยางภายใตการควบคุมคณะกรรมการได เวนแตอํานาจในการ

ดําเนินการดังตอไปนี้ จะกระทําไดก็ตอเมื่อไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอน ทั้งนี้กําหนดให

รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรือมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชนอ่ืนใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย ใหกรรมการซึ่งมีสวนไดเสียในเร่ืองใด ไมมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น 

(ก) เร่ืองที่กฎหมายกําหนดใหตองไดมติที่ประชุมผูถือหุน 

(ข) การทํารายการที่กรรมการมีสวนไดเสียและอยูในขายที่กฎหมาย หรือขอกําหนดของ

ตลาดหลักทรัพยระบุใหตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 

 และในกรณีดังตอไปน้ีจะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ และที่

ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ 

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัทฯ 

(ค) การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือ

บางสวนที่สําคัญ การมอบหมายใหบุคคลอ่ืนเขาจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวม

กิจการกับบุคคลอ่ืนโดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน 

(ง) การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ 

(จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุนกู การควบหรือเลิกบริษัท 
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(ฉ)  การใดที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย หรือประกาศตลาดหลักทรัพยกําหนดใหตอง

ไดรับมติจากที่ประชุมผูถือหุน เชน การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัท

จดทะเบียน หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

 

คณะกรรมการบริษัท มีหนาที่พิจารณารายชื่อกรรมการใหมซึ่งไดรับการพิจารณา

กล่ันกรองแลวและนําเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน กรรมการที่ไดรับ

การเสนอชื่อจะตองพรอมที่จะทุมเทเวลา ความรู ความสามารถที่มีใหแกบริษัทฯ และมีความเขาใจ

หนาที่ความรับผิดชอบของกรรมการ สําหรับกรรมการใหมทางบริษัทฯมีกระบวนการใหขอมูล

เกี่ยวกับธุรกิจและการดําเนินงานของบริษัทฯเพื่อใหกรรมการใหมมีความรูความเขาใจในธุรกิจของ

บริษัทฯไดเปนอยางดี 

 

 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการทํางานของคณะกรรมการบริษัท

ประจําปตามแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท เพื่อเปนการตรวจสอบการทํางานและ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของคณะกรรมการบริษัทใหดียิ่งข้ึน 

 
การเขารวมประชุมคณะกรรมการในป 2553 
 
 รายนามคณะกรรมการ    ตําแหนง        เขารวมประชุมทั้งสิ้น 

1. นายเกรียงไกร เชษฐโชติศักด์ิ  ประธานกรรมการ      7/7  

2. นายสุรชยั เชษฐโชติศักด์ิ  รองประธานกรรมการ 7/7 

3. นายสุวัฒน เชษฐโชติศักด์ิ   กรรมการ 7/7 

4. นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล   กรรมการ  7/7 

5. นายดามพ   นานา กรรมการ 7/7 

6.   นายดนยัศิษฏ  เปสลาพันธ กรรมการ 7/7 

7. นายพิศิษฐ   ดัชณาภิรมย กรรมการอิสระ      7/7 

8. พลเอก ไพโรจน  พานิชสมัย กรรมการอิสระ  7/7 

9.  รศ.วิทยา  ดานธาํรงกูล กรรมการอิสระ  7/7 



บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                        RSTL                                          

                                                หนา 85 

 
8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ  วันที่  31 ธันวาคม  2553 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ  ประกอบดวย

ผูทรงคุณวุฒิจํานวน  3 ทาน ดังรายนามตอไปนี้ 

1. นายพิศิษฐ        ดัชณาภิรมย1 ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. พลเอก ไพโรจน  พานิชสมัย กรรมการตรวจสอบ 

3. รศ.วิทยา           ดานธํารงกูล กรรมการตรวจสอบ 
หมายเหตุ :   1  นายพิศิษฐ   ดัชณาภิรมย  คือ กรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู และ ประสบการณใน

การสอบทานงบการเงินของบริษัท  โดยเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 966  รับตรวจสอบบัญชี บริษัท

ตางๆ  ซึ่งไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 
   ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 

(ก) เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย การตัดสินใจ

ทางธุรกิจ ตลอดจนการกํากับดูแลกิจการ 

(ข) พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงต้ังผูสอบบัญชี และเสนอคาสอบบัญชีบริษัทประจําป รวมถึง

ประเด็น ดังนี้ 

 พิจารณาความเปนอิสระของผูสอบบัญชี เชน พิจารณาจากการใหบริการอื่น

นอกเหนือจากการสอบบัญชี  (non-audit service) ที่อาจทําใหขาดความเปนอิสระ เชน 

การวางระบบบัญชี เปนตน 

 ใหมีการประชุมรวมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขาประชุมดวยอยางนอย 1 

คร้ัง ตอป เพื่อขอความเห็นจากผูสอบบัญชีในเร่ืองตางๆ 

(ค) พิจารณานโยบายและแนวทางปฏิบัติของสายงานตรวจสอบกลางใหมีความเหมาะสม
และมีประสิทธิผลอยางตอเนื่อง 

(ง) พิจารณาทบทวนแผนงานการตรวจสอบประจําปของฝายตรวจสอบกลาง 

(จ) สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และ การตรวจสอบภายในที่มีความ

เหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานรวมกับผูสอบบัญชีภายในและภายนอก รวมถึง

ประเด็น ดังนี้ 

 ใหความเห็นชอบในการแตงต้ัง โยกยาย เลิกจาง และพิจารณาความดีความชอบของ

หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน ทั้งนี้เพื่อใหหนวยงานดังกลาวมีความเปนอิสระ

อยางแทจริง 
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 พิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายในโดยพิจารณาจากการปฏิบัติ

หนาที่ และการรายงานตางๆ รวมถึงสายงานบังคับบัญชาของหนวยงานนี้  

(ฉ) พิจารณารายงานผลการตรวจสอบรายไตรมาส และขอเสนอแนะของผูสอบบัญชีภายใน

และภายนอก รวมทั้งติดตามผลการดําเนินการตามขอเสนอแนะดังกลาว 

(ช) สอบทานรายการทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอยรายไตรมาส ใหมีความถูกตอง

เชื่อถือได และมีการเปดเผยขอมูลที่เพียงพอ ตามกระบวนการกํากับดูแลกิจการที่ดี  

(ซ) ดูแล และสอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 

(ฌ) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไป
ตามกฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้เพื่อใหมั่นใจวา รายการดังกลาว 

สมเหตุสมผล และเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ 

(ญ) พิจารณารวมกับผูสอบบัญชีถึงปญหา หรือ ขอจํากัดที่เกิดข้ึนจากการตรวจสอบงบการเงิน 

(ฎ) จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงาน
ประจําปของบริษัทฯ  ซึ่งรายงานดังกลาวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และตอง

ประกอบดวยขอมูล  ดังนี้ 

 จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขารวมประชุมของคณะกรรมการ

ตรวจสอบแตละทาน 

 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในประเด็น ดังนี้ 

o ความถูกตองครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 

o ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ 

o การปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 

o ความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 
o รายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
o ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการ

ปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร 

 รายการอื่นที่เห็นวา ผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และ

ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

(ฏ) คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจเชิญกรรมการบริหาร ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของมาให
ขอมูล หรือ เขารวมประชุมได 

(ฐ) การปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดวยความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ 
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8.1.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ประกอบดวย

ผูทรงคุณวุฒิจํานวน 4 ทาน ดังรายนามตอไปนี้ 

ประธานกรรมการ - นายพิศิษฐ ดัชณาภิรมย 

กรรมการ    - พลเอกไพโรจน พานิชสมัย 

    - นายสุวัฒน เชษฐโชติศักด์ิ 

    - รศ.วิทยา    ดานธํารงกูล 

  
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

(ก) พิจารณาหลักเกณฑและกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดํารง

ตําแหนงกรรมการ รวมทัง้คัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ไดกําหนดไว และเสนอ

ความเห็นตอคณะกรรมการบริษัทซ่ึงจะนาํเสนอที่ประชุมผูถือหุนใหเปนผูแตงต้ังกรรมการ  

แบงไดเปน 

o กําหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ตองการสรรหาใหเปนไปตามโครงสราง ขนาด และ

องคประกอบของคณะกรรมการที่คณะกรรมการกําหนดไว โดยดําเนนิการ ดังนี ้

 พิจารณาความเหมาะสมของความรู ประสบการณ และความเชี่ยวชาญของ

กรรมการโดยรวมวา คณะกรรมการตองการกรรมการที่มีคุณสมบัติลักษณะ

ใดบาง 

 พิจารณาความเปนอิสระของกรรมการอิสระแตละคน เพื่อพิจารณาวา 

กรรมการอิสระคนใดมีคุณสมบัติครบถวนหรือคนใดขาดคุณสมบัติในการเปน

กรรมการอิสระ รวมทั้งพิจารณาวา จําเปนตองสรรหากรรมการอิสระใหม

หรือไม  หากมีกรรมการอิสระไมครบตามนโยบายของคณะกรรมการ 

 พิจารณาการอุทิศเวลาของกรรมการ  

o สรรหาและเสนอชื่อบุคคลทีเ่หมาะสมที่จะมาดํารงตําแหนงกรรมการใหคณะกรรมการ
พิจารณาเพื่อเสนอชื่อใหที่ประชุมผูถือหุนเปนผูแตงต้ัง  โดยดําเนนิการ ดังนี ้

 กําหนดวธิีการสรรหาบุคคลเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการใหเหมาะสมกับ

ลักษณะเฉพาะของบริษัทฯ 

 ดําเนนิการพิจารณารายชื่อบุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือมาและคัดเลือกบุคคลที่

มีคุณสมบัติสอดคลองกับเกณฑคุณสมบัติที่กําหนดไว 

 ตรวจสอบใหรอบคอบวาบุคคลที่จะถกูเสนอชื่อนั้นมีคุณสมบัติตามกฎหมาย

และขอกําหนดของหนวยงานทางการ 
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 ดําเนนิการทาบทามบุคคลทีม่ีคุณสมบัติสอดคลองกับเกณฑคุณสมบัติที่

กําหนดไว เพื่อจะไดมั่นใจวา บุคคลดังกลาวมีความยินดีจะมารับตําแหนง

กรรมการของบริษัท หากไดรับการแตงต้ังจากผูถือหุน 

 เสนอช่ือใหคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและบรรจุชื่อในหนงัสือนัดประชุมผูถือ

หุน เพื่อใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงต้ังตอไป 

(ข)  พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑการจายคาตอบแทนของกรรมการเพื่อเสนอความเหน็ตอ

คณะกรรมการ ซึ่งจะนําเสนอที่ประชุมผูถอืหุนใหเปนผูอนุมัติ 

(ค)  พิจารณาเกณฑประเมนิผลประธานเจาหนาที่บริหาร 

(ง)  พิจารณากําหนดคาตอบแทนประจําปของกรรมการ 

(จ)  พิจารณาการเสนอขายหลักทรัพยใหม (หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน) ใหแก

กรรมการ และพนักงาน โดยใหเงื่อนไขตางๆจูงใจใหกรรมการและพนักงานปฏิบัติหนาที่

เพื่อใหเกิดการสรางมูลคาเพิ่มใหผูถือหุนในระยะยาวและสามารถรักษาบุคลากรที่มี

คุณภาพไดอยางแทจริง แตในขณะเดียวกันตองไมสูงเกินไปและเปนธรรมตอผูถือหุนดวย 

 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2550 ไดมีมติแตงต้ัง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  และอนุมั ติขอบเขตอํานาจหนาที่ของ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

8.1.4 คณะกรรมการบริหาร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ

จํานวน  5 ทาน ดังรายนามตอไปนี้ 

ประธานกรรมการบริหาร - นายสุรชัย เชษฐโชติศักด์ิ  

รองประธานกรรมการบริหาร - นายสุวัฒน เชษฐโชติศักด์ิ  

กรรมการ   - นางพรพรรณ   เตชรุงชัยกุล 

   - นายดามพ นานา 

   - นายคมสันต เชษฐโชติศักด์ิ 
 

 

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2546 และที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 5/2548 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2548 ไดมีมติกําหนดขอบเขต

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร โดยกําหนดใหคณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาที่
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ดังตอไปนี้ 

(ก) มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการกูหรือใหกูยืมเงิน หรือ การขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบัน

การเงิน รวมตลอดถึงการเขาเปนผูคํ้าประกัน หรือ การชําระหรือใชจายเงินเพื่อ       

ธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ ภายในวงเงินสําหรับแตละรายการไมเกิน

กวา 50 ลานบาท หรือจํานวนเทียบเทา  

(ข) มีอํานาจแตงต้ัง ถอดถอนเจาหนาที่ของบริษัทฯ ในตําแหนงที่ไมสูงกวาตําแหนง 

กรรมการผูจัดการ(ปจจุบันเปลี่ยนเปนประธานเจาหนาที่บริหาร) 

(ค) มีอํานาจจัดทํา เสนอแนะและกําหนดนโยบายแนวทางธุรกิจ และกลยุทธทางธุรกิจของ

บริษัทฯ ตอคณะกรรมการ 

(ง) จัดต้ังโครงสรางองคกรและการบริหาร และกรรมการบริหาร โดยใหครอบคลุมทุก

รายละเอียดของการคัดเลือก การฝกอบรม การวาจาง และการเลิกจางของพนักงาน

ของบริษัทฯ 

(จ) กําหนดแผนธุรกิจ อํานาจการบริหารงาน อนุมัติงบประมาณสําหรับประกอบธุรกิจ

ประจําป และงบประมาณรายจายประจําป และดําเนินการตามแผนทางธุรกิจและกล

ยุทธทางธุรกิจโดยสอดคลองกับนโยบาย และแนวทางธุรกิจที่ไดแถลงตอ

คณะกรรมการ 

(ฉ) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆ ตามที่ไดรับมอบหมายในแตละชวงเวลาจากคณะกรรมการ 

 

อนึ่ง การอนุมัติการเขาทํารายการดังกลาวขางตน จะตองไมมีลักษณะเปนการอนุมัติการ

เขาทํารายการที่ทําใหคณะกรรมการบริหารหรือผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหาร 

สามารถอนุมัติการเขาทํารายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง หรือมีสวนไดเสีย หรืออาจมี

ความขัดแยงทางผลประโยชนอ่ืนใด (ตามขอบังคับของบริษัทฯ และตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. 

ประกาศกําหนด) ทํากับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย ยกเวนเปนการอนุมัติการเขาทํารายการท่ีเปนไป

ตามนโยบายและหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัท ไดพิจารณาอนุมัติไว ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการมี

อํานาจในการแกไขเปล่ียนแปลงขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารไดตามที่จําเปน

หรือเห็นสมควร 
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8.1.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ

จํานวน  3 ทาน ดังรายนามตอไปนี้ 

ประธานกรรมการ - นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล 
กรรมการ   - นายดามพ นานา 

   - นายคมสันต เชษฐโชติศักด์ิ 

 
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

(ก) พิจารณานโยบาย  แผนงานและการดําเนินงานบริหารความเส่ียง รวมถึงให

คําแนะนําแกคณะกรรมการบริษัท และฝายจัดการในเร่ืองการบริหารความเส่ียง 

(ข) กํากับดูแลและสนับสนุนใหการบริหารความเสี่ยงเปนไปตามแผนงานและสําเร็จ
ลุลวงในระดับองคกร ตลอดจนระดับโครงการ  

(ค) พิจารณาความเส่ียงที่สําคัญของบริษัทในระดับองคกร และประเมินการ
ดําเนนิงานบริหารความเส่ียง ใหสอดคลองกับกลยุทธและแผนธุรกิจของบริษัท 

(ง) รายงานการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท 

 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2553 ไดมีมติแตงต้ัง

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และอนุมัติขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารความ

เส่ียง 

 

8.1.6 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล  

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน ดังรายนามตอไปนี้ 

ประธานกรรมการ - นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล 
กรรมการ   - นายดามพ นานา 

   - นายคมสันต เชษฐโชติศักด์ิ 
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ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบรรษัทภบิาล 

(ก)   เสนอแนวทางหรือนโยบายดานการกาํกับดูแลกิจการที่ดี ตอคณะกรรมการ

ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท 

(ข) ทบทวนหรือปรับปรุงแนวทางหรือนโยบายดานการกํากับดูแลกิจการทีดี่ของ

บริษัท 

(ค) ใหคําแนะนาํดานการกาํกับดูแลกิจการที่ดี แกคณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการบริษัท 

(ง) ดูแลใหกรรมการและฝายจัดการปฏิบัติงานตามนโยบายดานการกาํกบัดูแล

กิจการที่ดี 

 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2554 ไดมีมติแตงต้ัง

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และอนุมัติขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

 

8.1.7 คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล   

ณ  วันที่  31 ธันวาคม  2553 คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ 

ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 2 ทาน ดังรายนามตอไปนี้ 

ประธานกรรมการ - นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล 

กรรมการ   - นางนภาพร ตรีพยัคฆ  

เลขานุการ   - นายนิเวสน บัวคอม  

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

(ก)   นําเสนอนโยบาย และ แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล 

(ข)   พัฒนากลยุทธ และ เทคนิควิธีเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

(ค)   กํากับ และ ดูแลการดําเนินงานดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

(ง)   พิจารณา และ ตัดสินใจในประเด็นที่เกี่ยวของดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตาม

แนวทางที่ไดรับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหาร 
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8.1.8 คณะผูบริหาร  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ผูบริหารของบริษัทฯ มีรายนามดังตอไปนี้ 

