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เส่รมิการเติิบโติของธุุรกิจคอมเมิร์ซ 
 สู่่การส่ร้างรายไดำ้ที่่�หลายหลากและมั�นคงในอนาคติ

ด้ำวยชุ่องที่างที่่�เข้าถึึงทีุ่กกลุ่มเป้าหมาย

และฐานความแข็งแกร่งของธุุรกิจเอ็นเติอร์เที่นเมนติ์
ซึ�งเข้าถึึงฐานประชุากรกว่า

RS Mall application Direct sale/Lifestar link Offline

ล้านราย

ล้านคนที่ั�วประเที่ศ

มุ่งเน้นส่ินค้าสุ่ขภาพื่ เพื่่�อติอบโจที่ย์
Wellbeing partner

พััฒนาโดย Lifestar เพั่�อสุุขภาพัคนไทย 

เส่รมิความส่มบูรณ์ของ Ecosystem ด้ำวยพื่ันธุมิติรที่างธุุรกิจ

ธุุรกิจคอมเมิร์ซ่ ปี 2563 ธุุรกิจอื�นๆ ปี 2563

ธุุรกิจคอมเมิร์ซ่ ปี 2564 ธุุรกิจอื�นๆ ปี 2564

กว่า SKU30

1.7
63%63%

25632564

50

ข้อมูลการดำำาเนินงานที่่�ส่ำาคัญ
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กำาไรขั�นติ้น (ล้านบาที่)

ผลติอบแที่นผู้ถึ่อหุ้น (%)
ROE

ผลติอบแที่น
ของส่ินที่รัพื่ย์ (%)

ROA

อัติราหน่�ส่ินติ่อส่่วน
ของผู้ถึ่อหุ้น (เที่่า)

กำาไรสุ่ที่ธุิ (ล้านบาที่)

รายได้รวม (ล้านบาท)

2564

5%

12%

76%

25632562

2562 2562

2562

44%

21%

13%

1.0

10%

53%

28%

18%

1.3

14%

50%

6%

4%

1.7

4%

2562

2562

2562

2562

2563 2563

2563 2563

2563

2563

2563

2564 2564

2564 2564

2564

2564

2564

3,611
3,774

3,573

2,2632,382

1,392 1,309

2,012
1,599

ลดลงจากรายได้รวมของธุุรกิจคอมเมิร์ซ
และเอ็นเตอร์เทนเมนต์

อ�อนตัิวลงในระยะสั�น จากปัจจยัลบภายนอก 
รวมทั�งค�าใช้ำจ�ายในการขายและบรหิุ้ารที�
เพิ�มข้�นจากการลงทุนสร้างแบรนด์ของ
ผลิติภัณฑ์์ใหุ้ม�ในปีนี�

ผลติอบแที่นผู้ถึ่อหุน้และส่ินที่รัพื่ย์ลดำลงชุั�วคราวจากผลกระที่บจากส่ถึานการณ์โควดิำ-19
ที่่�ส่่งผลติ่อผลประกอบการบรษัิัที่ฯ

1,769

127

2,006

5281,591
363

ข้อมูลการเงินที่่�ส่ำาคัญ

ธุุรกิจพื่าณิชุย์ ธุุรกิจเอ็นเติอร์เที่นเมนติ์

รายไดำ้รวมลดำลงเล็กน้อย 
แม้ในส่ถึานการณ์ที่้าที่าย

จากการเติิบโติของธุุรกิจพื่าณิชุย์

5%

6%

ด้วยสถืานการณ์การแพร�ระบาดของโควดิ-19 ที�
ยืดเยื�อ ส�งผลติ�อกำาลังซ่ื�อของผู้บรโิภค 

เร่งเส่รมิรายไดำ้ ดำ้วยชุ่องที่างออนไลน์ เพื่ิ�มความ
หลากหลายผลิติภัณฑ์์ สู่่ติลาดำใหม่ที่่�เติิบโติสู่ง

เม็ดเงินโฆษณาหุ้ดตัิว รวมทั�งไม�จัดกิจกรรมหุ้รอื
คอนเสิร์ติได้

พื่ัฒนาคอนเที่นติ์รูปแบบใหม่ ขยายรายไดำ้สู่่
แพื่ลติฟอร์มออนไลน์
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มุ่งมั�นที่่�จะเป็นองค์กรที่่�ม่ประส่ิที่ธุิภาพื่ที่ั�งในการดำำาเนินธุุรกิจอย่างมจ่รรยาบรรณ เป็นธุรรม โปร่งใส่ และ
ติรวจส่อบไดำ้ ควบคู่ไปกับความรับผิดำชุอบต่ิอผู้ม่ส่่วนไดำ้เส่่ยทีุ่กส่่วน ที่ั�งส่ังคมและส่ิ�งแวดำล้อม ให้ส่ามารถึ
เติิบโติไปดำ้วยกันไดำ้อย่างส่มดำุลและยั�งย่น

ส่รุปผลการดำำาเนินงานที่่�ส่ำาคัญ
ดำ้านความยั�งย่น

“การกำากับกิจการ”

“การกำากับกิจการ”

“เศรษัฐกิจ” “ส่ิ�งแวดำล้อม”

ประกาศเจตินารมย์เข้าร�วม “สมาชิำกแนวร�วมปฏิิบัติิของภาคเอกชำนไทยในการติ�อ
ติ้านการทุจรติิ (CAC)”  ซ่้�งคาดว�าจะผ�านการรับรองสถืานะการเป็นสมาชำิกภายใน
ปี 2565

รายได้ส�วนหุ้น้�งจากทุกๆ การสั�งซ่ื�อสินค้ากับ RS Mall ระหุ้ว�าง วันที� 1-30 
กันยายน 2564 จะถืูกนำาไปสมทบทุนซ่ื�ออุปกรณ์ทางการแพทย์ใหุ้้โรงพยาบาลที�
ขาดแคลน เพื�อส�งติ�อความหุ้�วงใยใหุ้้คนไทยทั�วประเทศในสถืานการณ์ยากลำาบาก
นี� ส�งมอบแก�โรงพยาบาล 5 แหุ้�ง   

ร�วมบรรเทาความเดือดร้อนจากสถืานการณ์การแพร�ระบาดของเชำื�อไวรัส
โควดิ-19 ด้วยการจัดยาสารสกัดฟ้้าทะลายโจร แคปซู่ล ติราทองเอก และชำุด
อุปกรณ์และเวชำภัณฑ์์ที�จำาเป็น เพื�อส�งติ�อใหุ้้กับผู้ป่วยสีเขียวที�อาการไม�รุนแรง
ได้ใชำ้สำาหุ้รับ การกักติัวแบบ Home Isolation จำานวน 2,800 กล�อง