1.  นายเกรียงไกร  เชษฐโชติศักด์ิ ประธานกรรมการ 

2.  นายสุรชัย  เชษฐโชติศักด์ิ ประธานเจาหนาที่บริหาร 

3.  นายสุวัฒน  เชษฐโชติศักด์ิ รองประธานกรรมการบริหาร 

4.  นางพรพรรณ  เตชรุงชัยกลุ ประธานเจาหนาที่ฝายปฏิบัติการ 

 5.  นายดามพ   นานา ประธานเจาหนาที่ฝายการเงิน 

 6.  นายคมสันต  เชษฐโชติศักด์ิ  ประธานเจาหนาที่ฝายพาณิชย 
 
หมายเหตุ   1. “ผูบริหาร” ในหัวขอน้ี หมายถึง กรรมการ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร หรือผูดํารงตําแหนงระดับบริหารสี่

รายแรกนับตอจากประธานเจาหนาท่ีบริหารลงมา และผูซึ่งดํารงตําแหนงเทียบเทากับผูดํารงตําแหนง

ระดับบริหารรายท่ีสี่ทุกราย 

          

  ขอบเขตอํานาจหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหาร 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2546 และคร้ังที่ 

5/2548 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2548 ไดมีมติกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการ

(ปจจุบันเปล่ียนเปนประธานเจาหนาที่บริหาร)   โดยกําหนดใหกรรมการผูจัดการ(ปจจุบัน

เปล่ียนเปนประธานเจาหนาที่บริหาร) มีอํานาจอนุมัติในการดําเนินการใดๆ ที่จําเปนหรือเกี่ยวเนื่อง

กับการดําเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ ภายในวงเงินสําหรับแตละรายการไมเกินกวา 25 

ลานบาท หรือจํานวนเทียบเทาทั้งนี้ การอนุมัติการทํารายการดังกลาวขางตนกรรมการผูจัดการ

(ปจจุบันเปลี่ยนเปนประธานเจาหนาที่บริหาร)ไมมีอํานาจในการดําเนินการใดๆ ในหรือเกี่ยวกับ

รายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สําคัญของบริษัทฯ และ/หรือ 

รายการหรือเร่ืองที่กรรมการผูจัดการ (ปจจุบันเปล่ียนเปนประธานเจาหนาที่บริหาร) หรือ บุคคลที่

อาจมีความขัดแยง มีสวนไดสวนเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอ่ืนใดที่

จะทําข้ึนกับบริษัทฯ และบริษัทยอย ในกรณีดังกลาว รายการหรือเร่ืองดังกลาวจะตองนําเสนอตอ

คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการของบริษัทฯ (แลวแตกรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

8.2 การสรรหากรรมการและผูบริหาร 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2550 ไดมีมติแตงต้ัง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  และอนุมั ติขอบเขตอํานาจหนาที่ของ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ดังนั้น การคัดเลือกบุคคลที่จะเขาดํารงตําแหนง

เปนกรรมการของบริษัทฯ ตองผานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน วิธีการสรรหา
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กรรมการจะกระทําโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะเปนผูพิจารณาคัดเลือก

ตามเกณฑคุณสมบัติตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตาม

ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ยังพิจารณาถึง

ความหลากหลายของทักษะ ประสบการณ ความรู และความสามารถเฉพาะเพื่อประโยชนและการ

พัฒนากิจการของบริษัทฯ รวมทั้งการอุทิศเวลา และความพยายามในการปฏิบัติหนาที่ จากนั้นจึง

นํารายช่ือเสนอคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงต้ัง 

ในการเลือกต้ังคณะกรรมการของบริษัทฯ ที่ประชุมผูถือหุนเปนผูแตงต้ังกรรมการ โดยใช

เสียงขางมากตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 

 (ก) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอเสียงหนึ่ง 

 (ข)  ใหผูถือหุนออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคลไป 

 (ค) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกต้ังเปน

กรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังนั้น ในกรณีที่บุคคล

ซึ่งไดรับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนที่จะพึงมีหรือ

จะพึงเลือกต้ังในคร้ังนั้นใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด 

8.3 คาตอบแทนผูบริหาร  

8.3.1 คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 

  ก) กรรมการบริษัท  

 

รายการ 
ป 2553 

จํานวน (ทาน) จํานวนเงิน (บาท) รายละเอียดคาตอบแทน 

กรรมการบริษัท 9 1,295,000 คาตอบแทนประจําและเบี้ยประชุม 

กรรมการตรวจสอบ 3 1,495,999 คาตอบแทนประจําและเบี้ยประชุม 
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โดยมีรายละเอียดคาตอบแทนประจํา และ เบ้ียประชุมรายกรรมการบริษัทดังนี้ 
 

ลําดับ รายนามกรรมการบริษัท ป 2553 

  คาตอบแทนประจํา (บาท) คาเบ้ียประชุม (บาท) 

1 นายเกรียงไกร เชษฐโชติศักด์ิ - 175,000 

2 นายสุรชัย เชษฐโชติศักด์ิ  - 140,000 

3 นายสุวัฒน เชษฐโชติศักด์ิ - 140,000 

4 นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล - 140,000 

5 นายดามพ นานา - 140,000 

6 นายดนัยศิษฎ เปสลาพันธ                                      -       140,000 

7 นายพิศิษฐ   ดัชณาภิรมย                                 - 140,000 

8 พลเอก ไพโรจน  พานิชสมัย                                 - 140,000 

9 รศ.วิทยา  ดานธํารงกูล                                 - 140,000 

 รวมทั้งหมด                                - 1,295,000 

หมายเหตุ คาตอบแทนกรรมการน้ีเปนผลประโยชนที่จายใหแกกรรมการของบริษัทฯตามมาตรา 90 

ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 (โดยไมรวมเงินเดือน และผลประโยชนที่เก่ียวของที่จาย

ใหกับกรรมการซ่ึงดํารงตําแหนงเปนผูบริหารของบริษัทฯดวย) และการเปนกรรมการบริษัทยอยไมไดรับ

คาตอบแทน   

ข) กรรมการบริหารและผูบริหารของบริษัทฯ  

 

รายการ 
ป 2553 

จํานวน  
(ทาน) 

จํานวนเงิน  
(ลานบาท) 

รายละเอียดคาตอบแทน 

กรรมการบริหาร 5 - - 

ผูบริหาร 6 40.23 เงินเดือน / โบนัส / สวัสดิการอื่นๆ 

 

8.3.2 คาตอบแทนอ่ืน 

ไมมี 
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8.4 การกํากับดูแลกิจการ 

 บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ โดยใหความสําคัญตอระบบการ

ควบคุมและการตรวจสอบภายใน และมุงเนนการกํากับดูแลฝายบริหารใหดําเนินการตามนโยบาย

อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชนระยะยาวของผูถือหุน รวมทั้งมุงเนนเร่ืองความโปรงใสในการ

ดําเนินกิจการ การเปดเผยขอมูล และการบริหารความเส่ียงที่เหมาะสม ตลอดจนความรับผิดชอบ

ตอสังคมและส่ิงแวดลอม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ในป พ.ศ. 2553 บริษัทไดรับการจัดอันดับ  Excellent CG Scoring จากรายงานการกํากับ

ดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจําป พ.ศ. 2553 

 สรุปการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในป 2553 ดังนี้ 

นโยบายเกีย่วกับการกํากบัดูแลกิจการ 

 คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดใหมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯอยาง

เปนลายลักษณอักษร และจัดใหมีการพิจารณาทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีและคูมือ

จรรยาบรรณของกลุมบริษัทฯ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวอยางนอยป

ละ 1 คร้ัง และบริษัทฯไดเผยแพรใหกรรมการและพนักงานเพ่ือใชอางอิงและถือปฏิบัติ รวมทั้ง

เผยแพรบนเว็ปไซตภายในของบริษัทฯ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2554 ไดมีการ

พิจารณาทบทวน ปรับปรุง และอนุมัตินโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีและคูมือจรรยาบรรณของ

กลุมบริษัทฯ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว 

สิทธขิองผูถือหุน 

 บริษัทฯไดใหความสําคัญและเคารพสิทธิของผูถือหุน โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑที่

กฎหมายกําหนด ใน ป 2553 บริษัทฯจัดประชุมสามัญผูถือหุนวันที่ 28 เมษายน 2553 ซึ่ง

กรรมการทุกทานที่อยูในตําแหนงไดเขารวมประชุมผูถือหุน  (รายชื่อกรรมการบริษัทที่เขาประชุมผู

ถือหุน ดูรายละเอียดไดที่รายงานการประชุมผูถือหุน) 

 บริษัทฯมีนโยบายการปฏิบัติกับผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน โดยตระหนักถึงความสําคัญ

ของสิทธิของผูถือหุนในการเขาถึงขอมูลของบริษัทฯอยางเพียงพอและทันเวลา ในการจัดประชุมผู



บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                        RSTL                                          

                                                หนา 96 

ถือหุนบริษัทฯจะจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุมตามวาระตางๆ ใหผู

ถือหุนทราบลวงหนากอนวันประชุมอยางนอย 7 วัน ซึ่งเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 

ในป 2553 บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย(ประเทศไทย) จํากัด ซึง่เปนนายทะเบียนหุนของ

บริษัทฯเปนผูจัดสงหนังสือเชิญประชุมใหแกผูถือหุนลวงหนากอนวันประชุมไมนอยกวา 7 วัน หรือ 

14 วันแลวแตกรณีที่กฎหมายกําหนด  

ในป 2553 บริษัทฯ ไดจัดสงหนังสือนัดประชุม พรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุมตาม

วาระตางๆใหผูถือหุนทราบลวงหนากอนวันประชุมในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด ซึ่งในแตละ

วาระมีหลักการและเหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบ นอกจากนั้น บริษัทฯ

ไดเผยแพรหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน และ เอกสารประกอบการประชุม  ทั้งภาษาไทย และ

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

http://www.rs.co.th/corporate/eng/meeting.htm  กอนวันประชุมไมนอยกวา 30 วัน และ 

เผยแพรรายงานประจําป ไวที่ Website ของบริษัทฯกอนวันประชุมไมนอยกวา 7 วัน  เพื่อเพิ่มความ

รวดเร็วในการเขาถึงขอมูลของผูถือหุน สวนรายงานการประชุมผูถือหุนที่จัดในป 2553 ไดนําไป 

post ไวภายใน 14 วัน หลังการประชุม บริษัทฯ ไดจัดการประชุมผูถือหุน โดยกอนเร่ิมประชุม 

ประธานในที่ประชุมไดชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนใหที่ประชุมทราบ  ในระหวางการประชุม

ประธานในที่ประชุมเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิอยางเทาเทียมกันในการสอบถามเพิ่มเติม และ 

แสดงความคิดเห็น   กอนการออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระ  และสนับสนุนใหมีการใชบัตร

ลงคะแนนเสียงในวาระที่สําคัญ เพื่อความโปรงใสและตรวจสอบได รายงานการประชุมถูกจัดทํา

ข้ึนอยางถูกตอง  ครบถวน เสร็จสมบูรณในเวลาที่กฎหมายกําหนด และ มีระบบการจัดเก็บที่ดี

เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได   

ในป 2553 บริษัทฯดูแลผูถือหุนมากกวาสิทธิตามกฎหมาย เชน การใหขอมูลสําคัญที่เปน

ปจจุบันผานเว็บไซต และไมมีการลิดรอนสิทธิของผูถือหุนในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทฯที่

ตองเปดเผยตามขอกําหนดตางๆ และการเขาประชุมผูถือหุน ไดแก ไมเพิ่มวาระการประชุมหรือ

เปล่ียนแปลงขอมูลสําคัญโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา ไมแจกเอกสารที่มีขอมูลสําคัญ

เพิ่มเติมในที่ประชุมผูถือหุนอยางกะทันหัน และไมจํากัดสิทธิในการเขาประชุมของผูถือหุนที่มา

สาย เปนตน และในระหวางการประชุมผูถือหุน  ประธานในที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนมี

สิทธิอยางเทาเทียมกันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็น และ ขอเสนอแนะตางๆ เกี่ยวกับผลการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งเปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถามลวงหนากอนวันประชุม โดยสง

คําถามผานเว็บไซตของบริษัทฯ หรือสงจดหมายถึงคณะกรรมการบริษัท ซึ่งการใหสิทธิของผูถือหุน

และการสงเสริมใหผูถือหุนใชสิทธิเปนไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี  
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การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกนั 

 สําหรับผูถือหุนที่ไมสะดวกเขารวมประชุมดวยตนเอง บริษัทฯเสนอใหมอบอํานาจให

กรรมการอิสระซ่ึงเปนประธานคณะกรรมการตรวจสอบเขาประชุมและลงคะแนนเสียงแทน ในการ

ประชุมสามัญผูถือหุนป 2553 ไมมีผูถือหุนรายใด มอบอํานาจใหประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง

เปนกรรมการอิสระที่บริษัทฯเสนอเปนผูรับมอบอํานาจ ใหออกเสียงแทน 

 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2553 บริษัทไดเผยแพรขอมูลถึงผูถือหุนผานเว็บไซตของบริษัทฯ

เพื่อใหผูถือหุนสวนนอยเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุมสามัญผูถือหุน พรอมทั้งกําหนด

กฎเกณฑที่ชัดเจนลวงหนาสําหรับการพิจารณาการเพิ่มวาระที่ผูถือหุนสวนนอยเสนอ  และบริษัทฯ

มีกําหนดวิธีการใหผูถือหุนสวนนอยเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาดํารงตําแหนงกรรมการ 

พรอมขอมูลประกอบการพิจารณาดานคุณสมบัติและการใหความยินยอมของผูไดรับการเสนอช่ือ 

อยางไรก็ตาม ไมมีผูเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุมสามัญผูถือหุน และไมมีผูเสนอช่ือ

บุคคลเพื่อเขารับการเลือกต้ังเปนกรรมการ 

2.1 บริษัทฯมีมาตรการปองกันกรรมการและผูบริหารใชขอมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน

ใหแกตนเองหรือผูอ่ืนในทางมิชอบเปนลายลักษณอักษร ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท

กําหนดใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร พนักงานและลูกจางของบริษัทฯ รายงาน

รายการที่ อาจมีความขัดแยงของผลประโยชนของตนและผู เกี่ ยวของตอ

คณะกรรมการโดยสงขอมูลใหแกสํานักกฎหมาย เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการ

บริษัท และ ใหคณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯที่อาจมีความ

ขัดแยงของผลประโยชนและสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชนของบริษัทฯโดยรวม 

ทั้งนี้ กรรมการและผูบริหารที่มีสวนไดเสียกับธุรกรรมที่ทํากับบริษัทฯไมใหมีสวนรวม

ในการตัดสินใจทําธุรกรรมดังกลาว ดังรายละเอียดที่ไดเปดเผยในหัวขอการดูแลเร่ือง

การใชขอมูลภายใน อีกทั้ง คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหในการทํารายการระหวาง

กันนั้นจะตองเปนไปตามขอกําหนดที่เกี่ยวของของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ดังรายละเอียดที่ไดเปดเผยในหัวขอมาตรการ หรือข้ันตอนการอนุมัติการทํารายการ

ระหวางกัน  ต้ังแตป 2551 คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายหามกรรมการ

และผูบริหารระดับสูง(**)ซื้อขายหุนบริษัทฯ ในชวง 3 สัปดาหกอนงบการเงินเผยแพร

และ 2 วันหลังเปดเผยงบการเงิน  

 บริษัทกําหนดขอหามไมใหมีการใชโอกาสหรือขอมูลที่ไดจากการเปนกรรมการ ผูบริหาร 

หรือพนักงานในการหาประโยชนสวนตน หรือทําธุรกิจแขงขันกับบริษัทฯหรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง 
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รวมทั้งไมใชขอมูลภายในเพื่อประโยชนของตนในการซ้ือขายหุนของบริษัทฯ ไวในคูมือจรรยาบรรณ 

และไดเปดเผยไวในหัวขอการดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน 

หมายเหตุ  (**) หมายถงึ ผูบริหารตามนิยามของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย(ก.ล.ต.) ที่มีหนาที่รายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพยตามกฎหมาย 

บทบาทของผูมีสวนไดเสยี 

บริษัทฯใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ทั้งผูมีสวนไดเสียภายใน ไดแก 

พนักงานและผูบริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอย หรือผูมีสวนไดเสียภายนอก ไดแก คูแขง เจาหนี้ 

ภาครัฐและหนวยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผูมีสวนได

เสีย โดยเฉพาะอยางยิ่งชุมชนและสังคม ซึ่งใหความสําคัญอยางสม่ําเสมอ  (ดูตัวอยางในหัวขอ

บทบาทและความรับผิดชอบตอสังคมและนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล) รวมทั้งบริษัทฯ ได

จัดใหมีระเบียบและแนวปฏิบัติเปนลายลักษณอักษร รวมถึงกําหนดบทลงโทษทางวินัย เพื่อใหผูที่

เกี่ยวของยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ดวยความซ่ือสัตยสุจริต

และมีจริยธรรม ทั้งการปฏิบัติตอบริษัทฯ และผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ  กรรมการ ผูบริหาร และ

พนักงานของกลุมบริษัทอารเอสยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ดวย

ความซ่ือสัตยสุจริตและมีจริยธรรม ทั้งการปฏิบัติตอบริษัทฯ และผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ  สวน

เนื้อหาของคูมือจรรยาบรรณของกลุมบริษัทฯ ครอบคลุมในเร่ืองจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ

และจรรยาบรรณของพนักงาน ซึ่งไดแก  

ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดําเนินธุรกิจที่เปนประโยชนตอเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม 

โดยคํานึงถึงหนาที่และความรับผิดชอบที่พึงมีตอประเทศชาติ สังคมและส่ิงแวดลอม ตลอดจน

ดําเนินธุรกิจและควบคุมใหมีการปฏิบัติภายใตกรอบของกฎหมาย และกฎเกณฑตางๆที่เกี่ยวของ 

อยางครบถวน รวมถึงมุงมั่นผลักดันใหเกิดกระแสพัฒนาคุณภาพของสังคม และส่ิงแวดลอม ทั้งที่

ดําเนินการเองและรวมมือกับรัฐและชุมชน และสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม

อยางจริงจังและตอเนื่องใหแกพนักงานทุกระดับในการปฏิบัติตนเปนคนดีทําประโยชนใหกับชุมชน

และสังคม รวมทั้งสนับสนุนใหพนักงานมีสวนรวมสรางสรรคกิจกรรมตางๆเพื่อชุมชน และสังคม

อยางสม่ําเสมอ อันกอใหเกิดวัฒนธรรมที่ดีในองคกรตอไป โดยมีการทบทวน ประเมินผล และ

ติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานของบริษัทฯอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหแนใจวา บริษัทฯได
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ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับสังคมและส่ิงแวดลอม(ดูตัวอยางในหัวขอบทบาทและความรับผิดชอบ

ตอสังคมและนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 

ลูกคา 

บริษัทฯมุงมัน่ในการจาํหนายสินคาและใหบริการที่มีคุณภาพกับลูกคาของบริษัทฯ 

ผูถือหุน 

บริษัทฯบริหารงานดวยความรูความสามารถที่ดี มีประสิทธิภาพ เพื่อใหผลการดําเนินงาน

ที่ดี โดยคํานึงถึงความเส่ียงในปจจุบันและอนาคต ตลอดจนใหเกิดผลตอบแทนท่ีเหมาะสมตอผูถือ

หุน และควบคุมดูแลใหเปนที่มั่นใจไดวา ไดมีการรายงานผลการปฏิบัติงาน และสถานะทางการ

เงินของบริษัทฯ ตลอดจนการเปดเผยขอมูลตอผูถือหุนอยางถูกตองครบถวน 

พนักงาน 

บริษัทฯถือวาพนักงานเปนสมบัติอันมีคาของบริษัทฯ ดังนั้นคุณคาของพนักงานจึงถือเปน

เร่ืองสําคัญ ซึ่งบริษัทฯจัดใหมีสวัสดิการที่เหมาะสมแกพนักงาน ใหผลตอบแทนที่เหมาะสมกับ

ความรูความสามารถ ความความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแตละคน และ

กลุมบริษัทอารเอส ใหความสําคัญกับการรักษาสุขภาพ ความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการ

ทํางานใหมีความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของพนักงานอยูเสมอ และยึดมั่นปฏิบัติตาม

กฎหมายแรงงาน ทั้งนี้บริษัทฯจัดใหมีการตรวจสุขภาพพนักงาน การประกันชีวิตและสุขภาพ

พนักงาน และจัดใหมีการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ทํางานสม่ําเสมอ 

บริษัทฯสงเสริมใหมีการฝกอบรมใหความรูแกพนักงานกรรมการ ผูบริหาร เปนตน(ดู

ตัวอยางในหัวขอบทบาทและความรับผิดชอบตอสังคมและนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 

คูคาและเจาหนี้ 

บริษัทฯต้ังมั่นในความซื่อสัตยสุจริต และ เที่ยงธรรมตอคูคา โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุด

ของบริษัทฯ และอยูบนพื้นฐานของการไดรับผลตอบแทนที่เปนธรรมตอทั้งสองฝาย หลีกเล่ียง

ความลําเอียง หรือสถานการณที่ทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน ตลอดจนยึดมั่นและถือ

ปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งไมสนับสนุนการทุจริตและการจายสินบนเพื่อผลประโยชนทางธุรกิจของ

บริษัท 
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คูแขง 

บริษัทฯสงเสริมนโยบายการแขงขันทางการคาอยางเสรี และเปนธรรม 

คุณธรรม 

บริษัทฯมุงมั่นกระทําในสิ่งที่ถูกตอง ปฏิบัติหนาที่ดวยความซ่ือสัตย สุจริต ตรงไปตรงมา 

ภายใตกฎหมาย  และกฎระเบียบของบริษัทฯ โดยถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณนี้ในทุกกิจกรรมและ

ในการตัดสินใจในทุกเร่ืองของบริษัทฯ  บริษัทฯจะดําเนินธุรกิจดวยความซ่ือสัตยและคํานึงถึงความ

เส่ียงที่มีผลกระทบตอบริษัทฯ 

ความเสมอภาคกับสิทธิมนุษยชนแกผูเกี่ยวของ 

บริษัทฯไมมีการกีดกัน หรือไมใหสิทธิพิเศษ หรือเลือกปฏิบัติแกผูหนึ่งผูใด เนื่องจากความ

แตกตางทางดานเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ สถาบันการศึกษา รวมทั้งไมเกี่ยวของกับการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ์ 

 บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนการไมลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ์ 

คณะกรรมการบริษัทไดมีการพิจารณาทบทวน และปรับปรุงคูมือจรรยาบรรณของกลุม

บริษัทฯ เปนประจําอยางนอยปละ 1 คร้ัง ซึ่งในป 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 

1/2554 ไดมีการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง และอนุมัติคูมือจรรยาบรรณของกลุมบริษัทฯ  และ

ประกาศลงในระบบ Intranet ของบริษัทฯ รวมถึง ใชเปนขอมูลในการฝกอบรมพนักงานใหมเพื่อให

พนักงานทุกระดับรับทราบอยางทั่วถึง และมีกระบวนการดูแลใหมีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่

กําหนดอยางเครงครัด 

บริษัทฯมีนโยบายใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับปฏิบัติตามที่กําหนดในคูมือ

จรรยาบรรณของกลุมบริษัทฯอยางเครงครัด ในปที่ผานมา บริษัทฯและบริษัทยอยไมมีขอพิพาท

ทางกฎหมายที่มีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯอยางมีนัยสําคัญและที่มีผลกระทบดาน

ลบอันอาจจะมีผลกระทบตอสินทรัพยของกลุมที่มีจํานวนสูงกวารอยละ 5 ของสวนของผูถือหุน ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตลอดจนขอพิพาททางกฎหมายที่มิไดเกิดจากการประกอบธุรกิจปกติของ

กลุม 
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บริษัทฯพัฒนากลไกการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียในการสรางเสริมผลการดําเนินงาน

ของบริษัทฯ เพื่อสรางความมั่นคงอยางยั่งยืนใหกับกิจการโดยการเปดเผยขอมูลอยางโปรงใส และ 

รับฟงความเห็น  ขอรองเรียน หรือ ขอเสนอแนะ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจสอถึงการทุจริต หรือ

ประพฤติมิชอบของบุคคลในองคกรทั้งจากพนักงานเอง และ ผูมีสวนไดเสียอ่ืน ผานทางการพบ

ผูบริหาร หนวยงานตรวจสอบกลาง หนวยงานนักลงทุนสัมพันธ  เลขานุการบริษัท หรือ

คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อผานไปยังคณะกรรมการบริษัทโดยตรง  โดยทางเว็บไซต 

http://www.rs.co.th/corporate  ทางโทรศัพท หมายเลข 0-2511-0911 และ 0-2511-0555 ตอ 1503 หรือ

ติดตอโดยตรงตามหนวยงานดังกลาว เพื่อใหมีการรวบรวมและตรวจสอบขอมูลตามกระบวนการที่

บริษัทฯกําหนดไวและรายงานตอคณะกรรมการ  

สําหรับคํารองเก่ียวกับรายงานทางบัญชีและการเงิน การควบคุมภายใน การบริหารความ

เส่ียง การปฏิบัติตามกฎหมายและจรรยาบรรณ เลขานุการบริษัท จะเปนผูรับเอกสารและสรุป

ประเด็นตางๆทั้งหมดเสนอใหคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเปนรายไตรมาส  

บริษัทฯใหความสําคัญกับการเก็บขอมูลรองเรียนเปนความลับเพื่อสรางความมั่นใจใหแกผู

รองเรียน และเร่ืองรองเรียนดังกลาวจะรับรูเฉพาะในกลุมบุคคลที่ไดรับมอบหมายและเกี่ยวของ

ดวยเทานั้น 

การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

 บริษัทฯ ใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และ ระดับ

ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยกําหนดภาระหนาที่ อํานาจการดําเนินการของผูปฏิบัติงาน 

ผูบริหารไวอยางชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใชทรัพยสิน และ มีการแบงแยกหนาที่ผูปฏิบัติงาน 

ผูติดตามควบคุม และ ประเมินผลออกจากกัน เพื่อใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกัน

อยางเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทฯ ไดจัดใหมี

ระบบรายงานทางการเงินเสนอผูบริหารสายงานที่รับผิดชอบ 

บริษัทฯ มีฝายตรวจสอบภายในทําหนาที่ตรวจสอบโดยจะรายงานการตรวจสอบตรงตอ

คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานหลัก และกิจกรรมทางการเงินสําคัญของ

บริษัทฯ ไดดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดและมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะมีการ

ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ (Compliance Control)  
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การทาํหนาทีข่องคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย 

คณะกรรมการบริษัท ไดแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อชวยในการกํากับดูแลกิจการของ

บริษัทฯ ดังนี้ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป ประกอบดวยกรรมการ 3 

ทาน ทุกทานเปนกรรมการอิสระ รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ และหนาที่ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ ดูรายละเอียดในหัวขอโครงสรางการจัดการของบริษัทฯ 

โดยในป 2553 บริษัทฯมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งส้ินจํานวน 5 คร้ัง ซึ่ง

กรรมการตรวจสอบทุกทานที่อยูในตําแหนงไดเขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุก

คร้ัง  และรายงานผลการปฏิบัติหนาที่ตอคณะกรรมการบริษัทอยางสมํ่าเสมอ อีกทั้งในการ

ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมรวมกันระหวางคณะกรรมการตรวจสอบ

กับผูสอบบัญชีโดยไมมีผูบริหารอยู 1 คร้ัง 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2550 ไดมีการแตงต้ัง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  อนุมัติขอบเขตอํานาจหนาที่  และพิจารณา

คาตอบแทน โดยคณะกรรมการฯ ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิ ทั้งหมดจํานวน 4 ทาน ซึ่งมี

สมาชิกที่เปนกรรมการอิสระ จํานวน 3 ทาน โดยกรรมการอิสระ 1 ใน 3 ทาน เปนประธาน

กรรมการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  และคณะกรรมการฯ มีวาระใน

การดํารงตําแหนงคราวละ 3  ป (ดูรายละเอียดในหัวขอโครงสรางการจัดการของบริษัทฯ) 

ในป 2553 บริษัทฯมีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน รวมทั้งส้ิน

จํานวน 2 คร้ัง ซึ่งกรรมการทุกทานที่อยูในตําแหนงไดเขารวมประชุมคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาคาตอบแทน  ทุกคร้ัง และ คณะกรรมการสรรหาฯรายงานผลการปฏิบัติหนาที่

ตอคณะกรรมการบริษัทอยางสม่ําเสมอ 

ในระหวางป 2553 สรุปสาระสําคัญของงานที่ปฏิบัติไดดังตอไปนี้ 

1. พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติและความเหมาะสมเพื่อดํารง
ตําแหนงกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ 
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2. พิจารณาทบทวนและอนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทน  

3. พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของรูปแบบและหลักเกณฑการจายคาตอบแทน 

4. พิจารณาทบทวนเร่ืองคาตอบแทนประจําปของกรรมการ 

5. พิจารณาเกณฑการประเมินผลประธานเจาหนาที่บริหาร 

6. รายงานผลการปฏิบัติหนาที่ตอคณะกรรมการบริษัทอยางสม่ําเสมอ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนมีความเห็นวา รายการดังกลาวมีความ

เหมาะสมและเปนไปเพื่อประโยชนของบริษัทฯ ผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียในระยะยาวแลว 

 คณะกรรมการบริหาร ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ทาน รายนามคณะกรรมการ

บริหาร ดูรายละเอียดในหัวขอโครงสรางการจัดการของบริษัทฯ 

โดยในป 2553 บริษัทฯมีการประชุมคณะกรรมการบริหาร รวมทั้งส้ินจํานวน 12 คร้ัง 

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2553 ไดมีการแตงต้ัง

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  อนุมัติขอบเขตอํานาจหนาที่  และพิจารณาคาตอบแทน 

โดยคณะกรรมการฯ ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิ ทั้งหมดจํานวน 3 ทาน และคณะ

กรรมการฯ มีวาระในการดํารงตําแหนงคราวละ 3  ป (ดูรายละเอียดในหัวขอโครงสรางการ

จัดการของบริษัทฯ) 

โดยในป 2553 บริษัทฯมีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งส้ินจํานวน 2 

คร้ัง 

 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2554 ไดมีการแตงต้ัง

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล อนุมัติขอบเขตอํานาจหนาที่  และพิจารณาคาตอบแทน โดย

คณะกรรมการฯ ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิ ทั้งหมดจํานวน 3 ทาน และคณะกรรมการฯ มี

วาระในการดํารงตําแหนงคราวละ 3  ป (ดูรายละเอียดในหัวขอโครงสรางการจัดการของ

บริษัทฯ) 
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 คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 ทาน รายนาม

คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ หนาที่ของคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากร

บุคคล ดูรายละเอียดในหัวขอโครงสรางการจัดการของบริษัทฯ 

งานผูลงทุนสมัพันธ 

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักดีวาขอมูลของบริษัทฯ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไมใช

การเงิน ลวนมีผลตอกระบวนการตัดสินใจของผูลงทุนและผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ จึงให

ความสําคัญตอการเปดเผยสารสนเทศที่มีความถูกตอง ครบถวน โปรงใส และทั่วถึง ทั้งโดยผาน

ชองทางจากส่ือการเผยแพรขอมูลตางๆของตลาดหลักทรัพยฯ และเว็บไซตของบริษัทฯ  พรอมทั้ง

จัดใหมีการประชุมพบปะระหวางคณะผูบริหารของบริษัทฯกับนักวิเคราะหหลักทรัพย และนัก

ลงทุนทั่วไป เพื่อตอบขอซักถามตางๆอยางเทาเทียมกัน 

ทั้งนี้  บริษัทฯ ไดกําหนดให “สวนนักลงทุนสัมพันธ” ทําหนาที่ติดตอส่ือสาร และ ใหบริการ

ขอมูล  ขาวสาร และ กิจกรรมตางๆของบริษัทฯ แกผูลงทุนสถาบัน  ผูถือหุน  นักวิเคราะห  ภาครัฐ

ที่ เกี่ยวของ  และ  ประชาชนท่ัวไป    ทั้งนี้   ผูลงทุนสามารถติดตอหนวยงานดังกลาวไดที่      

หมายเลขโทรศัพท 0-2511-0911 และ 0-2511-0555 ตอ 1503 หรือ ที่ Website : 

http://www.rs.co.th/corporate หรือที่ e-mail address: supanutp@rs.co.th  

 นอกจากนี้ในรอบป 2553 บริษัทฯ ไดเผยแพรขอมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ผานกิจกรรม

ตางๆดังนี้ 

• การจัดประชุมนักวิเคราะห เพื่อแถลงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในทุกๆไตรมาส โดย

เปดโอกาสใหนักวิเคราะหไดพบปะผูบริหารเพื่อตอบขอซักถามในประเด็นตางๆ โดย

เอกสารประกอบการประชุมจะอยูในเว็บไซตของบริษัทฯ 

• การเขารวมงานบริษัทจดทะเบียนพบผูลงทุน (Opportunity Day) ของตลาดหลักทรัพย 

ในเดือนมีนาคมและเดือนมิถุนายน 2553 

• การจัดทําแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ56-1) และ รายงานประจําป (แบบ56-2) 

เผยแพรทางระบบ ELCID ของตลาดหลักทรัพยฯ และในเว็บไซตของบริษัทฯ ในสวนของ

รายงานประจําปจะจัดสงใหผูถือหุนและผูสนใจทั่วไปเปนประจําทุกป 
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ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

ความเปนอิสระจากฝายจดัการของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 3 ทาน (เปนกรรมการอิสระ

ทั้ง 3 ทาน) และเปนกรรมการที่เปนผูบริหาร 6 ทาน ประวัติของกรรมการแตละทานแสดงไวใน

หัวขอ “รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท” 

ประธานกรรมการไมเปนบุคคลเดียวกับประธานเจาหนาที่บริหาร และเปนตัวแทนของ

กลุมผูถือหุนใหญ อยางไรก็ตาม โครงสรางคณะกรรมการของบริษัท ประกอบดวย กรรมการที่เปน

อิสระ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ทําใหเกิดการถวงดุลและสอบทานการบริหารงาน 

คณะกรรมการบริษัทเห็นวา กรรมการอิสระท้ัง 3 ทาน มีคุณสมบัติตามนิยามที่บริษัท

กําหนดข้ึน ดังรายละเอียดในหัวขอโครงสรางการจัดการของบริษัทฯ  ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท

เห็นวา นายพิศิษฐ   ดัชณาภิรมย เปนกรรมการอิสระที่มีความรูและความเช่ียวชาญดานบัญชีและ

การเงิน จึงไดแตงต้ังใหเปนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัทไดสนับสนุนใหมีการจัดทําแผนสืบทอดตําแหนง ซึ่งจะชวยใหการ

ดําเนินงานของบริษัทฯเปนไปไดอยางราบร่ืน นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีโครงการ

สําหรับพัฒนาผูบริหาร ซึ่งเปนการเตรียมใหพรอมเปนแผนที่ตอเนื่องถึงผูสืบทอดงานของประธาน

เจาหนาที่บริหารและผูบริหารระดับสูง(**) ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  

ความเหมาะสมของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมของผูที่จะดํารงตําแหนงกรรมการ 

ประกอบดวยผูมีความรู ประสบการณ ความสามารถเฉพาะดานที่เปนประโยชนกับบริษัทฯ รวมทั้ง

อุทิศเวลา ความรู ความสามารถ และความพยายามในการปฏิบัติหนาที่เพื่อเสริมสรางใหบริษัทฯ

เจริญกาวหนา และกําหนดนโยบายใหกรรมการทุกคนและผูบริหารระดับสูง(**) ที่มีหนาที่รายงาน

การถือครองหลักทรัพยตามกฎหมายจัดสงรายงานดังกลาวใหแกคณะกรรมการบริษัทเปนประจํา 

และใหกรรมการดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไดไมเกิน 3 บริษัท และในการไปดํารง

ตําแหนงกรรมการที่บริษัทจดทะเบียนอ่ืนของประธานเจาหนาที่บริหารและผูบริหารระดับสูง(**)

ของบริษัทฯตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทกอน  

หมายเหตุ  (**) หมายถงึ ผูบริหารตามนยิามของ ก.ล.ต. 
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ประสิทธิภาพในการทําหนาที่ของคณะกรรมการ 

การกาํหนดนโยบาย 

คณะกรรมการบริษัทมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ภารกิจ กลยุทธ เปาหมาย 

แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกํากับดูแลใหฝายจัดการดําเนินการใหเปนไปตาม

แผนธุรกิจ และงบประมาณที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนมีจุดมุงหมายไป

ในทิศทางเดียวกัน รวมถึงการจัดการใหบริษัทฯ มีนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี ระบบการ

ควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และนโยบายและการดําเนินงานบริหารความเส่ียงที่

เหมาะสม รวมทั้งมีการติดตามผลการดําเนินงานในเรื่องดังกลาวอยางสม่ําเสมอในการประชุม

คณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาการกําหนดและแยกบทบาท

หนาที่ และความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และประธานเจาหนาที่บริหารอยาง

ชัดเจน 

การกาํกับดูแลฝายจัดการ 

คณะกรรมการบริษัทไดมีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และ ผลการ

จัดการความเส่ียง และการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีเปนประจําอยางนอยปละ 

1 คร้ัง เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2554 ไดมีการ

พิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและผลการบริหารความเส่ียง และ

ประเมินเร่ืองการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

คณะกรรมการชุดยอย 

 คณะกรรมการบริษัทแตงต้ังคณะกรรมการชุดยอยเพ่ือชวยกล่ันกรองรายละเอียดโดย

กําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบไวในระเบียบของแตละคณะ 

 สมาชิกสวนใหญของคณะกรรมการชุดยอยเปนกรรมการอิสระ ยกเวน คณะกรรมการ

บริหาร คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และ คณะกรรมการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล  ประธานกรรมการไมดํารงตําแหนงในคณะกรรมการชุดยอยทุกคณะ อีกทั้งยัง

กําหนดใหกรรมการอิสระเปนประธานของแตละคณะดวย ยกเวน คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และ คณะกรรมการพัฒนา
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ทรัพยากรบุคคล ปจจุบัน บริษัทฯมีคณะกรรมการชุดยอย 6 คณะ ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความ

เส่ียง คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 รายละเอียดเก่ียวกับรายช่ือ หนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดยอยอยูในหัวขอ

โครงสรางการจัดการของบริษัทฯ 

เลขานุการบริษัท 

  คณะกรรมการบริษัทไดแตงต้ังใหประธานเจาหนาที่ฝายปฏิบัติการ ทําหนาที่ เปน

เลขานุการบริษัท ซึ่งปจจุบัน คือ นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล เพื่อใหการดําเนินการของบริษัทฯ

เปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ของตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย โดยมีบทบาทหนาที่หลัก ดังนี้ 

• ให คําแนะนําดานกฎหมาย  ดานบัญชีและภาษี  และกฎเกณฑตางๆที่

คณะกรรมการจะตองทราบ 

• ปฏิบัติหนาที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ 

• ประสานงานใหมีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ 

• ประสานงานและส่ือสารทางดานงานผูลงทุนสัมพันธ และหนวยงานตางๆ เชน 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนตน 

การประชุมคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทมีกําหนดประชุมโดยปกติอยางนอยปละ 4 คร้ัง และ มีการประชุม

พิเศษเพิ่มเติมตามความจําเปน โดยมีการกําหนดวาระการประชุม และ วันประชุมไวลวงหนา  โดย

มีวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานเปนประจํา ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดจัดสงหนังสือเชิญประชุม

พรอมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารการประชุมกอนการประชุมลวงหนาอยางนอย 7 วัน  

เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม โดยประธาน

กรรมการและประธานเจาหนาที่บริหารรวมกันพิจารณาการเลือกเร่ืองเขาวาระการประชุม

คณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาใหแนใจวาเร่ืองที่สําคัญไดถูกบรรจุเขาวาระการประชุม

เรียบรอยแลว และ กรรมการแตละทานมีความเปนอิสระท่ีจะเสนอเรื่องเขาสูวาระการประชุม 

ตลอดจนคณะกรรมการบริษัทสามารถเขาถึงขอมูลที่จําเปนไดจากประธานเจาหนาที่บริหาร ทั้งนี้
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กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ(นิยามและคุณสมบัติดูรายละเอียดในหัวขอโครงสรางการ

จัดการของบริษัทฯ) จะเขารวมประชุมทุกคร้ัง  โดยในป 2553 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการ

บริษัทรวมทั้งส้ินจํานวน 7 คร้ัง   โดยการประชุมจัดที่สํานักงานใหญของบริษัทฯ ทุกคร้ัง    ซึ่ง

กรรมการทุกทานที่อยูในตําแหนงไดเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท ทุกคร้ัง   

ในกรณีที่มกีรรมการทานใดเปนผูมีสวนไดเสียอยางมนีัยสําคัญในเร่ืองที่กําลังพิจารณา 

กรรมการทานนั้นจะไมเขารวมการประชุมระหวางการพจิารณาเร่ืองนัน้ๆ 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายใหกรรมการที่ไมเปนผูบริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหวาง

กันเองตามความจําเปน เพือ่อภิปรายปญหาตางๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยูในความสนใจโดยไมมี

ฝายจัดการรวมดวย และใหแจงประธานเจาหนาที่บริหารทราบถงึผลการประชุมดวย  

การประเมินผลงานตัวเอง 

 คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทเปนประจําทุกป

ตามแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทรวมกันพิจารณา

ตรวจสอบผลงานและปญหาเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของคณะกรรมการบริษัทฯ

ใหดียิ่งข้ึน อีกทั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนใหความเห็นในการกําหนดเกณฑ

การประเมินผลงานของประธานเจาหนาที่บริหาร และนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให

ความเห็นชอบ  และผลการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่บริหารจะถูกประเมินโดย

คณะกรรมการบริษัทซ่ึงเปนกรรมการอิสระเทานั้น เพื่อการปรับปรุงแกไขตอไป  

คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทเปนประจําทุกป 

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2554 ไดมีการพิจารณา

ประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทประจําป 2553 เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทรวมกัน

พิจารณาผลงานและปญหาเพื่อการปรับปรุงแกไขตอไป และผลการปฏิบัติงานของประธาน

เจาหนาที่บริหารประจําป 2553 ไดถูกประเมินโดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งเปนกรรมการอิสระ

เทานั้น เพื่อพิจารณาผลงานและการปรับปรุงแกไขตอไป  

การจายคาตอบแทน 

บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารไวอยางชัดเจนและโปรงใส 

โดยในการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2546 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 5/2546 

ไดพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการใหอยูในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมซ่ึงสูงเพียงพอที่จะ
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ดึงดูด และรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ตองการ และสอดคลองกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ

สําหรับผูบริหาร การจายคาตอบแทนจะสอดคลองกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯและผลการ

ปฏิบัติงานของผูบริหารแตละทาน สวนการประเมินผลงานของประธานเจาหนาที่บริหาร 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนกําหนดเกณฑการประเมินผลงานของประธาน

เจาหนาที่บริหาร และนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาใหความเห็นชอบ และผลการ

ปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่บริหารจะถูกประเมินโดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งเปนกรรมการ

อิสระเทานั้น (รายละเอียดคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารไดแสดงไวในหัวขอโครงสรางการ

จัดการของบริษัทฯ) 

การพัฒนากรรมการและผูบริหาร 

 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายใหกรรมการเดิมซึ่งไดรับมอบหมายแนะนํากรรมการใหม

ใหรูจักบริษัทฯ และบรรยายสรุปแผนธุรกิจของบริษัทฯ ผลประกอบการ กลยุทธ สภาพการแขงขัน 

วิสัยทัศน คานิยมองคกร นโยบายกํากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งขอมูลอ่ืนๆที่

เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท เปนตน 

 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเสริมสรางและพัฒนาความรูใหมๆใหกับกรรมการและ

ผูบริหาร โดยสนับสนุนใหเขารับการสัมมนาและการอบรมในหลักสูตรที่เปนประโยชน ซึ่งจัดโดย

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสถาบันอ่ืนๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่อยาง

มีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯออกคาใชจาย (ดูรายละเอียดในหัวขอรายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหาร

และผูมีอํานาจควบคุมบริษัท) 

ตลอดป 2553 บริษัทฯไดปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ยกเวนเร่ืองตอไปนี ้

1. ไมไดเปดเผยคาตอบแทนของกรรมการที่เปนผูบริหารในสวนที่ไดรับจากการเปนกรรมการ
บริษัทอ่ืน เพราะไมใชขอมูลของบริษัทฯ 

8.5 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 

บริษัทฯ ไดดําเนินการแจงใหผูบริหารฝายตางๆ ใหเขาใจถึงภาระหนาที่ในการรายงานการ

ถือหลักทรัพยในบริษัทฯ ของตนเอง คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการ

เปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพยตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษตามมาตรา 275 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย พ.ศ. 2535 นอกจากมาตรการที่เปนขอกําหนดของกฎหมายแลว บริษัทฯไดมีนโยบาย
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เปนลายลักษณอักษรซึ่งครอบคลุมเร่ืองการใชขอมูลภายในไวในคูมือจรรยาบรรณของกลุมบริษัทฯ 

เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน โดยคูมือจรรยาบรรณของ

กลุมบริษัทฯ ผานมติการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแลวเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2549  และไดมี

การพิจารณาทบทวน ปรับปรุง และอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเปนประจําทุกป ซึ่ง

การพิจารณาทบทวน ปรับปรุง และอนุมัติคร้ังลาสุดเปนการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 

1/2554 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2554 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดมีการกําหนดระเบียบขอบังคับในการนําขอมูลภายในของบริษัทฯ 

ไปใชดังนี้ 

(1) กรรมการ ผูบริหาร พนักงานและลูกจางของบริษัทฯ จะตองรักษาความลับ/หรือ

ขอมูลภายในของบริษัทฯ 

(2) กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และ ลูกจางของบริษัทฯ จะตองไมนําความลับ และ/

หรือ ขอมูลภายในของบริษัทฯ ไปเปดเผยหรือแสวงหาผลประโยชนแกตนเองหรือ

เพื่อประโยชนแกบุคคลอ่ืนใด ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม และไมวาจะไดรับ

ผลตอบแทนหรือไมก็ตาม 

(3) กรรมการ ผูบริหาร พนักงานและลูกจางของบริษัทฯ จะตองไมทําการซ้ือขาย โอน

หรือรับโอน หลักทรัพยของบริษัทฯ โดยใชความลับและ/หรือขอมูลภายในบริษัทฯ 

และ/หรือเขาทํานิติกรรมอ่ืนใดโดยใชความลับและ/หรือขอมูลภายในของบริษัทฯ 

อันอาจกอใหเกิดความเสียหายตอบริษัทฯ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 

โดยขอกําหนดนี้รวมความถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผูบริหาร 

พนักงานและลูกจางของบริษัทฯ พนักงานคนใดฝาฝนในระเบียบดังกลาวบริษัทฯ จะถือวาได

กระทําผิดอยางรายแรงโดยอาจมีโทษต้ังแตข้ันตักเตือนดวยวาจาจนถึงข้ันใหออกจากงาน 

8.6 บุคลากร 

ณ  วันที่  31 ธันวาคม  2553 กลุมบริษัทฯมีจํานวนพนักงานทั้ งหมด  1,021 คน  

ประกอบดวยพนักงานใน บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) 730 คน และบริษัทในเครือ 291 คน  

และไดจายผลตอบแทนเปนจํานวนเงินรวมประมาณ  476  ลานบาท โดยเปนผลตอบแทนในรูป

ของเงินเดือน โบนัสและคาใชจายบุคลากรอื่นๆ  
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นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

1. บริษัทฯ คํานึงถึงความสําคัญของพนักงานในฐานะทนุมนษุย(Human Capital)  ซึ่งเปน

ปจจัยสําคัญทีสุ่ดที่จะผลักดันใหองคกรบรรลุสูเปาหมายไดอยางยัง่ยนื โดยมีการจัดระดับการ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล ไว 3 ระดับ คือ การพัฒนาองคกร(Organization Development) การพัฒนา

อาชีพ(Career Development) และการฝกอบรมและพัฒนา(Training  Development) 

 1.1 การพัฒนาองคกร ไดสงเสริมการมีสวนรวมและความเขาใจในวิสัยทัศน(Vision) 

ภารกิจ(Mission) และคานยิมรวม(Core  Values) เพื่อใหพนกังานไดทราบทิศทางการทํางาน และเปน

การปลูกฝงวฒันธรรมองคกรภายในของกลุมบริษัท อารเอส จํากัด(มหาชน) ต้ังแตชวงการ

ปฐมนิเทศพนกังานใหม และผานกิจกรรมภายในตางๆ เชน กิจกรรม Team Building  เปนตน อีกทั้ง

ไดสรางกระบวนการดานทรัพยากร(HR Framework) ที่เปนพืน้ฐานระบบใหเปนมาตรฐานเดียวกนัทัง้

กลุมบริษัทฯ เชน ระบบการบริหารผลงาน โดยใชตัวช้ีวัด(KPI) และความสามารถ(Competency)  

และระบบ Online ตางๆ เปนตน 

 1.2 การพัฒนาอาชีพของพนักงาน ไดกําหนดเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ

(Career Path) เพื่อใหพนกังานรับรูวาตนเองสามารถเล่ือนตําแหนง(Promotion)หรือสามารถโอนยาย

(Transfer) หรือสับเปล่ียนหมุนเวยีนงาน(Job Rotation) ไปยังหนวยงานหรือตําแหนงงานใดไดบาง  

รวมทัง้กําหนดหลักเกณฑการเล่ือนตําแหนง/ปรับระดับตําแหนง(Promotion Path) รวมถงึมีการ

กําหนดช่ัวโมงการฝกอบรมทางการบริหาร สําหรับกลุมที่จะข้ึนดํารงตําแหนงทางการบริหารในแต

ละระดับไวอยางชัดเจน  

  1.3 การฝกอบรมและพัฒนาพนกังาน ไดกําหนดแนวทางการพัฒนาโดยใชกรอบ

ของความสามารถ(Competency Base Training) ประกอบกับผลสํารวจความจําเปนในการฝกอบรม

(Training Need) โดยมีวิธกีารพัฒนาทัง้ในสวนของการสงไปฝกอบรมภายนอก(Public Training) และ

จัดฝกอบรมภายใน(In-house Training) ตามแผนการฝกอบรม ที่ครอบคลุมทั้งดานการพัฒนา

ความรู(Knowledge Development) การพัฒนาทัศนคติ(Attitude Development) และการพัฒนาทักษะ  

(Skill Developmen )  เชน หลักสูตรดาน IT  หลักสูตรดาน Team Work สําหรับแตละหนวยงาน 

หลักสูตรพัฒนาความคิดสรางสรรค Mind Mapping เปนตน  นอกจากนี้บริษทัฯยงัมีกิจกรรมแบบ 

Non-Training และ กิจกรรมการแบงปนความรูในองคกร (Knowledge Sharing) ที่เปดโอกาสให

พนกังานที่เขารวมไดตามความสนใจ ในรูปแบบ การบรรยายพิเศษ โดยผูบริหารและวิทยากรที่มี

ประสบความสําเร็จจากองคกรภายนอกตางๆ เชน กรณีศึกษาเกีย่วกับ Social Network  

กรณีศึกษาเร่ือง 3 G เปนตน  
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2.  บริษัทใหความสําคัญกับการสรางความผูกพัน(Engagement) ของพนักงานในองคกร 

มาอยางตอเนื่อง โดยจัดใหมีกิจกรรมตางๆทั้งดานบันเทิง กีฬา และดูแลทุกขสุขพนักงาน เชน 

กิจกรรมกีฬา RS World Cup  กิจกรรมปารต้ีปใหม กิจกรรมซื้องายขายเปน เปนตน  

3. บริษัทมุงเนนในการสรางความสํานึกในการรับผิดชอบตอสังคม(Corporate Social 

Responsibility - CSR)  และส่ิงแวดลอม ซึ่งรวมถึงการปลูกจิตสํานึกในการใชทรัพยากร กับ

พนักงาน และเพื่อเปนไปตามวิสัยทัศนขององคกร โดยในป 2553 ตลอด 12 เดือน ไดจัดใหมี

กิจกรรมภายใตแคมเปญ ทําดีทุกเดือน ไดแก 

-กิจกรรมของเลนเพื่อนอง ที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชนสวนผัก และชุมชนภักดี  

  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

-กิจกรรมหนังสือมือสองและปรับปรุงหองสมุด ที่โรงเรียนวัดศิริจันทรา ตําบลคลองหา  

  อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

-กิจกรรมของใชเด็กออน ณ สถานสงเคราะหเด็กออนปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด  