เปิดโอกาสใหุ้้ทุกคนสามารถืเป็นเจ้าของกิจการได้โดยไม�ต้ิองใชำ้เงินลงทุน
ไม�มีค�าสมัคร มีทีมงานแนะนำาการขาย ไม�ต้ิองสำารองและจัดส�งสินค้าด้วยตินเอง 
โดยสร้างอาชำีพใหุ้้ผู้คนไปแล้วกว�า 700 ราย

จากการสุ่งเสุรมิให้้พันักงานคัดแยกขยะต้นทาง สุ่่การนำากระดาษเข้าสุ่่กระบวนการ
รไีซเคิลไปแล้วกวา่ 10,000 กิโลกรัม ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 4,000 
กิโลกรัม และลดการตัดต้นไม้ 100 ต้น 

“อาร์เอส่กรุ�ปรวมพื่ลัง ติ่อติ้านคอร์รัปชุันทีุ่กรูปแบบ”

“RS Mall ต่ิอลมหายใจให้โรงพื่ยาบาลในชุุมชุนที่ั�วไที่ย”

“RS Self-Isolation Care Box หยิบความห่วงใยใส่่กล่อง”

“well u พื่ลิกวกิฤติิ ส่ร้างโอกาส่” “Paper Merci..แยก แลก รักษ์ั”

พร้อมกันนี� ได้ทำาการประกาศนโยบาย  “No Gift Policy” อย�างเป็นทางการแล้ว
ในปี 2564   

โดยได้มีการใหุ้้ความรู้และทำาแบบทดสอบความเข้าใจใหุ้้แก�พนักงานเก�าและ
พนักงานใหุ้ม� ร้อยละ 100 

“AIS 5G x RS Mall เปิดำประส่บการณ์ห้างที่ิพื่ย์ ในยุคโควดิำ-19”
การพัฒนานวัติกรรมร�วมกับคู�ค้า เพื�อติอบรับพฤติิกรรมผู้บรโิภคยุคใหุ้ม�สไติล์ 
New Normal ด้วยการเปิดติัวหุ้้างทิพย์ หุ้รอืร้าน RS Mall เสมือนจรงิบน 
V-AVENUE ร�วมกับคู�ค้าอย�าง AIS 5G โดยรายได้จากชำ�องทางออนไลน์
เติิบโติข้�นร้อยละ 3 จากปีก�อนหุ้น้า

“Voice Analytics เปล่�ยนเส่่ยงของลูกค้า มาสู่่นวัติกรรม”
การวเิคราะห์ุ้เสียงของลูกค้า เพื�อใหุ้้เข้าใจถื้งความต้ิองการที�แท้จรงิ
นำามาสู�การสร้างสรรค์นวัติกรรมทางด้านสินค้าและบรกิาร พร้อมเพิ�มโอกาส
ในการซ่ื�อซ่ำ�าได้มากกว�า 2 ครั�งติ�อไป

“RS Group Building อาคารเพื่่�อการประหยัดำพื่ลังงาน”
การออกแบบอาคารท่�นำากระจกมาใช้้เปน็วสัุดุห้ลักม่ความเด่นช้ัดในการใช้้ช้่อง
เปดิและปดิเปน็จังห้วะ สุะท้อนสุิ�งต่างๆ กลมกล่นกับสุภาพัแวดล้อม เปดิให้้แสุง
ธุรรมช้าติเข้ามาได้เยอะท่�สุุด ภายใต้คอนเซปต์ Open space เพั่�อให้้ด่กวา้ง โปร่ง 
สุบาย ไม่อึดอัด โดยม่เปา้ห้มายในการลดใช้้พัลังงานไฟฟา้ท่�ร้อยละ 5 จากปฐีาน

ศึึกษาข้อม่ลเพัิ�มเติมได้ท่�บท 3 เร ่�องการขับเคล่�อนธุุรกิจเพ่ั�อความยั�งย่น
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ส่ารจากประธุานกรรมการ 
และประธุานเจ้าหน้าที่่�บรหิาร