 จังหวัดนทบุรี 

-กิจกรรมประกวดภาพถายลดโลกรอน  

-กิจกรรมบริจาคอุปกรณกีฬากับโรงเรียนที่ขาดแคลน ที่โรงเรียนวัดเทวสุนทร  

 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

-กิจกรรมบริจาคอุปกรณการเรียนกับโรงเรียนที่ไดรับผลกระทบจากการชุมนุม ที่โรงเรียน 

 สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

-กิจกรรมบริจาคโลหิต กับศิริราชพยาบาล 

-กิจกรรมฟงการบรรยายธรรม โดยพระอาจารยสุรศักด์ิ จรณธัมโม วัดผาณิตาราม   

 จ.ฉะเชิงเทรา  

-กิจกรรมไหวพระ 3 จังหวัด อยุธยา-อางทอง-สุพรรณบุรี  

-กิจกรรมวิปสสนากรรมฐาน ที่วัดปาเจริญราช อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี  

-กิจกรรมปลูกปาชายเลน ที่ตําบลคลองโคน อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  

-กิจกรรมบรรเทาภัยหนาว ที่อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม  

4. นอกจากนี้ บริษัทยังใหความสําคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานท่ี

ทํางาน ดวยการใหความรู ขาวสารผานส่ือตางๆในองคกร และจัดใหมีกิจกรรมการฝกซอมดับเพลิง

และฝกซอมหนีไฟ  
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9.  การควบคุมภายใน  
 
 บริษัทฯ ใหความสําคัญตอการเสริมสรางการควบคุมภายใน ใหมีความเพียงพอ และ

เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ เพื่อเปนการปองกันทรัพยสินของบริษัทฯ ไมใหเกิดความเสียหาย หรือ

นําไปหาประโยชนโดยมิชอบ โดยมีฝายตรวจสอบกลางเปนหนวยงานทําหนาที่ตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานและกิจกรรมทางการเงินที่สําคัญ และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการ

ตรวจสอบเพื่อใหฝายตรวจสอบกลางมีความเปนอิสระเพียงพอในการปฏิบัติงาน 

 

ในการประชุมคณะกรรมการคร้ังที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2554 โดยมี

คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ทานเขารวมประชุมดวย คณะกรรมการไดประเมินความเพียงพอของ

ระบบควบคุมภายในโดยการซักถามขอมูลจากฝายบริหาร และการตอบแบบประเมินความเพียงพอ

ของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ดวยตนเอง สรุปไดวา การประเมินระบบควบคุมภายในของ

บริษัทฯ ในดานตางๆ 5 สวน คือ องคกรและสภาพแวดลอม การบริหารความเส่ียง การควบคุมการ

ปฏิบัติงานของฝายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล และระบบการติดตาม 

คณะกรรมการมีความเห็นวา ปจจุบันบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในอยางเพียงพอแลว  
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10.  รายการระหวางกัน 

รายละเอียดขอมูลของรายการระหวางกัน ระหวางบริษัทฯ บริษัทยอย และบริษัทที่เกี่ยวของ

กันไดแสดงไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 

ขอ 5 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ไดสอบทานรายการระหวางกันของบริษัทฯ แลวมี

ความเห็นวารายการระหวางกันดังกลาว เปนไปตามเงื่อนไขโดยทั่วไปและเปนไปตามปกติของการ

ดําเนินธุรกิจ 

ในป 2553 บริษัทฯ และ บริษัทยอย มีรายการระหวางกันที่เกิดข้ึนตามปกติธุรกิจกับบุคคลที่

อาจมีความขัดแยงต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2553 ดังตอไปนี้ 

 

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง ความสมัพันธ 

บจ. เชษฐโชติศักด์ิ นายสุรชยั เชษฐโชติศักด์ิ เปนกรรมการและผูถือหุนรอยละ 18.70 

ของ บริษัท เชษฐโชติศักด์ิ จาํกัด  

นายสุวัฒน เชษฐโชติศักด์ิ เปนกรรมการ และ ผูถือหุนรอยละ 

14.35 ของ บริษัท เชษฐโชติศักด์ิ จํากัด และ เปนกรรมการและผูถือ

หุนรอยละ 11.78 ของบริษัทฯ 

นางสาวมาลี เชษฐโชติศักด์ิ เปนกรรมการและผูถือหุนรอยละ 

14.50 ของ บริษัท เชษฐโชติศักด์ิ จํากัด และ เปนพีน่องของ นาย

สุรชัย เชษฐโชติศักด์ิ และ นายสุวฒัน เชษฐโชติศักด์ิ 

นายเกรียงไกร เชษฐโชติศักด์ิ เปนกรรมการและผูถือหุนรอยละ 14.12 ของบริษัทฯ  

นายสุรชยั เชษฐโชติศักด์ิ เปนกรรมการและผูถือหุนรอยละ 22.74 ของบริษัทฯ 

 

 หมายเหตุ   สัดสวนการถือหุนของบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในบริษัทฯ เปนขอมูล ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2553 

 
10.1 ลักษณะรายการระหวางกัน เงื่อนไขและนโยบายราคา 
 การกําหนดราคาของรายการระหวางกันกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน สวนใหญเปนการใหเชา

ทรัพยสิน ไดกระทําโดยคํานึงถึงความเหมาะสมโดยอางอิงไดกับราคาตลาดและมีเงื่อนไขอ่ืน ๆ ไม

แตกตางอยางเปนสาระสําคัญจากตลาด โดยลักษณะของรายการระหวางกันประกอบไปดวย 
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10.1.1 การเชาอาคารสํานกังาน 

งบการเงินสําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ และบริษัทยอยไดชําระคาเชา

อาคารสํานักงาน คาบริการสวนกลาง คาสาธารณูปโภค และคาเชาและคาบริการอ่ืนๆ ใหแก บริษัท 

เชษฐโชติศักด์ิ จํากดั (ซึ่งถือเปนบุคคลที่อาจมีความขัดแยงกัน) เปนจํานวน 69.35 ลานบาท  

ทั้งนี้ บุคคลที่อาจมีความขัดแยงขางตนไดเรียกเก็บคาเชาและคาบริการสวนกลางจากบริษัท

ที่เชาพื้นที่อาคารเชษฐโชติศักด์ิ ในอัตรา 290-300 บาทตอตารางเมตร สวนการเชาอาคารสตูดิโอ 

และอาคารอ่ืนในบริเวณใกลเคียงนั้นมีการเรียกเก็บคาเชาและคาบริการสวนกลางแบบเหมารวม 

(การคิดคาบริการแบบเหมารวม หมายถึง การคิดคาเชาและคาบริการรวมตออาคารทั้งหลังแทนที่จะ

คิดเปนตารางเมตร โดยคิดราคาตามสภาพของอาคารแตละอาคารที่ใหเชา) ซึ่งอัตราดังกลาวมีความ

สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับคาเชาอาคารในบริเวณใกลเคียงกับบริษัท ซึ่งคิดอัตราการเชาในอัตรา 

350-800 บาทตอตารางเมตร  

 อยางไรก็ดี อาคารสํานักงานที่ทางบริษัทไดทําการเชาชวงตอจากบริษัท เชษฐโชติศักด์ิ 

จํากัด (ตามรายละเอียดในตารางท่ี 10.1.1 ขอ 5 และ 6 ซึ่งอยูในบริเวณติดกับอาคารเชษฐโชติศักด์ิ 

2) เปนอาคารท่ีทางบริษัท เชษฐโชติศักด์ิ จํากัด ไดทําการเชาตอมาจากกรรมการของบริษัท และ

นํามาปรับปรุงพื้นที่ลักษณะการใชงานจากบานทาวนเฮาส มาเปนอาคารสํานักงาน พรอมใหบริการ

อํานวยความสะดวกเก่ียวกับสาธารณูปโภคตางๆ และคิดคาเชา/คาบริการในอัตราเหมารวม โดยมี

อัตราเฉล่ียประมาณ 241 บาทตอตารางเมตร (คํานวณจากคาเชา/คาบริการที่คิดในอัตราเหมารวม

หารพื้นที่ใชสอยโดยประมาณของอาคาร) ซึ่งเปนอัตราที่ตํ่ากวา อาคารเชษฐโชติศักด์ิ 1-3 ซึ่งอัตรา

ดังกลาวมีความสมเหตุสมผลตามรายละเอียดที่เปรียบเทียบตามวรรคกอน อนึ่ง สาเหตุหลักที่บริษัท

ทําการเชาชวงตอจาก บริษัท เชษฐโชติศักด์ิ จํากัด นั้น เนื่องจากบริษัทดังกลาวมีความชํานาญ

เชี่ยวชาญในการบริหารสํานักงานเชาไดดี 
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โดยสัญญาเชาทีท่ํากับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงมีรายละเอียดดังตารางตอไปนี ้

 ตารางที ่10.1.1 คาเชาอาคารสํานกังาน 

 

ระยะเวลาของสัญญาเชา

ผูใหเชา / ผูเชาชวง  พื้นที่ (ตรม.) เริ่ม สิ้นสุด ( * )

1. อาคารเชษฐโชติศักดิ์ 1

เลขที่ 419/1 ซอยลาดพราว15

เขตจตุจักร กทม. บจ. เชษฐโชติศักดิ์ บมจ. อารเอส 4,146 1.22              มิ.ย. 52 พ.ค. 55 คณะกรรมการ
2. อาคารเชษฐโชติศักดิ์ 2 บมจ. อารเอส 4,175 1.22              มิ.ย. 52 พ.ค. 55 คณะกรรมการ
เลขที่ 419/2 ซอยลาดพราว15 บจ. สกาย-ไฮ เน็ตเวิรค 1,200 0.36              เม.ย. 52 มี.ค. 55 คณะกรรมการ

เขตจตุจักร กทม. บจ. อารเอส อินสโตร มีเดีย 445 0.13              มิ.ย. 52 พ.ค. 55 คณะกรรมการ

3. อาคารเชษฐโชติศักดิ์ 3 บมจ. อารเอส 1,932 0.56              ก.ค. 53 ก.ค. 56 คณะกรรมการ

เลขที่ 419/3 ซอยลาดพราว15

เขตจตุจักร กทม.
บจ. อารเอส อินเตอรเนชั่นแนล 

บรอดคาสติ้ง แอนด สปอรต 

แมเนจเมนท 310 0.09              ก.ค. 53 ก.ค. 56 คณะกรรมการ

อาคาร/ที่ตั้ง อนุมัติรายการโดย (**)

บจ. เชษฐโชติศักดิ์

คาเชา  
คาบริการ /
เดือน 

(ลานบาท)ผูเชา

บจ. เชษฐโชติศักดิ์
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ตารางที่ 10.1.1 คาเชาอาคารสํานักงาน (ตอ) 

 

ระยะเวลาของสัญญาเชา

ผูใหเชา / ผูเชาชวง  พื้นที่ (ตรม.) เริ่ม สิ้นสุด ( * )

4. อาคารเลขที่ 164/74
ซอยลาดพราว 1  เขตจตุจักร
 กทม. บมจ. อารเอส (ราคาเหมารวม) 0.35              มิ.ย. 52 พ.ค. 55 คณะกรรมการ
5. อาคารเลขที่ 203/34-36 นายเกรียงไกร
ซอยลาดพราว 15 เชษฐโชติศักดิ์  /
เขตจตุจักร กทม. บจ. เชษฐโชติศักดิ์ (ราคาเหมารวม) 0.14              มิ.ย. 52 พ.ค. 55 คณะกรรมการ
6. อาคารเลขที่ 203/18-20 นายเกรียงไกร
ซอยลาดพราว 15 เชษฐโชติศักดิ์  /
เขตจตุจักร กทม. บจ.เชษฐโชติศักดิ์ (ราคาเหมารวม) 0.17              มิ.ย. 52 พ.ค. 55 คณะกรรมการ

บจ. เชษฐโชติศักดิ์

อาคาร/ที่ตั้ง

บจ. จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย

บจ. จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย

อนุมัติรายการโดย (**)

คาเชา  
คาบริการ /
เดือน 

(ลานบาท)ผูเชา

หมายเหตุ 

* สามารถตออายุของสัญญาเชาออกไปไดอีก เมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเชา (การตออายุสัญญาเชาดังกลาว ไมเปนไปโดยอัตโนมัติ ซึ่งตองมีการพิจารณาสัญญาใหมทุกครั้ง) 

** รายการระหวางกันที่เกิดขึ้นไดมีการอนุมัติรายการและเปดเผยขอมูลตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนแลว 

*** สัญญาที่ดําเนินการโดยฝายจัดการเนื่องจากขนาดของรายการไมถึงเกณฑที่ตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาด

ทุน 
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10.1.2 การเชาที่ดิน 

งบการเงินสําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ และบริษัทยอยไดชําระคาเชา

ที่ดิน ใหแก บริษัท เชษฐโชติศักด์ิ จํากัด เปนจํานวนเงิน 4.54 ลานบาท  

บริษัทยอยไดมีการเชาที่ดินจากบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวของ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนํามาสราง

อาคารสํานักงานและลานจอดรถ โดยอาคารสํานักงานดังกลาวมีการลงทุนคอนขางตํ่า และมี

ลักษณะเพียงชั้นเดียว 

บริษัท เชษฐโชติศักด์ิ จํากัด คิดคาเชาที่ดินในอัตราตารางวาละ 170-220 บาท ซึ่งมีความ

สมเหตุสมผลเมื่อเปรียบเทียบกับการเชาที่ดินในบริเวณใกลเคียง รายละเอียดการเชามีดังตาราง

ตอไปนี้ 

ตารางที่ 10.1.2 คาเชาที่ดิน 

คาเชา/เดือน

(บาท)

1. ท่ีดิน 1,609 
ซอยลาดพราว 15 บจ. เชษฐโชติศักด์ิ

เขตจตุจักร กทม. บจ. ยาค ก.ย.51 - ก.ค.54 82,500

2. ท่ีดิน 404 ตรว.
ซอยลาดพราว 15 บจ. เชษฐโชติศักด์ิ  บมจ. อารเอส
เขตจตุจักร กทม.
3. ท่ีดิน 52 ตรว.

ซอยลาดพราว 15 เม.ย. 52 - มี.ค. 55

เขตจตุจักร กทม.

ดําเนินการโดย

ฝายจัดการ

(***)

86,000ก.ค. 52 - มิ.ย. 55

ดําเนินการโดย

ฝายจัดการ

(***)

บจ. เชษฐโชติศักด์ิ
บจ. สกาย-ไฮ 

เน็ตเวิรค
5,000

 บมจ. อารเอส ส.ค. 51 - ก.ค. 54 204,600

ประเภท ผูใหเชา ผูเชา อายุของสัญญา ( * )
อนุมัติรายการโดย

(**)

ดําเนินการโดย

ฝายจัดการ

(***)

หมายเหตุ 

* สามารถตออายุของสัญญาเชาออกไปไดอีก เมื่อส้ินสุดอายุสัญญาเชา (การตออายุสัญญาเชา

ดังกลาว ไมเปนไปโดยอัตโนมัติ ซึ่งตองมีการพิจารณาสัญญาใหมทุกคร้ัง) 

** รายการระหวางกันที่เกิดข้ึนไดมีการอนุมัติรายการและเปดเผยขอมูลตามประกาศของ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุนแลว 

*** สัญญาที่ดําเนินการโดยฝายจัดการเนื่องจากขนาดของรายการไมถึงเกณฑที่ตองไดรับการ

อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 
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10.1.3 การซ้ือทรัพยสินถาวร 

ไมมี 

 
10.1.4 การคํ้าประกัน  

บริษัทฯ และกรรมการของบริษัทฯ มีภาระผูกพันเกี่ยวกับการคํ้าประกันวงเงินสินเช่ือที่ไดรับ

จากธนาคารใหแก บริษัทฯ และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีรายละเอียดดังนี้ 

(ลานบาท) 

บริษัท เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน คํ้าประกันโดย 

บจ. เอส – วัน สปอรต  15.0 บมจ. อารเอส  และ 

นายสุรชัย เชษฐโชติศักด์ิ 

(คํ้าประกันเต็มจํานวน) 

 

หมายเหตุ : ไมมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการค้ําประกันจากบริษัทยอย 

 
10.2 ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของการทาํรายการระหวางกัน 

รายการระหวางกันที่เกิดข้ึนนั้นมีความจําเปนและความสมเหตุสมผลของการทํารายการเพื่อ

กอใหเกิดประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ ซึ่งในป 2553 ที่ผานมา บริษัทฯ มีรายการระหวางกันที่เกิด

ข้ึนกับบริษัทยอย และกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดยมีรายการหลักๆ อันไดแก การเชาที่ดิน การ

เชาอาคารเพื่อใชเปนอาคารสํานักงาน หรือเพื่อการดําเนินธุรกิจ และรายการคํ้าประกันซึ่งเปน

รายการที่ดําเนินตามธุรกิจปกติ ไมมีเงื่อนไขพิเศษ และไมมีการถายเทผลประโยชน ระหวางบริษัทฯ 

และผูที่เกี่ยวของ การกําหนดราคา อัตราคาธรรมเนียม และ/หรือ อัตราดอกเบ้ีย เปนการกําหนดตาม

ราคาที่สอดคลองกับอัตราปกติที่สามารถเปรียบเทียบไดกับการทํารายการกับบุคคลอ่ืนที่ไมมีความ

เกี่ยวของกัน ซึ่งไดเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจําป 2553 แลว 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ไดสอบทานรายการระหวางกันของบริษัทฯและบริษัท

ยอย อันไดแก รายการซื้อขายสินคา  หรือทรัพยสิน คาลิขสิทธิ์ การรับจางผลิต งานคอนเสิรตและ