 ปี 2564 นับเป็นอีกปีที�ผู้บรโิภคและภาคธุุรกิจเผชำิญกับความ
ทา้ทา้ยจากสถืานการณก์ารแพร�ระบาดของไวรัสโควดิ-19 ที�รุนแรงและ
ติ�อเนื�องเปน็ปทีี� 2 ซ่้�งไดส้�งผลกระทบเชำงิลบติ�อเศรษฐกจิและสงัคมในทกุ
ภาคส�วน โดยกิจกรรมทางเศรษฐกิจติ�างถืูกจำากัดภายใติ้มาติรการการ
ควบคุมการแพร�ระบาดเป็นระยะเวลาหุ้ลายเดือน และกระทบติ�อความ
เชำื�อมั�นของผู้บรโิภคใหุ้้ระมัดระวังในการจับจ�ายใชำ้สอยมากข้�น นอกจาก
นี� สถืานการณ์ดังกล�าวได้กลายเป็นปัจจัยผลักดันใหุ้้เกิดพฤติิกรรมวถิืี
ชีำวติิใหุ้ม� (new normal) ของผู้บรโิภคในที�สุด ทั�งการใชำ้ชีำวติิบนโลก
ออนไลน์มากข้�น รวมถื้งกระแสความหุ้�วงใยในสุขภาพ ซ่้�งถืือเป็นโอกาส
และแต้ิมติ�อสำาหุ้รับธุุรกิจที�สามารถืปรับติัวได้ไวเพื�อติอบสนองติ�อการ
เปลี�ยนแปลงดังกล�าวและสร้างการเติิบโติใหุ้้กับธุุรกิจได้ในระยะยาว
 ในปทีี�ผ�านมานบัเป็นปแีหุ้�งการลงทนุของบรษัิท อาร์เอส จำากดั 
(มหุ้าชำน) เพื�อสร้างรากฐานองค์กรใหุ้้เติิบโติอย�างยั�งยืน ทั�งการพัฒนา
ผลิติภัณฑ์์ใหุ้ม� และการสร้างแบรนด์ใหุ้ม� เพื�อเสรมิศักยภาพการแข�งขัน
ในการเปน็ผูน้ำาติลาดสนิคา้เพื�อสขุภาพ อกีทั�งขยายกลุ�มเปา้หุ้มายสู�ติลาด
ใหุ้ม�ที�มีศักยภาพการเติิบโติที�สูง ทั�งผลิติภัณฑ์์เสรมิอาหุ้ารพรเีมียม
คอลลาเจน และผลติิภณัฑ์เ์สรมิอาหุ้ารจากเมลด็กญัชำง แบรนด ์“well u” 
เคร ื�องดื�มฟั้งกชั์ำนนลัดรงิก ์แบรนด ์“CAMU C” และผลติิภณัฑ์ส์ตัิวเ์ลี�ยง 
แบรนด์ “Lifemate” โดยยังคงมุ�งมั�นเพื�อเป็นเพื�อนผู้ดูแลสุขภาพ 
(Wellbeing Partner) ใหุ้ก้บัผูบ้รโิภคทกุเพศและวัย นอกจากนี� บรษัิทฯ 
ยงัขยายระบบนเิวศของธุุรกจิใหุ้้มขีนาดใหุ้ญ�ยิ�งข้�นอย�างรวดเร็วดว้ยการ
เข้าลงทุนในบรษัิท เชำฎฐ์ เอเชำีย จำากัด ในสัดส�วนร้อยละ 35 สู�การขยาย
รายได้จากธุุรกิจใหุ้ม�ๆ ทั�งธุุรกิจบรหิุ้ารสินทรัพย์ สินเชืำ�อรายย�อย และ
การจัดเก็บหุ้นี� เพื�อร�วมใช้ำประโยชำน์จากทรัพยากรและจุดแข็งของแติ�ละ
บรษัิท และยงัไดเ้ขา้ลงทนุใน บรษัิท โฟ้ร์ท แอปเปื� ล ในสดัส�วนร้อยละ 70 
เพื�อยกระดับการพัฒนาคอนเทนติ์รูปแบบใหุ้ม�ใหุ้้กับกลุ�มอาร์เอส รวม
ทั�งพัฒนาองค์กรไปสู� Digital economy  ซ่้�งถืือเป็นปีที�บรษัิทฯ มีการ
เติิบโติทั�งแนวติั�งและแนวราบอย�างติ�อเนื�องติลอดทั�งปี 
 ทั�งนี� เพื�อสอดรับกบักระแสดจิิทลั บรษัิทฯ ไดพ้ฒันา Popcoin 
ซ่้�งเป็นสมาร์ท มาร์เก็ติติิ�ง แพลติฟ้อร์ม ด้วยเทคโนโลยีบล็อคเชำน ที�เข้า
มาชำ�วยยกระดับการทำางาน สร้างโอกาสทางการติลาด และมอบสิทธุิ
ประโยชำนใ์หุ้แ้ก�ผูม้สี�วนเกี�ยวขอ้งทั�งหุ้มด ทั�งผูผ้ลติิคอนเทนติ ์สปอนเซ่อร์ 
และผู้บรโิภค อีกทั�งได้เร�งเสรมิรายได้จากการพัฒนาชำ�องทางออนไลน์
ของทุกหุ้น�วยธุุรกิจใหุ้้สอดรับเทรนด์พฤติิกรรมผู้บรโิภคในปัจจุบัน 
ด้วยการพัฒนา RS Mall Application บนสมาร์ทโฟ้นเพื�ออำานวย
ความสะดวกใหุ้้การสั�งซ่ื�อสินคา้ง�ายและรวดเร็วยิ�งข้�น รวมถืง้การพัฒนา
คอนเทนติ์ใหุ้ม�ๆ ของธุุรกิจเอ็นเติอร์เทนเม้นท์เพื�อขยายไปยังออนไลน์
สติรมีมิ�งชำั�นนำาทั�งในและติ�างประเทศ  และจากการพยายามปรับรูปแบบ
ธุรุกิจใหุ้ส้อดรับกบัความทา้ทายจากสถืานการณภ์ายนอกติ�างๆ ส�งผลใหุ้้
บรษัิทฯ ยงัคงมคีวามสามารถืในการทำากำาไรที�ด ี โดยในปี 2564 บรษัิทฯ 
มรีายได้รวมอยู�ที� 3,573 ลา้นบาท และมีกำาไรสุทธุจิำานวน 127 ล้านบาท 

 สำาหุ้รับก้าวติ�อไป เรายังคงเดินหุ้น้ายกระดับโมเดลธุุรกิจ
Entertainmerce ใหุ้้ เติิบโติทุกมิติิทั� งธุุรกิจคอมเมิ ร์ซ่ และ
เอน็เติอร์เทนเมนติ ์ซ่้�งเป็นผลจากการลงทนุพฒันาในปทีี�ผ�านมา โดยธุรุกจิ
คอมเมิร์ซ่จะสร้างการเติิบโติของยอดขายจากผลิติภัณฑ์์ติ�างๆ ที�
พัฒนาและสร้างแบรนด์ ซ่้�งบรษัิทฯ มีแผนในการออกผลิติภัณฑ์์ใหุ้ม�
ภายใติ้แบรนด์เดิมมากกว�า 28 SKUs รวมถื้งสินค้าจากสารสกัดเมล็ด
กญัชำงและ CBD  นอกจากนี� ธุรุกจิเอน็เติอร์เทนเมนติ ์จะสร้างรายไดจ้าก
การพัฒนาคอนเทนติ์รูปแบบใหุ้ม�ในชำ�องทางออนไลน์ และจากการสร้าง
สินทรัพยดิ์จทิลั (NFT) รวมไปถืง้รายไดจ้ากกจิกรรมและคอนเสร์ิติที�กลับ
มาภายหุ้ลังจากสถืานการณ์โรคระบาดคลี�คลายลง โดยจะมี Popcoin 
สมาร์ท มาร์เก็ติติิ�ง แพลติฟ้อร์ม มาชำ�วยเพิ�มมูลค�าใหุ้้กับกิจกรรมติ�างๆ 
และสร้างสิทธุปิระโยชำนรู์ปแบบใหุ้ม�ๆ  ใหุ้ก้บัคอนเทนติใ์นอนาคติ รวมทั�ง
ยังมีแผนงานร�วมกับ K-Pop ระดับโลก เพื�อสร้างสรรค์คอนเทนติ์และ
กิจกรรมรูปแบบใหุ้ม�ซ่้�งจะชำ�วยขยายฐานสู�ผู้บรโิภคที�มีอายุน้อยลง ซ่้�ง
การพัฒนาธุุรกิจติ�างๆ มีเป้าหุ้มายสู�การสร้าง Seamless Customer
Experience และส�งเสรมิใหุ้้เกิด Seamless Big Data ภายในกลุ�ม
บรษัิท
 นอกเหุ้นือสร้างการเติิบโติของผลประกอบการแล้ว บรษัิทฯ 
ยังได้ใหุ้้ความสำาคัญกับการดำาเนินธุุรกิจอย�างยั�งยืนในมิติิติ�างๆ ด้วย
การนำากรอบการทำางานอย�างยั�งยืนมาผนวกรวมเป็นส�วนหุ้น้�งของแผน
กลยุทธุ์ทางธุุรกิจองค์กร เพื�อติอบสนองความคาดหุ้วังและคำาน้งถื้ง
ผลกระทบติ�อผู้มีส�วนได้เสียทุกภาคส�วนติลอดหุ้�วงโซ่�คุณค�าของธุุรกิจ 
ติั�งแติ�ติ้นนำ�าจนถื้งปลายนำ�าอย�างดีที�สุด ส�งผลใหุ้้บรษัิทฯ ได้รับคัดเลือก
จากติลาดหุ้ลกัทรัพยแ์หุ้�งประเทศไทยใหุ้เ้ป็นหุ้น้�งในรายชำื�อหุุ้น้ยั�งยนื หุ้รอื 
Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำาปี 2564 
ถืือเป็นความภาคภูมิใจของบรษัิทฯ  ที�พร้อมสร้างความแข็งแกร�งทาง
เศรษฐกิจอย�างกา้วกระโดด ควบคู�ไปกบัความรับผดิชำอบด้านสังคมและ
สิ�งแวดล้อม เพื�อใหุ้เ้ราสามารถืเติบิโติไปดว้ยกนัได้อย�างสมดลุและยั�งยนื
 ในนามของคณะกรรมการบรษัิทฯ ขอขอบคุณท�านผู้ถืือหุุ้้น 
พันธุมิติรทางธุุรกิจ ลูกค้า หุ้น�วยงานราชำการ และผู้มีส�วนได้เสียที�ใหุ้้
ความเชำื�อมั�น และสนับสนุนบรษัิทฯ ด้วยดีเสมอมา รวมทั�งขอบคุณผู้
บรหิุ้ารและพนักงานทุกท�านที�ติั�งใจปฏิิบัติิหุ้น้าที�อย�างดีเยี�ยม และเผชำิญ
กับทุกสถืานการณ์แม้ในชำ�วงที�ท้าทายที�สุดของบรษัิทฯ ขอใหุ้้มั�นใจว�า
บรษัิทฯ ยังคงมุ�งมั�น ทุ�มเทในการดำาเนินธุุรกิจ และย้ดมั�นการดำาเนิน
ธุุรกิจติามหุ้ลักบรรษัทภิบาลที�ดี เพื�อสร้างรากฐานองค์กรใหุ้้แข็งแกร�ง
ในการเติิบโติอย�างยั�งยืนติ�อไป

นายสุรชัำย  เชำษฐโชำติิศักดิ�
ประธุานกรรมการและประธุานเจ้าหุ้น้าที�บรหิุ้าร
บรษัิท อาร์เอส จำากัด (มหุ้าชำน)
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Entertainmerce Model
ดำ้วยจุดำแข็งของธุุรกิจคอมเมิร์ซและธุุรกิจเอ็นเติอร์เที่นเมนที่์ ร่วมส่ร้างการเติิบโติผ่านหลากหลายชุ่องที่าง 
Multi-Platform โดำยม่การดำำาเนินงานแบ่งเป็น 3 ธุุรกิจ ดำังน่�

1) ธุุรกิจคอมเมิร์ซ – Wellbeing Partner ของคนไทย ด้วย
นวัติกรรมผลิติภัณฑ์์และบรกิารเพื�อดูแลสุขภาพของผู้บรโิภค และ
สร้างการเติบิโติจาก Multi-Platform Commerce เพื�อเขา้ถืง้ลกูคา้
ด้วยชำ�องทางที�หุ้ลากหุ้ลาย และเปิดสู�ติลาดใหุ้ม�เพื�อขยายฐานรายได้ 
โดยธุุรกิจคอมเมิร์ซ่แบ�งออกเป็น 2 ธุุรกิจย�อยดังนี�

ชุ่องที่างการจำาหน่าย –  RS Mall เป็นผู้ทำาการติลาดและจัดจัด
หุ้น�ายสนิคา้และบรกิาร ดว้ยชำ�องทาง Multi-Platform Commerce 
ทั�งออฟ้ไลน์ และออนไลน์ เพื�อเข้าถื้งทุกกลุ�มเป้าหุ้มาย และพฤติิกรรม
การซื่�อสนิคา้ของผูบ้รโิภคที�แติกติ�าง โดยนำาเสนอผลติิภณัฑ์แ์ละบรกิาร
ที�หุ้ลากหุ้ลายทั�งด้านสุขภาพ ความงาม แฟ้ชำั�น เคร ื�องใชำ้ไฟ้ฟ้้า เคร ื�อง
ใชำ้ภายในบ้าน และอื�นๆ ทั�งจาก Lifestar และของพันธุมิติร มากกว�า 
600 รายการ

พื่ฒันาผลิติภัณฑ์์ –  Lifestar เป็นผูอ้อกแบบและพัฒนาผลิติภัณฑ์์
ที�มุ�งเน้นสุขภาพและความงาม ด้วยนวัติกรรมที�ทันสมัยและเป็น
มาติรฐานสากล และด้วยความเข้าใจถื้งความต้ิองการด้านสุขภาพ
พร้อมศกัยภาพในการพัฒนาผลติิภณัฑ์คุ์ณภาพสงูที�แติกติ�างและติอบ
โจทย ์จง้สามารถืสร้าง Product champion ที�ติดิติลาดจากยอดขาย
ที�เติิบโติติ�อเนื�อง รวมถื้งขยายไปยังติลาดใหุ้ม�ๆ

2) ธุุรกิจม่เดำ่ย - ด้วยความชำำานาญและเชำี�ยวชำาญด้านธุุรกิจสื�อและ
บันเทิงมากกว�า 40 ปี ธุุรกิจเอ็นเติอร์เทนเมนติ์เป็นรากฐานที�สำาคัญ
ของโมเดลธุกุิจ Entertainmerce โดยแบ�งติามประเภทย�อยดังนี�

ส่่�อโที่รที่ัศน์ – สถืานีโทรทัศน์ชำ�อง 8 ผู้นำาทีวดีิจิทัลด้วยคอนเทนติ์
คุณภาพทั�ง รายการข�าว รายการกีฬา และละคร ซ่้�งขยายสู�ชำ�องทาง
ออนไลน์ผ�าน OTT Platform ชำั�นนำา สอดรับกับไลฟ้์สไติล์ผู้บรโิภค
ในยุคดิจิทัล   

สื�อวทิยุ - COOL Fahrenheit 93 FM สถืานีวทิยุที�มีผู้ฟั้งมากเป็น
อันดับ 1 และขยายผ�านชำ�องทางออนไลน์บนเว๊ปไซ่ติ์รวมถื้งแอปพลิ
เคชำั�น Coolism 

3) ธุุรกิจเพื่ลงและอ่�นๆ - สร้างสรรค์ผลงานจาก 3 ค�ายเพลง 
ได้แก� โรสซ่าวด์ กามิกาเซ่� และอาร์สยาม ด้วยโมเดลธุุรกิจ Music 
Star Commerce และสร้างรายได้จาก Online Streaming ผ�าน
แพลติฟ้อร์มติ�างๆ  รวมทั�ง การเข้าลงทุนในบรษัิท โฟ้ร์ท แอปเปิ� ล 
จำากัด ที�จะเข้ามาพัฒนาและผลิติคอนเทนต์ิออนไลน์ และอีเว้นท์ติ�าง
ชำาติิ เพื�อขยายฐานลูกค้ากลุ�มใหุ้ม�ๆ และติ�อยอดธุุรกิจดิจิทัลบนฐาน
ของธุุรกิจเดิมทั�งคอมเมิร์ซ่และเอ็นเติอร์เทนเมนต์ิ
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ประเภที่ธุุรกิจและการดำำาเนินงาน
ธุุรกิจคอมเมิร์ชุ
ธุุรกิจพื่าณิชุย์ หรอื คอมเมิร์ซ ดำำาเนินการพื่ัฒนาส่ินค้าและบรกิาร รวมถึึงที่ำาการติลาดำ 
และจัดำจำาหน่ายภายใติ้ 2 บรษัิัที่ย่อย ดำังน่�

 บรษัิัที่ ไลฟ์ส่ติาร์ จำากดัำ (“ไลฟ์ส่ติาร์” ) เป็นผูพั้ฒนาผลิติภัณฑ์์ 
และใชำรู้ปแบบการว�าจา้งผลติิ Original Equipment Manufacturer 
(OEM) เป็นหุ้ลัก เพื�อผลิติสินค้าทั�งด้านสุขภาพและความงามด้วย
นวัติกรรมที�ทันสมัย มีประสิทธุิภาพ  และเป็นมาติรฐานสากล ซ่้�งติอบ
โจทยก์ารดแูลสขุภาพของผูบ้รโิภค ดว้ยสนิคา้รวมทั�งสิ�นกว�า 30 รายการ 
ที�ติอบโจทย์ Innovative Wellness ในมิติทิี�ติ�างกันออกไปภายใติ้ 4 
แบรนด์หุ้ลัก ได้แก� 

 Lifemate ผลิติภัณฑ์์ที�มุ�งดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจ
ของสัติว์เลี�ยงแบบองค์รวม ด้วยอาหุ้ารสัติว์ที�เน้นวัติถืุดิบคุณภาพสูง
มาติรฐานสากลด้วยคุณภาพเทียบเคียงกับผลิติภัณฑ์์สำาหุ้รับคน และ
ผลิติภัณฑ์์ดูแลสุขอนามัยเพื�อสัติว์เลี�ยง

 ในปี 2564 ไลฟ์้สติาร์ได้พัฒนาผลิติภัณฑ์์ใหุ้ม� เพื�อติอบโจทย์
กลุ�มคนรักสุขภาพและสถืานการณ์โควดิ-19 ซ่้�งนำาไปสู�การใชำ้ชำีวติิรูป
แบบใหุ้ม� (New normal) ดังนี�
  • ผลิติภัณฑ์์เสรมิอาหุ้ารคอลลาเจน แบรนด์“well u” เป็น
คอลลาเจนระดับพรเีมียมด้วยนวัติกรรมส�วนประกอบหุ้ลัก 6 ชำนิดซ่้�ง
ชำ�วยดูแลครบทั�งผม ผิวพรรณ และกระดูกและข้อติ�อ
  • เคร ื�องดื�มฟั้งก์ชัำนนัล ดรงิค์ แบรนด์ “CAMU C” เป็นเคร ื�อง
ดื�มนำ�าผลไม้ผสมคามู คามู วติิามินซ่ีสูง 200% และวติิามินบี 12 มุ�งเข้า
สู�ติลาดแมส เน้นจุดขายด้านสุขภาพ สอดคล้องกับแนวโน้มความใส�ใจ
สุขภาพของผู้บรโิภคในปัจจุบัน 
  • ยาสมุนไพรสารสกัดฟ้้าทะลายโจร แบรนด์ “ทองเอก” ซ่้�งมี
สรรพคุณชำ�วยลดไข้ และได้รับความนิยมในชำ�วงสถืานการณ์การแพร�
ระบาดของโควดิ-19 
  • อาหุ้ารสัติว์เลี�ยงสำาหุ้รับสุนัขและแมว แบรนด์ “Lifemate” 
ในระดับ Upper Standard ด้วยผลิติภัณฑ์์มากกว�า 54 SKUs ซ่้�ง
ใหุ้้ความใส�ใจกับสุขภาพของสัติว์เลี�ยงแติ�ละชำนิดโดยเฉพาะ ด้วยสูติรที�
เหุ้มาะสมสำาหุ้รับแติ�ละสายพันธุ์ ชำ�วงวัย และกิจกรรม 
  • อาหุ้ารเสรมิ มัลติิ ออยล์ พลัส นำ�ามันเมล็ดกัญชำง ภายใต้ิ
แบรนด์ “well u” ชำ�วยเสรมิสร้างระบบภูมิคุ้มกันและดูแลสุขภาพแบบ
องค์รวม และเพิ�มประสิทธุิภาพในการนอน 

well u ชำสู�วนผสมหุ้ลกัจากนวัติกรรม ผสานดว้ยวัติถืดุบิธุรรมชำาติิเพื�อ
การดูแลสุขภาพองค์รวม ติอบโจทย์ผู้บรโิภครุ�นใหุ้ม�

Vitanature+ เน้นส�วนผสมสารสกัดสมุนไพรจากทั�วโลก เพื�อ
บำารุงสุขภาพ สำาหุ้รับผู้บรโิภคที�เน้นการดูแลติัวเองด้วยวถิืีธุรรมชำาติิ 
ด้วยเทคโนโลยีการสกัดเฉพาะที�แติกติ�างจากแบรนด์อื�น

CAMU C เคร ื�องดื�มฟั้งก์ชำันนัล ดรงิค์ ที�นำาเสนอนวัติกรรมและคุณ
ประโยชำน์จากธุรรมชำาติิที�เหุ้นือกว�า เพื�อเติิมเติ็มสุขภาพที�สมบูรณ์ใหุ้้ผู้
บรโิภคเฉพาะดา้น เสรมิความพร้อมในการใชำช้ำวีติิประจำาวันใหุ้ค้นยคุใหุ้ม� 

LIFESTAR
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 ด้วยสถืานการณ์การแพร�ระบาดของโควดิ-19 ส�งผลใหุ้้พฤติิกรรมผู้บรโิภคเปลี�ยนแปลงไป และปรับตัิวเข้าสู�วถิืีใหุ้ม� (New Normal) 
บรษัิทฯ จ้งขยายชำ�องทางการจำาหุ้น�ายผ�านแพลติฟ้อร์มออนไลน์ โดยเปิดชำ�องทาง RS Mall แอปพลิเคชัำน บนสมาร์ทโฟ้นเพื�ออำานวยความสะดวก
ใหุ้ก้ารสั�งซ่ื�อสนิคา้ง�ายและรวดเร็วยิ�งข้�น และเปดิติวัร้าน RS Mall บน V-AVENUE BY AIS 5G ที�สร้างประสบการณใ์นการชำอ้ปปิ� งเสมอืนจรงิใหุ้้
กับลูกค้า นับเป็นการขยายชำ�องทางการขายเข้าสู�ติลาดใหุ้ม� เพื�อติอบโจทย์ความเป็น “Wellbeing Partner” ของคนไทย ส�งผลใหุ้้ ณ สิ�นปี 2564 
รายได้จากชำ�องทางออนไลน์เพิ�มข้�นเป็น 9% ของยอดคอมเมิร์ซ่รวม