กิจกรรมการตลาด การขายโฆษณา คาบริการ และดอกเบี้ยเงินกู ฯลฯ ซึ่งไดเปดเผยในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินประจําป 2553 แลว   มีความเห็นวา รายการดังกลาวเปนรายการที่ดําเนินตาม

ธุรกิจปกติ มีความจําเปนและความสมเหตุสมผลของการทํารายการเพ่ือกอใหเกิดประโยชนสูงสุด

ของบริษัทฯ 
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10.3 มาตรการ หรือ ขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 

บริษัทฯ มีนโยบายในการทํารายการระหวางกัน คือ รายการระหวางกันนั้น ตองอยูบน

พื้นฐานของความจําเปน  ความสมเหตุสมผล และ เปนการดําเนินการเพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุด

ตอกลุมบริษัทฯ  ซึ่งเปนไปในราคา และ เงื่อนไขที่ไมแตกตางกับรายการที่มีกับบุคคลภายนอกที่ไม

เกี่ยวของกัน   และ ในกรณีที่มีรายการระหวางกันที่มีสาระสําคัญ บริษัทฯ จะจัดใหผานการอนุมัติ

จาก คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท  รวมถึงที่ประชุมผูถือหุนตามแตกรณี  โดย

กําหนดใหการออกเสียงในที่ประชุมนั้นๆ กรรมการ หรือ ผูถือหุน ซึ่งมีสวนไดเสีย จะไมมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน  ทั้งนี้ การดําเนินการใดๆ จะตองเปนไปตามประกาศที่เกี่ยวของของคณะกรรมการ

กํากับตลาดทุน  

 
10.4 นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันรวมท้ังการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึง
สินทรัพยในอนาคต 

บริษัทฯ ยังคงมีนโยบายหรือแนวโนมในการทํารายการระหวางกันในอนาคตกับบริษัทที่

เกี่ยวของกันตอไป เชน การเชาอาคารสํานักงาน การเชาที่ดิน และการคํ้าประกันเงินกูของบริษัทใน

กลุมโดยบริษัทฯและกรรมการของบริษัท อยางไรก็ตามบริษัทฯ ไมมีนโยบายที่จะทํารายการกับ

บุคคลที่อาจขัดแยงกัน ยกเวนในกรณีที่บริษัทฯ เห็นวาจะไดรับผลตอบแทนสูงสุด ซึ่งเปนไปในราคา

และเงื่อนไขที่ไมแตกตางหรือดีกวาจากบุคคลภายนอก ซึ่งบริษัทฯ จะกําหนดใหผานความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผูถือหุนในกรณีที่เปนรายการตามประกาศของคณะกรรมการ

กํากับตลาดทุน 
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11. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

11.1 ขอมูลทางการเงินโดยสรุป 

11.1.1 ขอมูลจากงบการเงิน 

บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) 
ตารางสรุปงบดุลรวม 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2551-2553 
  

(พันบาท)

รายการ ป 2551 ป 2552 ป 2553

(ตรวจสอบ) % (ตรวจสอบ) % (ตรวจสอบ) %
สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 193,275         10.3%    112,709         6.6%      368,454         23.7%    

ลูกหน้ีการคา - อ่ืนๆ - สุทธิ 540,927         28.7%    518,068         30.4%    487,009         31.3%    

สินคาคงเหลือ - สุทธิ 76,997           4.1%      47,636           2.8%      52,434           3.4%      

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 379,327         20.1%    358,579         21.0%    266,513         17.1%    

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,190,526     63.2%    1,036,992     60.9%    1,174,410     75.4%    

สินทรัพยไมหมุนเวียน
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ 231,792         12.3%    171,973         10.1%    135,476         8.7%      

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 359,124         19.1%    382,286         22.4%    164,246         10.5%    

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 102,192         5.4%      112,377         6.6%      83,560           5.4%      

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 693,108         36.8%    666,637         39.1%    383,283         24.6%    

รวมสินทรัพย 1,883,634     100.0% 1,703,629     100.0% 1,557,693     100.0% 
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บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) 
ตารางสรุปงบดุลรวม (ตอ) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2551-2553 
 

(พันบาท)

รายการ ป 2551 ป 2552 ป 2552

(ตรวจสอบ) % (ตรวจสอบ) % (ตรวจสอบ) %
หน้ีสินและสวนของผูถือหุน

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจาก

สถาบันการเงิน 592,091         31.4%    263,500         15.5%    -                  -         

เจาหน้ีการคา - อ่ืน ๆ 277,281         14.7%    221,662         13.0%    198,198         12.7%    

หน้ีสินภายใตสัญญาเชาทางการเงิน -         -         -         

     ท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 8,612             0.5%      7,103             0.4%      8,554             0.5%      

เงินกูยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป -                  -         152,200         8.9%      15,000           1.0%      

รายไดรับลวงหนา - อ่ืนๆ 83,669           4.4%      205,387         12.1%    86,380           5.5%      

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 297,395         15.8%    267,673         15.7%    355,878         22.8%    

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,259,048     66.8%    1,117,524     65.6%    664,010         42.6%    

หน้ีสินไมหมุนเวียน

หน้ีสินภายใตสัญญาเชาทางการเงิน 19,506           1.0%      7,826             0.5%      3,833             0.2%      

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 99,700           5.3%      20,600           1.2%      -                  -         

หน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน 5,707             0.3%      3,259             0.2%      1,902             0.1%      

รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 124,913         6.6%      31,685           1.9%      5,735             0.4%      

รวมหน้ีสิน 1,383,961     73.5%    1,149,209     67.5%    669,745         43.0%    

สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน

   ทุนจดทะเบียน 900,000         47.8%    900,000         52.8%    1,026,000     65.9%    

   ทุนชําระแลว 700,000         37.2%    700,000         41.1%    708,069         45.5%    

   สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 204,201         10.8%    204,201         12.0%    5,721             0.4%      

   สวนตางระหวางราคาซ้ือเงินลงทุนในบริษัทยอย

        ท่ีอยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับมูลคาสุทธิ

        ตามบัญชีของบริษัทยอย (37)                  -         (16,594)          (1.0%)     (16,594)          (1.1%)     

กําไร(ขาดทุน)สะสม

   จัดสรร-สํารองตามกฎหมาย -                  -         -                  -         7,229             0.5%      

   ยังไมไดจัดสรร (420,268)       (22.3%)  (344,679)       (20.2%)  168,945         10.8%    

รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ 483,896         25.7%    542,928         31.9%    873,369         56.1%    

สวนของผูถือหุนสวนนอย 15,777           0.8%      11,491           0.7%      14,580           0.9%      

รวมสวนของผูถือหุน 499,673         26.5%    554,419         32.5%    887,949         57.0%    

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 1,883,634     100.0% 1,703,629     100.0% 1,557,693     100.0% 
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บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) 
ตารางสรุปงบกําไรขาดทนุรวม 

สําหรบัปสิ้นสุดวันที ่31 ธนัวาคม 2551-2553 
 

(พันบาท)

รายการ ป 2551 ป 2552 ป 2553
(ตรวจสอบ) % (ตรวจสอบ) % (ตรวจสอบ) %

รายได

รายไดธุรกิจเพลงและดิจิตอล         743,376     31.9%         926,183     42.6%      1,053,038     36.4%

รายไดธุรกิจโชวบิซ         591,657     25.4%         527,427     24.3%         533,357     18.4%

รายไดธุรกิจภาพยนตร         118,180       5.1%         133,516       6.1%           62,280       2.2%

รายไดธุรกิจกีฬา         214,955       9.2%           50,051       2.3%         583,845     20.2%

รายไดธุรกิจสื่อ         644,620     27.7%         537,292     24.7%         663,379     22.9%

รายไดธุรกิจบริการและสนับสนุน           16,814       0.7%                     -               -                       -               -   

รวมรายไดจากการขายและบริการ      2,329,602   100.0%      2,174,469   100.0%      2,895,899   100.0%

ตนทุนขายและบริการ *      2,077,394     89.2%      1,661,835     76.4%      1,967,538     67.9%

กําไรข้ันตน         252,208     10.8%         512,634     23.6%         928,361     32.1%

รายไดอืน่           27,337       1.2%           37,803       1.7%           21,709       0.7%

คาใชจายในการขายและบริหาร *         583,700     25.1%         403,598     18.6%         501,913     17.3%

คาตอบแทนผูบริหาร *           45,049       1.9%           37,266       1.7%           48,594       1.7%

กําไร(ขาดทุน)กอนตนทุนทางการเงิน

     และภาษีเงินได (349,203)      (15.0%)  109,574       5.0%      399,562       13.8%   

ตนทุนทางการเงิน           38,966       1.7%           30,762       1.4%           13,901       0.5%

ภาษีเงินได           13,695       0.6%              2,583       0.1%           59,411       2.1%

กําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับป       (401,864)   (17.3%)           76,228       3.5%         326,249     11.3%

ขาดทุน(กําไร)สุทธิในสวนของผูถือหุนสวนนอย              3,438       0.1%               (639)      (0.0%)            (9,598)      (0.3%)

กําไร(ขาดทุน)สุทธิสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ       (398,426)   (17.1%)           75,589       3.5%         316,652     10.9%

จํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก

     ณ มูลคาท่ีตราไว 1 บาท         700,000         700,000         703,162

กําไร(ขาดทุน)ตอหุนข้ันพื้นฐาน

     สวนของผูถือหุนบริษัทใหญ (บาท) (0.57)             0.11              0.45              

* ป 2552 มีการจัดประเภทรายการใหมโดยฝายจัดการ 
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บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) 
ตารางสรุปงบกระแสเงินสดรวม 

สําหรบัปสิ้นสุดวันที ่31 ธนัวาคม 2551-2553 
 

(พันบาท)

รายการ ป 2551 ป 2552 ป 2553

(ตรวจสอบ) % (ตรวจสอบ % (ตรวจสอบ) %

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไร(ขาดทุน)สุทธิกอนภาษี      (388,169)   (200.8%)      78,812       69.9%    385,661    104.7%

ปรับกระทบกําไร(ขาดทุน)สุทธิเปนเงินสดรับ

จากกิจกรรมดําเนินงาน

คาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดบัญชี        385,916    199.7%    100,209       88.9%    309,996       84.1%

คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ(หน้ีสูญรับคืน) และ

      ภาษีเงินไดถูกหัก ณ ท่ีจายตัดจาย - สุทธิ            6,193         3.2%       (6,820)       (6.1%)       (4,607)       (1.3%)

คาเผื่อการลดมูลคาสินคาคงเหลือ (กลับรายการ)        (49,499)     (25.6%)          (498)       (0.4%)            142         0.0%

คาเผื่อการรับคืนสินคา (กลับรายการ) - สุทธิ          26,809       13.9%    (13,190)     (11.7%)       (2,259)       (0.6%)

คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย            1,079         0.6%        8,532         7.6%       39,432       10.7%

คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเงินใหกูยืมระยะสั้นอืน่                   -                   -               -                   -         2,039         0.6%

(กําไร)ขาดทุนจากการขายและตัดจําหนายอปุกรณ            2,978         1.5%            501         0.4%           (279)       (0.1%)

ดอกเบ้ียจาย          38,966       20.2%      30,762       27.3%       13,901         3.8%

กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลง

     ในสินทรัพยและหน้ีสินดําเนินงาน          24,274       12.6%    198,308    175.9%    744,027    201.9%

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยดําเนินงาน(เพิ่มข้ึน)ลดลง

ลูกหน้ีการคา        203,759    105.4%      34,234       30.4%       38,219       10.4%

สินคาคงเหลือ          39,648       20.5%      29,859       26.5%       (4,940)       (1.3%)

สินทรัพยหมุนเวียนอืน่        (21,365) (11.1%)           9,812 8.7%             83,547 22.7%     

สินทรัพยไมหมุนเวียนอืน่          60,637 31.4%        (10,323) (9.2%)                 102 0.0%       

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินดําเนินงานเพิ่มข้ึน(ลดลง)

เจาหน้ีการคา      (134,560) (69.6%)       (55,618) (49.3%)        (23,465) (6.4%)      

หน้ีสินหมุนเวียนอืน่          34,907 18.1%        102,933 91.3%         (40,875) (11.1%)    

หน้ีสินไมหมุนเวียนอืน่            4,751 2.5%             (2,448) (2.2%)            (1,356) (0.4%)      

จายชําระภาษีถูกหัก ณ ท่ีจาย        (68,691) (35.5%)       (52,237) (46.3%)        (68,590) (18.6%)    

เงินสดรับจากการขอคืนภาษี                   -   -                    28,845 25.6%           43,969 11.9%     

    เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน        143,360 74.2%        283,364 251.4%      770,638 209.2%   
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บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) 
ตารางสรุปงบกระแสเงินสดรวม (ตอ) 

สําหรบัปสิ้นสุดวันที ่31 ธนัวาคม 2551-2553 
 

(พันบาท)

รายการ ป 2551 ป 2552 ป 2552

(ตรวจสอบ) % (ตรวจสอบ % (ตรวจสอบ) %

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

รับชําระเงินใหกูยืมระยะสั้นแกบุคคลและกิจการท่ีเกี่ยวของกัน            1,710 0.9%              5,024 4.5%               9,267 2.5%       

เงินใหกูยืมระยะสั้นอืน่(เพิ่มข้ึน)ลดลง           (2,348) (1.2%)             2,811 2.5%                  834 0.2%       

เงินสดจายจากการลงทุนในบริษัทยอย                   -   -                        (691) (0.6%)                     -   -               

เงินลงทุนระยะยาวอืน่เพิ่มข้ึน           (6,304) (3.3%)                    -   -                              -   -               

ซ้ืออปุกรณ      (111,154) (57.5%)       (15,392) (13.7%)        (36,036) (9.8%)      

เงินสดรับจากการขายสินทรัพย            1,338 0.7%              8,466 7.5%               4,790 1.3%       

สินทรัพยไมมีตัวตนเพิ่มข้ึน      (266,717) (138.0%)    (64,053) (56.8%)        (56,890) (15.4%)    

    เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน      (383,474) (198.4%)    (63,835) (56.6%)        (78,035) (21.2%)    

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จายชําระดอกเบ้ีย        (39,593) (20.5%)       (30,724) (27.3%)        (14,004) (3.8%)      

เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินลดลง              (974) (0.5%)            (8,891) (7.9%)                     -   -               

รับเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน    1,739,400 900.0%        74,500 66.1%        104,000 28.2%     

จายชําระเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน   (1,540,550) (797.1%)  (394,200) (349.8%)   (367,500) (99.7%)    

รับเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน          99,700 51.6%          73,100 64.9%           14,600 4.0%       

จายชําระเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน                   -   -                             -   -                 (172,400) (46.8%)    

จายชําระหน้ีสินภายใตสัญญาเชาทางการเงิน           (9,915) (5.1%)         (13,189) (11.7%)          (8,833) (2.4%)      

การเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนสวนนอย                   -   -                      1,275 1.1%                      -   -               

เงินปนผลจายใหผูถือหุนสวนนอยจากบริษัทยอย           (1,478) (0.8%)            (1,965) (1.7%)            (6,509) (1.8%)      

รับเงินจากการออกหุนทุน                   -   -                             -   -                     13,789 3.7%       

    เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน        246,591 127.6%    (300,094) (266.3%)   (436,857) (118.6%) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง) - สุทธิ            6,476 3.4%          (80,566) (71.5%)       255,745 69.4%     

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป        186,799 96.6%        193,275 171.5%      112,709 30.6%     

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดสิ้นป        193,275 100.0%      112,709 100.0%      368,454 100.0%   
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11.1.2 อัตราสวนทางการเงิน 

บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) 
อัตราสวนทางการเงินทีส่ําคัญรวม 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2551-2553 

อัตราสวนทางการเงิน 2551 2552 2553

อัตราสวนสภาพคลอง

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 0.95             0.93             1.77             

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 0.58             0.56             1.29             

อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา) 0.12             0.24             0.87             

อัตราสวนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา (เทา) 3.62             4.11             5.76             

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ย (วัน) 101              89                64                

อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา) 17.58           19.19           26.08           

ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน) 21                20                14                

อัตราสวนหมุนเวียนเจาหน้ี (เทา) 6.14             6.66             9.37             

ระยะเวลาชําระหน้ี (วัน) 60                55                39                

วงจรเงินสด (วัน) 62                54                39                

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร

อัตรากําไรข้ันตน (%) 9.42%         23.58%       32.06%       

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%) (16.16%)      3.30%         13.05%       

อัตรากําไรอ่ืน (%) 1.16%         1.71%         0.74%         

อัตรากําไรสุทธิ (%) (16.90%)      3.42%         10.85%       

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) (58.32%)      14.72%       44.72%       

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) (17.68%)      6.11%         24.50%       

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%) (156.42%)   70.66%       251.13%     

อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา) 1.19             1.23             1.14             

อัตรากําไรกอนหักคาเสื่อมราคาดอกเบ้ียและภาษี (%) (10.23%)      9.48%         15.98%       

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน

อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 2.86             2.12             0.77             

อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบ้ีย (เทา) (8.96)            3.56             28.74           

อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (Cash basis)(เทา) 0.09             0.69             1.34             

ขอมูลตอหุน

มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท) 0.69             0.78             1.24             

กําไรสุทธิสวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษทัใหญตอหุน (บาท) (0.57)            0.11             0.45              
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11.2 คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ 

 คําอธิบายและบทวิเคราะหของฝายจัดการในสวน 11 นี้ไดจัดทําข้ึนจากผลประกอบการของ

บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (“บริษัทฯ”) ตามงบการเงินที่ผานการตรวจสอบ

จากผูสอบบัญชีสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551, 2552 และ 2553 เพื่อประโยชนในการแสดง