RS MALL

5%

Mass Market

Online

Others

Enhanced Offline Health
& Beauty

9%
12%

86% 88%

รายไดำ้แบ่ง
ติามชุ่องที่าง

การขาย

รายไดำ้แบ่ง
ติามหมวดำหมู่

ผลิติภัณฑ์์

 บรษัิท อาร์เอส มอลล์ จำากัด (“อาร์เอส มอลล์”) เป็นผู้บรหิุ้ารชำ�องทางจัดจำาหุ้น�ายผลิติภัณฑ์์และบรกิาร ซ้่�งเน้นสินค้าเพื�อส�งเสรมิ
สุขภาพ และคุณภาพชำีวติิที�ดี พร้อมมุ�งมั�นเป็น “Wellbeing Partner” ของทุกคน ด้วยผลิติภัณฑ์์ที�หุ้ลากหุ้ลายทั�งเพื�อสุขภาพ ความงาม แฟ้ชำั�น 
เคร ื�องใชำ้ไฟ้ฟ้้า เคร ื�องใชำ้ภายในบ้าน และอาหุ้ารสัติว์ ทั�งจากไลฟ้์สติาร์ และพันธุมิติร รวมทั�งสิ�นกว�า 600 รายการ โดยมีชำ�องทางจำาหุ้น�ายรูปแบบ 
Multi-platform commerce

 สำาหุ้รับชำ�องทางออนไลน์ ไดแ้ก� เว็บไซ่ต์ิ www.rsmall.co.th, 
LINE Official Account @RS Mall, RS Mall application และ 
Coolism Application รวมถ้ืงจำาหุ้น�ายผ�านแพลติฟ้อร์มออนไลน์
ชำั�นนำาอื�นๆ ทั�ง Shopee และ Lazada ส�งผลใหุ้้ปัจจุบัน อาร์เอส มอลล์
มีฐานลูกค้ามากกว�า 1.7 ล้านราย

 แบ�งเป็นชำ�องทางออฟ้ไลน ์ไดแ้ก� ชำ�องทางทวีดิจิิทัล ทั�งผ�านชำ�อง 
8 และชำ�องพันธุมิติร ชำ�องอาร์เอส มอลล์ ผ�านทีวดีาวเทียม รวมทั�งบรกิาร
ผ�านทีมเทเลเซ่ลล์ที�มีมากกว�า 500 คน
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ธุุรกิจม่เดำ่ย
ดำ้วยความเชุ่�ยวชุาญในธุุรกิจส่่�อและบันเที่ิงมากกว่า 40 ปี จึงเป็นรากฐานที่่�ส่ำาคัญของเอ็นเติอร์เที่นเมิร์ซ 
โมเดำล โดำยส่ามารถึแบ่งติามประเภที่ย่อยไดำ้ดำังน่�

 ส่่�อโที่รที่ศัน ์ส่ถึานโ่ที่รทัี่ศน ์“ชุอ่ง 8” เป็นหุ้น้�งในสถืานโีทรทศัน์
ชำั�นนำาของไทยซ่้�งโดดเด�นดว้ยคณุภาพของคอนเทนติ ์และฐานผูช้ำมกว�า 8 
ล้านคนทั�วประเทศ ภายใต้ิคอนเซ่ปติ์ “ใครๆ ก็ดูชำ�อง 8 กดเลข 27” ด้วย
รูปแบบรายการที�ติอบโจทย์กลุ�มผูช้ำมโทรทัศนส์�วนใหุ้ญ�ของประเทศ ชำ�อง 
8 เป็นฟ้รทีีวทีี�เข้าถืง้ฐานผู้ชำมที�กว้างหุ้ลากหุ้ลายเพศและวัย โดยดำาเนิน
กลยุทธุ์ “เก้าอี�สี�ขา” เพื�อสร้างการเติิบโติของธุุรกิจด้วยรายได้จาก 4 
ชำ�องทาง ได้แก� รายได้โฆษณาจากลูกค้าภายนอก รายได้การขายโฆษณา
จากอาร์เอส มอลล์ รายได้ลิขสิทธุิ�คอนเทนต์ิทั�งเดิมและผลิติใหุ้ม� และ
รายได้การขายพ�วงการทำาอีเว้นท์

 แม้ว�าสถืานการณ์โควดิ-19 ในชำ�วง 2 ปีที�ผ�านมาได้ส�งผลใหุ้้
อตุิสาหุ้กรรมโฆษณาหุ้ดติวั แติ�ทางชำ�อง 8 ยงัคงเติิบโติไดใ้นระดบัสงูกว�า
อตุิสาหุ้กรรม โดยเน้นการวางผงัคอนเทนติท์ี�หุ้ลากหุ้ลายเพื�อเขา้ถืง้ผูช้ำม
ที�แติกติ�างในแติ�ละชำ�วงเวลาของวัน ประกอบกับการยกระดับคอนเทนติ์
ทั�ง 3 ประเภทหุ้ลัก ได้แก�รายการข�าว รายการกีฬา และละคร  นอกจาก
นี� บรษัิทฯ ยังคงมุ�งเน้นรายได้จากการขายคอนเทนติ์ไปยังแพลติฟ้อร์ม
ออนไลน์ชัำ�นนำาทั�งในและติ�างประเทศสอดรับกับพฤติิกรรมผู้บรโิภคใน
ปัจจุบัน อาทิ WeTV และ AIS PLAY