ภาพผลประกอบการโดยรวมของกลุมบริษัท โดยไดมีการจัดแบงกลุมธุรกิจ ออกเปน 5 กลุม ไดแก 

ธุรกิจเพลงและดิจิตอล ธุรกิจโชวบิซ  ธุรกิจภาพยนตร ธุรกิจกีฬา และธุรกิจส่ือ ซึ่งเปนกลุมธุรกิจหลัก

ของบริษัทฯ  

 

11.2.1 ผลการดําเนินงานที่ผานมาของแตละกลุมธุรกิจ 

 งบการเงินสําหรับสําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2553 บริษัทมีรายไดซึ่ง

สามารถจําแนกตามกลุมธุรกิจตางๆ ไดดังนี้  

 

ป 2552 ป 2553 % การเปล่ียนแปลง

(ลานบาท) (รอยละ) (ลานบาท) (รอยละ) (ลานบาท) (รอยละ)

กลุมธุรกิจเพลงและดิจิตอล        926.2     41.9%     1,053.0     36.1%        126.8       13.7%

กลุมธุรกิจโชวบิซ        527.4     23.8%        533.4     18.3%            6.0         1.1%

กลุมธุรกิจภาพยนตร        133.5       6.0%          62.3       2.1%         (71.2)      (53.4%)

กลุมธุรกิจกีฬา          50.1       2.3%        583.8     20.0%        533.7  1,066.5%

กลุมธุรกิจสื่อ        537.3     24.3%        663.4     22.7%        126.1       23.5%

รวมรายไดจากการดําเนินงาน     2,174.5     98.3%     2,895.9     99.3%        721.4       33.2%

รายไดอ่ืน          37.8       1.7%          21.7       0.7%         (16.1)      (42.6%)

รวมรายได     2,212.3   100.0%     2,917.6   100.0%        705.3       31.9%

ประเภทรายได

 



บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)  RSTO 

 

หนา 128 

งบการเงินสําหรับป 2553 เมื่อเปรียบเทียบกับ งบการเงินสําหรับป 2552 แสดงภาพรวมของ
ผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

 งบการเงินรวมของบริษัทฯสําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 แสดงผลกําไรสุทธิ

จํานวน 316.7 ลานบาท เปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนจากป 2552 จํานวน 241.1 ลานบาท หรือรอยละ  

318.9 ซึ่งแสดงผลกําไรสุทธิ จํานวน 75.6 ลานบาทโดยมีสาเหตุหลักดังนี้ 

รายได 

 รายไดรวมสําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีจํานวน 2,917.6 ลานบาท เพิ่มข้ึนสุทธิ

จากป 2552 จํานวน 705.3 ลานบาท หรือรอยละ 31.9 สามารถอธิบายจําแนกตามกลุมธุรกิจตางๆ 

ไดดังนี้ 

 รายไดธุรกิจเพลงและดิจิตอล 

 ในป 2553 บริษัทฯมีรายไดในกลุมธุรกิจเพลงและดิจิตอลจํานวน  1,053.0 ลานบาท เพิ่มข้ึน

จากป 2552 จํานวน 126.8 ลานบาท คิดเปนรอยละ 13.7  สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มข้ึนของรายได

จากธุรกิจดิจิตอล รอยละ 25.4 จากความสําเร็จตอเนื่องของโครงการ “ซุปเปอรเหมา *339”  

นับต้ังแตไตรมาส 3 ป 2552 เปนตนมา ทําใหมียอดดาวนโหลด ดิจิตอลคอนเทนตเพิ่มมากข้ึน  

รายไดจากการจัดเก็บลิขสิทธิ์เพิ่มข้ึน  รอยละ 10.0 จากการเก็บลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก 2010 สงผลให

ภาพรวมผลประกอบการของธุรกิจเพลงและดิจิตอลดีข้ึนกวาปกอน อยางไรก็ดี การจําหนายสินคา

เพลง ประเภทซีดี วีซีดี และ ดีวีดี มีรายไดไมแตกตางจากปกอน 

 รายไดธุรกิจโชวบิซ 

 ในป 2553 บริษัทฯมีรายไดในกลุมธุรกิจโชวบิซ จํานวน 533.4 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากป 2552 

จํานวน 6.0 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 1.1  

 รายไดธุรกิจโชวบิซ ประกอบดวย รายไดจากการจัดคอนเสิรตและกิจกรรมการตลาด รายได

จากการบริหารศิลปน และรายไดจากงานรับจางผลิต  ในป 2553 มีรายไดจากการจัดคอนเสิรต และ

กิจกรรมการตลาด และรายไดจากงานรับจางผลิต เพิ่มข้ึน รอยละ 43.9 และ รอยละ 4.3 ตามลําดับ  

เนื่องจากมีรายไดเฉล่ียตองานสูงข้ึน  แตปริมาณงานโดยรวมลดลงจากปกอน  โดยในปนี้มีคอนเสิรต

หลักๆ ไดแก  Xcoolsive Moment Concert Parn Thanapon, คอนเสิรตแบบบานบานโปงลางสะ

ออน และ Kamikaze Wave Concert    
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 อยางไรก็ดี รายไดจากการบริหารศิลปนลดลงรอยละ 25.0 เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนวิธี

บริหารงานโดยเปดใหศิลปนสามารถรับงานตรงจากลูกคาและบริษัทฯรับรายไดเพียงสวนแบงของ

งานตามที่ตกลงกัน 

 รายไดธุรกิจภาพยนตร 

 ในป 2553 บริษัทฯมีรายไดในกลุมธุรกิจภาพยนตร 62.3 ลานบาท ลดลงจากป 2552 

จํานวน 71.2  ลานบาท คิดเปนรอยละ 53.4  จากในปนี้มีภาพยนตรออกฉายจํานวน 2 เร่ือง ไดแก 

“สามยาน” และ “แฟนใหม”  ซึ่งรายไดจาก Box-Office ไมเปนไปตามเปาหมายที่วางไว  ในขณะที่ป 

2552  มีภาพยนตรที่ออกฉาย ทั้งส้ิน 3 เร่ือง ไดแก  “โหดหนาเหี่ยว” , “ม.3 ป 4”  และ “แฟนเกา”  

 รายไดธุรกิจกีฬา 

 ในป 2553 บริษัทฯมีรายไดในกลุมธุรกิจกีฬา 583.8 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากป 2552 จํานวน 

533.7 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1,066.5 เนื่องจากมีรายไดจากงานโครงการถายทอดสดฟุตบอลโลก

ป 2010 ซึ่งเปนรายการกีฬาที่ไดรับความนิยมสูง จึงทําใหยอดรายไดเปนไปตามเปาหมายที่ประมาณ

การไว  รวมถึงมีรายไดจากชองทางอ่ืนๆ ไดแก การทายผลฟุตบอลโลกผานชองทางโปสการด และ 

ชองทาง SMS  รวมถึงการจัดกิจกรรม On ground   อยางไรก็ดี ในสวนของโครงการสนามฟุตบอล

ในรม ภายใตชื่อ “S-One” มีรายไดลดลง รอยละ 26.5 

 รายไดธุรกิจสื่อ 

 ในป 2553 บริษัทฯมีรายไดในกลุมธุรกิจส่ือ 663.4 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากป 2552 จํานวน 

126.1 ลานบาท คิดเปนรอยละ 23.5  

 จากภาวะเศรษฐกิจที่เร่ิมฟนตัวต้ังแตชวงกลางป 2552 เปนตนมา ทําใหภาพรวมรายได

โฆษณาในปนี้มีอัตราการเจริญเติบโตเพิ่มข้ึนในทุกส่ือทั้งส่ือโทรทัศน ส่ือวิทยุ และ ส่ือโมเดิรนเทรด 

 สําหรับธุรกิจส่ือโทรทัศน มีรายไดเพิ่มข้ึนรอยละ 21.2  โดยธุรกิจทีวีดาวเทียม (Satellite TV) 

ที่บริษัทฯไดเร่ิมดําเนินการมาต้ังแตชวงกลางป 2552  จํานวน 2 ชองรายการ ไดแก YOU Channel 

และ สบายดีทีวี มีผลประกอบการท่ีดีข้ึนอยางตอเนื่อง จากการจัดอันดับชองทีวีดาวเทียมยอดนิยม

ของ Nielsen Research ประจําเดือนธันวาคม 2553 รายการ YOU Channel และ สบายดีทีวี  ติด

อันดับที่ 1 และ อันดับที่ 3 ตามลําดับ ของกลุมรายการเพลง ซึ่งผลสํารวจดังกลาวแสดงใหเห็นถึง

กระแสความนิยมของผูชมรายการที่เร่ิมเพิ่มมากข้ึน   สําหรับธุรกิจ Free TV ในปที่ผานมา มีจํานวน

รายการและเวลาออกอากาศลดลง ทําใหมีผลการดําเนินงานลดลงจากปกอนเล็กนอย 

 ธุรกิจส่ือวิทยุ มีรายไดเพิ่มข้ึนรอยละ 9.2  จากการขายโฆษณาไดเพิ่มข้ึน ในป 2553 บริษัทฯ

ดําเนินการผลิตรายการวิทยุ จํานวน 1 คล่ืน ไดแก COOL 93 Fahrenhiet  ในขณะที่ป 2552 
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ดําเนินการผลิตรายการวิทยุ จํานวน 2 คล่ืน ไดแก COOL 93 Fahrenhiet และ Max 103.0 

Maximum Hits   ถึงแมวาจํานวนคลื่นวิทยุจะลดลงจากปกอน แตการที่คล่ืน COOL 93 Fahrenhiet  

เปนคล่ืนที่ไดรับความนิยมสูงตอเนื่องมานานหลายป และยังคงติดอยูในอันดับที่ 1 ของกลุมเพลง

ประเภท Easy Listening (จากการจัดอันดับคลื่นวิทยุยอดนิยมของ Nielsen Research)  อีกทั้ง ที่

ผานมาผลการดําเนินงานของคล่ืน Max 103.0 Maximum Hits ยังไมประสบความสําเร็จตาม

เปาหมายที่วางไว  ทําใหการลดลงของคล่ืนวิทยุดังกลาว ไมสงผลกระทบทางดานลบตอบริษัทฯทั้ง

ดานรายไดและภาพลักษณแตอยางใด  นอกจากนี้ ในป 2553  บริษัทฯมีการขยายธุรกิจออกไป

ทางดานการรับจางจัดกิจกรรมตามความตองการของลูกคา (Tailor-Made) เพิ่มมากข้ึน 

ธุรกิจส่ือโมเดิรนเทรด มีรายไดเพิ่มข้ึนรอยละ 55.3   มีสาเหตุหลักมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ดี

ข้ึนในป 2553  และการปรับกลยุทธทางดานราคา เปนผลใหมีรายไดจากการขายโฆษณาเพิ่มข้ึนจาก

ปกอน นอกจากนี้ ธุรกิจส่ือโฆษณาบนรถประจําทางที่เร่ิมดําเนินการมาต้ังแตไตรมาส 3 ป 2552  

ยังคงมีผลประกอบการที่ดีอยางตอเนื่องเชนเดียวกัน   

   

ตนทุน คาใชจายขายบริหาร อัตรากําไรขั้นตน อัตรากําไรจากการดําเนินงาน และ อัตรา
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ 

ตนทุนขายและผลิตสําหรับป 2553 มีจํานวน 1,967.5 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากป 2552 จํานวน 

305.7 ลานบาท คิดเปนรอยละ 18.4 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มข้ึนของตนทุนธุรกิจกีฬาจากงาน

โครงการถายทอดสดฟุตบอลโลกป 2010  อยางไรก็ดี  ตนทุนกลุมธุรกิจเพลงและดิจิตอล ลดลงจากป

กอนจากการควบคุมการใชจายตนทุนไดอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน   นอกจากนี้ ตนทุนธุรกิจ

ภาพยนตรลดลงจากปกอนเชนเดียวกัน จากจํานวนภาพยนตรที่ออกฉายในปนี้ลดลงจากปกอน

จํานวน 1 เร่ือง  

อัตรากําไรข้ันตนสําหรับป 2553  รอยละ 32.1 เพิ่มข้ึนจากป 2552 ที่มีอัตรากําไรข้ันตนรอย

ละ 23.6  โดยอัตรากําไรข้ันตนของปนี้ หลักๆมาจากกลุมธุรกิจเพลงและดิจิตอล ที่ประสบ

ความสําเร็จจากโครงการ “ซุปเปอรเหมา *339”  ธุรกิจส่ือ และธุรกิจกีฬา  

คาใชจายในการขายและบริหารสําหรับป 2553 มีจํานวน 501.9 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากป 

2552 จํานวน 98.3 ลานบาท คิดเปนรอยละ 24.4  มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มข้ึนของคาใชจายใน

การขายซ่ึงสัมพันธกับรายไดที่เพิ่มข้ึน และ จากการบันทึกคาเผ่ือดอยคาสินทรัพย    นอกจากน้ี 

ตนทุนทางการเงิน สําหรับป 2553 จํานวน 13.9 ลานบาท ลดลงจากป 2552 จํานวน 16.9 ลานบาท  

คิดเปนรอยละ 54.8 จากในระหวางปมีการชําระคืนหนี้เงินกูยืมทั้งระยะส้ัน และระยะยาว 
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จากภาพรวมดังกลาวขางตน เปนผลใหปนี้บริษัทมีอัตรากําไรสุทธิ รอยละ 10.9 เพิ่มข้ึนจากป 

2552 ที่มีอัตรากําไรสุทธิ รอยละ 3.5   

  
11.2.2 ฐานะการเงิน 

 สินทรพัย 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2553 บริษัทฯมีสินทรัพยรวมทั้งส้ิน 1,557.7  ลานบาท โดยแบง

สัดสวนเปน สินทรัพยหมุนเวยีน รอยละ 75.4 และ สินทรัพยไมหมุนเวียน รอยละ 24.6  

 สินทรัพยรวมป 2553 ลดลงจากป 2552 รอยละ 8.6  มีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของ

สินทรัพยไมมีตัวตน – สุทธิ รอยละ 57.0 จากการตัดจําหนายลิขสิทธิ์กีฬาไปเปนตนทุนขายระหวางป  

อยางไรก็ดี เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เพิ่มข้ึนรอยละ 226.9  จากการรับชําระเงินของลูกหนี้

การคาตามการประกอบธุรกิจทั่วไป   

 

11.2.3 สภาพคลอง 

11.2.3.1 กระแสเงินสด 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน 

– สุทธิ จํานวน 255.7 ลานบาท สวนใหญมาจากงานโครงการถายทอดสดฟุตบอลโลกป 2010 ที่ทํา

ใหในระหวางป บริษัทฯมีกระแสเงินสดหมุนเวียนเปนจํานวนมาก ทั้งจากการรับชําระเงินจากลูกหนี้

การคา การจายชําระเงินใหเจาหนี้การคา  และการจายชําระเงินกูยืมพรอมดอกเบ้ียจากสถาบัน

การเงิน  เปนผลใหภาพรวมบริษัทฯมีเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 770.6 ลานบาท เงิน

สดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน 78.0 ลานบาท และเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 436.9 ลาน

บาท 
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 11.2.3.2 อัตราสวนสภาพคลองที่สําคัญ 

ป 2551 ป 2552 ป 2553

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 0.95 0.93 1.77

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 0.58 0.56 1.29
 

ในป 2553 บริษัทฯมีสภาพคลองจากการดําเนินงานดีข้ึนกวาปกอน  เนื่องจากในระหวางป

บริษัทฯมีกระแสเงินสดรับ – สุทธิ จากธุรกิจตางๆ ทั้งจากธุรกิจดิจิตอล ธุรกิจกีฬา ธุรกิจส่ือ รวมถึง

งานรับจางผลิต มีผลใหสินทรัพยหมุนเวียนของบริษัทฯเพิ่มข้ึนจากปกอน ขณะที่หนี้สินหมุนเวียน

ลดลงจากการจายชําระหนี้เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน  

 

11.2.4 แหลงที่มาของเงินทุน 

11.2.4.1 หนี้สิน 

 หนี้สินรวมป 2553 ลดลงจากป 2552 รอยละ 41.7 สาเหตุหลักมาจากการจายชําระคืนเงิน

กูยืมทั้งระยะส้ันและระยะยาวจากสถาบันการเงิน  โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯมีหนี้สิน

รวมจํานวน 669.7 ลานบาท ประกอบดวย เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป จํานวน 

15.0 ลานบาท  เจาหนี้การคา  รายไดรับลวงหนา และหนี้สินอ่ืนๆรวม 654.7 ลานบาท 

11.2.4.2 สวนของผูถือหุน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯมีสวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ จํานวน 873.4 ลาน

บาท เพิ่มข้ึนจากป 2552 รอยละ 60.9 จากผลการดําเนินงานที่ดีข้ึนในป 2553 

11.2.4.3 อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน 

ป  2551 ป  2552 ป 2553

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 2.86 2.12 0.77
  

 อัตราสวนของหนี้สินตอสวนของผูถือหุนป 2553 เทากับ 0.77 เทา ลดลงจากป 2552 (2.12 

เทา)  เนื่องจากในระหวางป บริษัทฯมีการจายชําระหนี้เงินกูยืมทั้งระยะส้ันและระยะยาวจากสถาบัน

การเงินเปนผลใหยอดรวมหนี้สินลดลงจากปกอน รวมถึงการเพ่ิมข้ึนในสวนของผูถือหุนของบริษัท

ใหญจากผลประกอบการที่ดีข้ึน   ทั้งนี้ บริษัทฯพยายามที่จะรักษาสัดสวนของการหาแหลงเงินทุนให

อยูในระดับที่นาพอใจและเหมาะสมกับบริษัทฯมากยิ่งข้ึน 
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11.3 ปจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลตอผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 