 ส่่�อวทิี่ยุ  – ส่ถึาน่คูลฟาเรนไฮติ์ ออกอากาศผ�านคลื�น
ความถืี�วทิยุ FM 93.0 MHz และผ�านชำ�องทางออนไลน์ที� www.
COOLISM.net รวมถื้งแอปพลิเคชัำ�นคูลลิซ่้�มบนสมาร์ทโฟ้น โดยมี
ผู้ฟั้งทุกชำ�องทางรวมกันกว�า 3.7 ล้านรายติ�อเดือน ด้วยแนวคิด
“Music Lifestyle Content” ซ่้�งดำาเนนิรายการด้วยทีมคลูเจมืออาชีำพ
ที�มเีอกลักษณ์เฉพาะตัิว และจัดกจิกรรมที�ติอบสนองไลฟ์้สไติล์ของกลุ�ม
คนทำางานรุ�นใหุ้ม�อย�างติ�อเนื�อง ส�งผลใหุ้้ได้รับความนิยมเป็นสถืานีวทิยุ
อันดับ 1 มาเกือบ 2 ทศวรรษ สถืานีคูลฟ้าเรนไฮติ์ ออกอากาศผ�าน
คลื�นความถืี�วทิยุ FM 93.0 MHz และผ�านชำ�องทางออนไลน์ที� www.
COOLISM.net รวมถื้งแอปพลิเคชัำ�นคูลลิซ่้�มบนสมาร์ทโฟ้น โดยมี
ผู้ฟั้งทุกชำ�องทางรวมกันกว�า 4  ล้านรายติ�อเดือน ด้วยแนวคิด “Music 
Lifestyle Content” ซ่้�งดำาเนินรายการด้วยทีมคูลเจมืออาชีำพที�มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัิว ส�งผลใหุ้้ได้รับความนิยมเป็นสถืานีวทิยุอันดับ 1 
มาเกือบ 2 ทศวรรษ โดยปัจจุบันได้มุ�งเน้นขยายฐานกลุ�มผู้ฟั้งไปยังกลุ�ม
คนรุ�นใหุ้ม�ที�เติิบโติมาพร้อมกับโลกดิจิทัล ผ�านสติรมีมิ�งแพลติฟ้อร์ม
ติ�างๆ  และการจัดกิจกรรมที�ติอบสนองไลฟ์้สไติลของกลุ�มคนทำางาน
รุ�นใหุ้ม�อย�างติ�อเนื�อง โดยมกีจิกรรมที�เป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะ อาท ิCOOL 
Outing (คูล เอาท์ติิ�ง) และ Ink Eat All Around (อิ�งค์ อีท ออล
อะราวด์) เป็นติ้น อย�างไรก็ติามในปี 2564 การจัดกิจกรรมดังกล�าวได้
รับผลกระทบจากสถืานการณ์โรคระบาดที�รุนแรงและยืดเยื�อติลอดทั�ง
ปี โดยแผนการจัดกิจกรรมติ�างๆ จะกลับมาดำาเนินได้อีกครั�งหุ้ลังจาก
สถืานการณ์โควดิ-19 คลี�คลาย

CH8
COOLISM
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ดว้ยพัฤตกิรรมผู้่้บรโิภคท่�นยิมฟงัเพัลงผู้า่นสุตรมีมิ�งแพัลตฟอร์มต่างๆ ใน
ยุคดิจิทัล บรษัิทฯ จึงได้ขยายช้่องทางรายได้จากลิขสุิทธิุ�เพัลงผู้่านสุตรมี
มิ�งแอปลิเคช้ั�นช้ั�นนำา ได้แก่ Apple Music Jook และ Spotify รวมทั�ง
พััฒนาและผู้ลิตคอนเทนต์ร่ปแบบให้ม่บนโซเช้่ยล ม่เด่ย ท่�บรษัิทฯ ม่ฐาน
แฟนคลับติดตามอย่่มากกว่า 40 ล้านบัญช้่ สุ่งผู้ลให้้ธุุรกิจเพัลงยังม่ราย
ได้ท่�เติบโตจากช้่องทางออนไลน์อย่างต่อเน่�อง 

RS MUSIC POPCOIN
ธุุรกิจเพื่ลง
 ธุุรกิจเพัลงของอาร์เอสุ ม่ประเภทของเพัลงท่�ห้ลากห้ลาย 
ครอบคลุมกลุม่เปา้ห้มายทุกกลุม่ ทกุช่้วงอายุ โดยดำาเนินงาน ภายใต้ 3 คา่ย
เพัลง ได้แก ่Rsiam (อาร์สุยาม) RoseSound (โรสุซาวด์) และ Kamikaze 
(กามิกาเซ)่ ดว้ยศึลิปนินกัร้องในสัุงกดัท่�ม่ความสุามารถ และมศั่ึกยภาพัเพั่�อ
ต่อยอดเอ็นเตอร์เทนเมิร์ซ โมเดล ด้วยการเสุรมิรายได้จากการขายสิุนค้า
ตา่งๆ ผู้า่นธุรุกจิคอมเมร์ิซ อ่กทั�งยงัสุร้างรายไดจ้ากสุปอนเซอร์จากแบรนด์
ต่างๆ ซึ�งม่ความต้องการใช้้เพัลงและศึิลปนิเพั่�อเปน็สุ่วนห้นึ�งของแผู้นการ
ตลาดสุำาห้รับทั�งผู้ลิตภัณฑ์์และบรกิาร

ส่่�อออนไลน์ และ Popcoin ส่มาร์ที่ มาร์เก็ติติิ�ง แพื่ลติฟอร์ม
 บรษัิทฯ เข้าร�วมลงทุนร้อยละ 70 ในบรษัิท โฟ้ร์ท แอปเปิ� ล 
จำากัด (โฟ้ร์ท แอปเปิ� ล) ที�ปรกึษาและเอเจนซ่ี�ด้านการติลาดออนไลน์ 
ซ่้�งมีความเชีำ�ยวชำาญในการจัดหุ้า ผลิติคอนเทนติ์และอีเว้นท์ติ�างชำาติิ
(International Content & Event)  ที�มีส�วนร�วมในการสร้าง
และพัฒนา Key Opinion Leader (KOL) รวมถื้งอินฟ้ลูเอนเซ่อร์ 
(Influencer) โดยโฟ้ร์ท แอปเปิ� ลได้เข้ามาเป็นฟั้นเฟื้องหุ้ลักเพื�อวาง
กลยุทธ์ุการพัฒนาคอนเทนต์ิรูปแบบใหุ้ม�ใหุ้้กับกลุ�มอาร์เอส ชำ�วยเติิม
เติ็ม Ecosystem ของบรษัิทฯ ภายใติ้เอ็นเติอร์เทนเมิร์ซ่ โมเดล ใหุ้้มี
ความสมบูรณ์มากยิ�งข้�น 

 นอกจากนี� บรษัิท โฟ้ร์ท แอบเปิ� ล จำากัด ยังเป็นผู้พัฒนา
Popcoin สมาร์ท มาร์เก็ติติิ�ง แพลติฟ้อร์ม ด้วยการใชำ้เทคโนโลยี 
บล็อกเชำนมาสร้างมูลค�าเพิ�มใหุ้้แก�ธุุรกิจทั�งคอมเมิร์ซ่ และเอ็นเติอร์
เทนเมนติ์ โดย Popcoin โทเคนดิจิทัลพร้อมใชำ้ซ่้�งเป็นติัวกลางใน
การแลกเปลี�ยนและทำาธุุรกรรมบนแพลติฟ้อร์มมีเป้าหุ้มายสำาคัญเพื�อ
ชำ�วยยกระดับและเพิ�มประสิทธุิภาพการทำาการติลาดใหุ้้กับแบรนด์ติ�างๆ 
อกีทั�งยงัเป็นตัิวกลางในการเชำื�อมติ�อธุรุกิจคอมเมิร์ซ่และธุุรกิจสื�อ-บันเทิง
ของบรษัิทฯ ใหุ้ป้ระสบการณข์องผูบ้รโิภคไร้รอยติ�อ รายละเอยีดเพิ�มเติมิ
เกี�ยวกับ Popcoin สามารถืศ้กษาได้จาก whitepaper ผ�าน www.
popcoin.co 