 ไมม ี

 

11.4 คาบริการวิชาชีพ 

ก) คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 

กลุมบริษัทจายคาตอบแทนการสอบบัญชี สําหรับป 2553 และ 2552 เปนจํานวนรวม

ทั้งส้ิน 2.9 ลานบาท และ 2.8 ลานบาท 

ข) บริการอื่น (Non-Audit Fee) 

ไมมี 
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12. ขอมูลอ่ืนที่เกี่ยวของ 

- ไมมี - 

 



บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)                                                                                                          RSTQ 

หนา 135 

สวนที่ 2   การรับรองความถูกตองของขอมูล 

 
บริษัทไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับน้ีแลว ดวยความ

ระมัดระวัง บริษัทขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไม

ขาดขอมูลท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ   นอกจากน้ี บริษัทขอรับรองวา 

 

(1)  งบการเงินและขอมูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป  

ไดแสดงขอมูลอยางถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเก่ียวกับฐานะการเงิน  ผลการดําเนินงาน และ กระแส

เงินสดของบริษัทและบริษัทยอยแลว  

(2)  บริษัทไดจัดใหมีระบบการเปดเผยขอมูลท่ีดี เพื่อใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผย

ขอมูลในสวนท่ีเปนสาระสําคัญท้ังของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมท้ังควบคุมดูแล

ใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว 

(3)  บริษัทไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี  และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติ

ตามระบบดังกลาว และบริษัทไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2553  ตอผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการ

เปล่ียนแปลงท่ีสําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมท้ังการกระทําท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบตอการ

จัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย 

 

ในการน้ี เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารท้ังหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีบริษัท 

ไดรับรองความถูกตองแลว บริษัทไดมอบหมายให นางพรพรรณ  เตชรุงชัยกุล เปนผูลงลายมือชื่อกํากับ
เอกสารน้ี ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ นางพรพรรณ  เตชรุงชัยกุล กํากับไว บริษัทจะ

ถือวาไมใชขอมูลท่ีบริษัทไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน 

            ชื่อ                   ตําแหนง      ลายมือชื่อ 

1. นายเกรียงไกร เชษฐโชติศักด์ิ กรรมการ      

2. นายสุรชัย เชษฐโชติศักด์ิ กรรมการ      

 ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ 

ผูรับมอบอํานาจ    นางพรพรรณ  เตชรุงชัยกุล               กรรมการ      



 บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) เอกสารแนบ 1

ความสัมพันธทาง การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ การดํารงตําแหนงกรรมการ

ครอบครัวระหวาง
ผูบริหาร ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท

บริษัทไทย (IOD) ในบริษัทอื่นที่ไมไดถือหุนโดย บมจ. อารเอส

1. นายเกรียงไกร เชษฐโชติศักดิ์ 56 กรรมการผูมีอํานาจลงนาม ปริญญาโทกิตติมศักดิ์ คณะบริหารธุรกิจ 14.12 เปนพี่นองกับผูบริหารใน 2535-ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) Director Accreditation Program (DAP) ป  2546 ไมมี

ประธานกรรมการ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ลําดับที่ 2-3

2. นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ 48 กรรมการผูมีอํานาจลงนาม ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะบริหารธุรกิจ 22.74 เปนพี่นองกับผูบริหารใน 2546-ปจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) Director Accreditation Program (DAP) ป  2546 กรรมการ บริษัท เชษฐโชติศักดิ์ จํากัด

รองประธานกรรมการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ลําดับที่ 1 และ 3 2535-ปจจุบัน ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)

ประธานเจาหนาที่บริหาร ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

3. นายสุวัฒน เชษฐโชติศักดิ์ 45 กรรมการผูมีอํานาจลงนาม ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร 11.78 เปนพี่นองกับผูบริหารใน มี.ค.50-ปจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) Director Accreditation Program (DAP) ป  2546 กรรมการ บริษัท เชษฐโชติศักดิ์ จํากัด

กรรมการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ลําดับที่ 1-2 2546-ปจจุบัน กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)

รองประธานกรรมการบริหาร ต.ค.46-มิ.ย.48 รองกรรมการผูจัดการ-ธุรกิจสื่อ บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)

4. นายดนัยศิษฏ  เปสลาพันธ 55 กรรมการผูมีอํานาจลงนาม น.บ.ท.   เนติบัณฑิตไทย 0.05 ไมมี 2550 - ปจจุบัน รองกรรมการผูอํานวยการ บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) Director Certification Program (DCP)   ป 2551 ไมมี

กรรมการ สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา 2540 - 2550 ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) Financial Statements for Directors (FSD) ป 2551 

รองกรรมการผูอํานวยการ น.บ.    นิติศาสตรบัณฑิต Director Accreditation Program (DAP)  ป 2551

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ประกาศนียบัตร กฎหมายการคาระหวางประเทศ

สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา

ประกาศนียบัตร กฎหมายภาษีอากร

สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา

5. นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล 40 กรรมการผูมีอํานาจลงนาม ปริญญาโท บริหารธุรกิจบัณฑิต (MBA) ไมมี ไมมี เม.ย.47-ปจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) Director Certification Program (DCP)   ป 2550 ไมมี

กรรมการและกรรมการบริหาร สถาบันศศินทรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ก.ค. 50-ปจจุบัน ประธานเจาหนาที่ฝายปฏิบัติการ บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) Director Accreditation Program (DAP)  ป  2547

ประธานเจาหนาที่ฝายปฏิบัติการ ปริญญาตรี สถิติศาสตรบัณฑิต 1-30 มิ.ย. 50 รองกรรมการผูอํานวยการอาวุโส บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เม.ย. 46-พ.ค. 50 รองกรรมการผูจัดการ บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)

Executive Development Program สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

รุนที่4 (EDP 4) ป 2552

6. นายดามพ  นานา 41 กรรมการผูมีอํานาจลงนาม ปริญญาโท Master of Business Administration (MBA) ไมมี ไมมี ก.ย.2550-ปจจุบัน กรรมการและประธานเจาหนาที่ฝายการเงิน บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) Director Accreditation Program (DAP)  ป 2551 ไมมี

กรรมการ University of Notre Dame, Indiana, U.S.A. ม.ค.2545 - ก.ย.2550 Senior Vice President HSBC Director Certification Program (DCP)   ป 2551

ประธานเจาหนาที่ฝายการเงิน ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

7. นายพิศิษฐ  ดัชณาภิรมย 69 กรรมการตรวจสอบ ปริญญาตรี          บัญชีบัณฑิต                       ไมมี ไมมี ก.พ. 2550 - ปจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) Director Certification Program (DCP)   ป 2550 ประธานกรรมการบริหารกลุมบริษัทที่ปรึกษาในเครือบริษัท โปรเฟสชั่นแนล อัลไลแอนซ กรุป จํากัด

กรรมการอิสระ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ก.พ. 2550 - ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) Audit Committee Program (ACP)           ป 2548 กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจมารท จํากัด (มหาชน)

ประธานกรรมการตรวจสอบ พาณิชยศาสตรบัณฑิต                      2544 - ปจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร กลุมบริษัทที่ปรึกษาในเครือ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล อัลไลแอนซ กรุป จํากัด Director Accreditation Program (DAP)  ป 2547 กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษัท เค-เทค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2546 - ปจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจมารท จํากัด (มหาชน) กรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัท ภูเก็ต อินเตอรเนชั่นแนล ฮอสปตอล จํากัด

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 966 2546 - ปจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เค-เทค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) กรรมการ  บริษัท โปลิฟารม จํากัด

2545 - ปจจุบัน กรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัท ภูเก็ต อินเตอรเนชั่นแนล ฮอสปตอล จํากัด

2535 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท โปลิฟารม จํากัด

8. พลเอก ไพโรจน  พานิชสมัย 63 กรรมการตรวจสอบ ปริญญาโท         พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางพัฒนาสังคม ไมมี ไมมี ม.ค. 2550 - ปจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) Director Accreditation Program (DAP)  ป 2550 ไมมี

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) ก.พ. 2550 - ปจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) Director Certification Program (DCP)   ป 2550

ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต 2549 รองผูบัญชาการทหารสูงสุด (ทบ.) กองบัญชาการทหารสูงสุด Audit Committee Program (ACP)           ป 2550

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2548 ประธานคณะที่ปรึกษา กองทัพบก กองทัพบก Finance for Non-Finance Director (FN) ป 2550

2543 ผูบัญชาการศูนยอํานวยการสรางอาวุธ กองทัพบก กองทัพบก

9. นายวิทยา ดานธํารงกูล 48 กรรมการตรวจสอบ ปริญญาโท         บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ไมมี ไมมี เม.ย. 2550 - ปจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) Director Accreditation Program (DAP)  ป 2550 ไมมี

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ Oregon State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ต.ค. 2552-ปจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปริญสิริ จํากัด (มหาชน) Director Certification Program (DCP)   ป 2550

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) พ.ค. 2550 - ปจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปจจุบัน รองศาสตราจารย ระดับ 9 คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ปจจุบัน อาจารยประจําสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษยและองคการ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

2549-2550 ผูอํานวยการโครงการวารสารบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

2543-2544 ผูอํานวยการฝายอบรม สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (ISMED)

10. นายคมสันต  เชษฐโชติศักดิ์ 35 - ปริญญาโท  Illinois Institute of Technology ไมมี เปนบุตรของผูบริหารใน 2552-ปจจุบัน ประธานเจาหนาที่ฝายพาณิชย บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) ไมมี ไมมี

ลําดับที่ 1 2552-ปจจุบัน รองกรรมการผูอํานวยการ Film Business บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)

ปริญญาตรี University of California, Santa Barbara 2550-ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บริษัท สกาย-ไฮ เน็ตเวิรค จํากัด

2547-2549 ผูชวยกรรมการผูจัดการ บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)

2543-2545 Financial Consultant KPMG (Thailand)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมบริษัท

บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)

ลําดับ

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
สัดสวนการถือหุน   

(รอยละ)
ชื่อ-สกุล/ ตําแหนง อายุ คุณวุฒิการศึกษาประเภทกรรมการ



บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) เอกสารแนบ 1

นายเกรียงไกร นายสุรชัย นายสุวัฒน นายดนัยศิษฏ นางพรพรรณ นายดามพ นายพิศิษฐ พลเอกไพโรจน นายวิทยา นายคมสันต

เชษฐโชติศักดิ์ เชษฐโชติศักดิ์ เชษฐโชติศักดิ์ เปสลาพันธ  เตชรุงชัยกุล นานา ดัชณาภิรมย พานิชสมัย ดานธํารงกูล เชษฐโชติศักดิ์

1. บมจ. อารเอส x /  // /  // /  /  // /  // / / / //
2. บจ. เค. มาสเตอร  
3. บจ. มรดก เอ็นเตอรเทนเมนท (เดิมชื่อ บจ. สครีน เฮด) * x  /
4. บจ. เรด ดรามา * x
5. บจ. อาวอง x
6. บจ. สกาย-ไฮ เน็ตเวิรค x  /  /
7. บจ. อาร เอส  ฟลม แอนด ดิสทริบิวชั่น x
8. บจ. ยาค (เดิมชื่อ บจ. ฟลมเซิรฟ) x  /
9. บจ. อารเอส อินสโตร มีเดีย (เดิมชื่อ บจ. พี.โอ.วี. (พอยท ออฟ วิว)) x  /
10. บจ. บางกอก ออรกาไนเซอร x
11. บจ. อาร.เอส.สตูดิโอ * x
12. บจ. อาร.เอส. เทเลวิชั่น x
13. บจ. บลูแฟรรี่ (เดิมชื่อ บจ. เรด เซลเลอร) x /  
14. บจ. ไอเดีย เพาวเวอร (เดิมชื่อ บจ. นิวส เจนเนอเรชั่น)

15. บจ. อะลาดิน เฮาส x
16. บจ. อาร.เอส. สปอรตมาสเตอร (เดิมชื่อ บจ. รักษเสียง) x  /
17. บจ. อาร สยาม x
18. บจ. จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย x
19. บจ. นาคาเซีย x
20. บจ. โพเอมา

21. บจ. อารเอสไอ-ดรีม เอ็นเตอรเทนเมนท x  /
22. บจ. อารเอส อินเตอรเนชั่นแนล บรอดคาสติ้ง แอนด สปอรต แมเนจเมนท x  /  /
23. บจ. เอส-วัน สปอรต (เดิมชื่อ บจ. อารเอส เฟรชแอร)

หมายเหตุ

x     ประธานกรรมการ

/      กรรมการ

//     กรรมการบริหาร

รายละเอียดเกี่ยวกับการดํารงตําแหนงผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมบริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553



บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) เอกสารแนบ 2

บริษัทยอย

1. บริษัท เค.มาสเตอร จํากัด นายณรงค ซื่อทรัพยอนันต

นายกิตติโชค งามนิธิโชติรัตน

2. บริษัท มรดก เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (เดิมชื่อ บริษัท สครีน เฮด จํากัด) * นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์

3. บริษัท เรด ดรามา จํากัด * นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์

4. บริษัท อาวอง จํากัด นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ นายณรงค ซื่อทรัพยอนันต

5. บริษัท สกาย-ไฮ เน็ตเวิรค จํากัด นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล นายคมสันต เชษฐโชติศักดิ์ นายสุพรรณ  เสือหาญ

6. บริษัท อาร เอส ฟลม แอนด ดิสทริบิวชั่น จํากัด นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ นางสาวมาลี เชษฐโชติศักดิ์

7. บริษัท ยาค จํากัด  (เดิมชื่อ บริษัท ฟลมเซิรฟ จํากัด) นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล นางภัทธิรา ปาลวัฒนวิไชย

8. บริษัท อารเอส อินสโตร มีเดีย จํากัด (เดิมชื่อ บริษัท พี.โอ.วี. (พอยท ออฟ วิว) จํากัด) นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล นายจิรพงศ โรจนวาสี

9. บริษัท บางกอก ออรกาไนเซอร จํากัด นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ นายณรงค ซื่อทรัพยอนันต

10. บริษัท อาร.เอส.สตูดิโอ จํากัด นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ นายณรงค ซื่อทรัพยอนันต

11. บริษัท อาร.เอส.เทเลวิชั่น จํากัด นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ นายณรงค ซื่อทรัพยอนันต

12. บริษัท บลูแฟรรี่ จํากัด (เดิมชื่อ บริษัท เรด เซลเลอร จํากัด) นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ นายสุวัฒน  เชษฐโชติศักดิ์

13. บริษัท ไอเดีย เพาเวอร จํากัด นายสุพรรณ  เสือหาญ

      (เดิมชื่อ บริษัท นิวส เจนเนอเรชั่น จํากัด) 

14. บริษัท อะลาดิน เฮาส จํากัด นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ นายกิตติโชค งามนิธิโชติรัตน

15. บริษัท อาร.เอส. สปอรตมาสเตอร จํากัด นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ นายสุวัฒน เชษฐโชติศักดิ์

       (เดิมชื่อ บริษัท รักษเสียง จํากัด)

16. บริษัท อาร สยาม จํากัด นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ นายณรงค ซื่อทรัพยอนันต

17. บริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จํากัด นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ นายสุทธิศักดิ์ ประศาสนครุการ

นายสุพรรณ เสือหาญ

18. บริษัท นาคาเซีย จํากัด นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ นายกิตติโชค งามนิธิโชติรัตน

19. บริษัท โพเอมา จํากัด นายณรงค ซื่อทรัพยอนันต

นายกิตติโชค งามนิธิโชติรัตน

20. บริษัท อารเอสไอ-ดรีม เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ นายสุวัฒน เชษฐโชติศักดิ์ นายบุญเพิ่ม อินทนปสาธน

นายสมคิด อารยะสกุล

21. บริษัท อารเอส อินเตอรเนชั่นแนล บรอดคาสติ้ง แอนด สปอรต แมเนจเมนท จํากัด นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล นายสุวัฒน เชษฐโชติศักดิ์

22. บริษัท เอส-วัน สปอรต จํากัด (เดิมชื่อ บริษัท อารเอส เฟรชแอร จํากัด) นายสุพรรณ เสือหาญ

นายกิตติโชค งามนิธิโชติรัตน

บริษัทที่เกี่ยวของ

1. บริษัท เชษฐโชติศักดิ์ จํากัด นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ นายสุวัฒน เชษฐโชติศักดิ์ นางชณภา เชษฐโชติศักดิ์

นางสาวมาลี เชษฐโชติศักดิ์

หมายเหตุ : 1) กรรมการดังกลาวเปนผูบริหาร บมจ. อารเอส

               2) กรรมการดังกลาวไมไดเปนผูบริหาร บมจ. อารเอส

กรรมการ 2)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทยอยและบริษัทที่เกี่ยวของ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

บริษัท กรรมการ 1)



 บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)  RSTB 

 

หนา 1 

ขอมูลสรุป (Executive Summary) 

“ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.11/2552  เรื่อง หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการ
รายงานการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนนิงานของบริษัทที่ออกหลักทรพัย ไดยกเลิก

หัวขอนี้” 
 



 บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)  RSTG 

 

หนา 65 

การวิจัยและพัฒนา 
 
“ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.11/2552  เรื่อง หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการ

รายงานการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนนิงานของบริษัทที่ออกหลักทรพัย ไดยกเลิก

หัวขอนี้” 
 



บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                             RSTI   

หนา 72 

โครงการในอนาคต 
 

“ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.11/2552  เรื่อง หลักเกณฑ เง่ือนไข 
และวิธีการรายงานการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทที่

ออกหลักทรัพย ไดยกเลิกหัวขอนี้” 
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