ประเภที่ธุุรกิจและการดำำาเนินงาน
ธุุรกิจเพื่ลงและอ่�นๆ 
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เปลี�ยนหุ้มวดธุุรกิจในติลาดหุ้ลักทรัพย์
จาก “สื�อและสิ�งพิมพ์” เป็น “พาณิชำย์” ใหุ้้
สอดคล้องกับทิศทางธุุรกิจในอนาคติ

รแีบรนด์ “ช้ำอป 1781” เป็น “อาร์เอส 
มอลล์” และขยายชำ�องทางการจำาหุ้น�ายไป
ทุกแฟ้ลติฟ้อร์มทั�งออนแอร์และออนไลน์

พื่ัฒนาการที่่�ส่ำาคัญในปี 2562-2564
Key development 2019-2021 

2562
ม่นาคม พื่ฤศจิกายน

มุ�งสู� Entertainmerce Model ด้วยจุด
แข็งจากธุุรกิจ Entertainment ผสานกับ
ธุรุกิจ Commerce เพื�อสร้างความแติกติ�าง
และศักยภาพการแข�งขัน

เปิดตัิวแบรนด์ผลิติภัณฑ์์ เสรมิอาหุ้าร
Vitanature+ ซ้่�งเนน้สารสกดัจากสมนุไพร
ที�มปีระโยชำน์ติ�อร�างกาย มสีรรพคุณที�เขา้ใจ
ง�าย  เข้าถืง้ผูบ้รโิภคเป็นวงกว้างมากข้�น และ
วางติำาแหุ้น�งทางการติลาดด้วยราคาที�เขา้ถ้ืง
ง�ายเหุ้มาะกับสถืานการณ์โควดิ

เปิดตัิว 9 ศิลปินใหุ้ม�และเปิดค�ายใหุ้ม�อีก
2 ค�ายเพลง ได้แก� RoseSound และ
Kamikaze เพื�อติ�อยอดธุรุกจิภายใติโ้มเดล 
“Music Star Commerce”

เปิดติัวแอปพลิเคชัำน Coolism ภายใติ้คอน
เซ่ปติ์ “ฟั้งเพลงได้ ช้ำอปเพลิน ในแอปเดียว” 
เปลี�ยนผู้ฟั้งเป็นลูกค้า สร้างประสบการณ์
การชำ้อปปิ� งที�ไม�เหุ้มือนใคร

2563
กุมภาพื่ันธุ์ มิถึุนายน พื่ฤศจิกายน
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พื่ัฒนาการที่่�ส่ำาคัญในปี 2562-2564
Key development 2019-2021 

2564
กุมภาพื่ันธุ์ เมษัายนม่นาคม

ลงทนุ 35% ใน บรษัิท เชำฎฐ ์เอเชำยี จำากดั ซ่้�ง
ประกอบธุรุกจิบรหิุ้ารสินทรัพย ์ธุรุกจิสนิเชำื�อ 
และธุุรกิจติิดติามหุ้นี� ด้วยเงินลงทุน 920 
ล้านบาท เพื�อติ�อยอด Entertainmerce 
model สู�ธุุรกิจสินเชำื�อบุคคลในอนาคติ

ลงทุน 70% ในบรษัิท โฟ้ร์ท แอปเปิ� ล จำากัด 
ธุุรกิจใหุ้้บรกิารและที�ปรกึษาการติลาด
ออนไลน์ครบวงจรเพื�อเสรมิศักยภาพของ
ธุุรกิจ Entertainmerce ด้วยศักยภาพ
ดิจิทัล

เปิดตัิวแบรนด์ “ทองเอก” เพื�อขยายสู�ติลาด
ยาสมุนไพรแผนโบราณสามัญประจำาบ้าน

เปิดติัวแบรนด์ “Well U” เพื�อขยายสู�
ผลิติภัณฑ์์อาหุ้ารเสรมิเพื�อสุขภาพและ
เคร ื�องสำาอาง โดยได้วางจำาหุ้น�ายผลิติภัณฑ์์
เสรมิอาหุ้ารคลอลาเจนระดับพรเีมียมซ้่�งเป็น
ผลิติภัณฑ์์แรกภายใต้ิแบรนด์นี�

เปิดติัวแบรนด์  CAMU C เคร ื�องดื�ม 
Functional drink ขยายติลาดสู�
Mass market โดยเน้นจดุขายด้านสขุภาพ

ส่ิงหาคม พื่ฤศจิกายน

เปิดตัิว Popcoin สมาร์ทมาร์เก็ติติิ�ง 
แพลติฟ้อร์ม ด้วยการใชำ้เทคโนโลยีบล็อก
เชำน เพื�อติ�อยอดธุุรกิจของอาร์เอสไปสู� 
Digital economy และสร้าง Seamless 
Consumer Experience เพิ�มมูลค�า
ธุุรกิจทุกมิติิ

เปิดติวัแบรนด ์“Lifemate” เพื�อพฒันาและ
จำาหุ้น�ายผลิติภัณฑ์์สำาหุ้รับสัติว์เลี�ยง

จัดติั�ง บรษัิท อาร์เอส แพลนบี จำากัด ซ่้�ง
เป็นการร�วมทุนกับ บรษัิท แพลนบี มีเดีย 
จำากัด (มหุ้าชำน) เพื�อขยายสินค้าและบรกิาร
สู� Mass market
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Entertainmerce Model

ส่ินค้าและบรกิาร (Products & Services)
 ขยายความหุ้ลากหุ้ลายของสินค้าและบรกิาร โดยเน้นการ
พัฒนาผลิติภัณฑ์์เพื�อสุขภาพและความงาม ด้วยแบรนด์ที�ติิดติลาด มี
ยอดขายที�เติบิโติติ�อเนื�อง อีกทั�งไดพ้ฒันาแบรนด์ใหุ้ม�สู�ติลาดแมส อาทิ 
เคร ื�องดื�มวติิามนิเพิ�อสขุภาพ “CAMU C” พรเีมี�ยมคอลลาเจน “well 
u” และผลิติภัณฑ์์สัติว์เลี�ยง “Lifemate” นอกจากนี� บรษัิทฯ ยังคง
มองหุ้าโอกาสการเติบิโติร�วมกบัพันธุมติิรทางธุรุกจิเพื�อขยายประเภท
สินค้าและบรกิารใหุ้ม�ๆ อย�างติ�อเนื�อง 

การผลิติ (Production) 
 มุ�งเน้นการพัฒนาผลิติภัณฑ์์นวัติกรรมที�ทันสมัย มาติรฐาน
ระดับสากล ผ�านการดำาเนินงานของ ไลฟ้์สติาร์ ซ่้�งเป็น Innovative 
Wellness Product Company เป็นต้ินนำ�าในการคิดค้น วจิัย และ
พัฒนาผลิติภัณฑ์์ใหุ้ม�ๆ เข้าถื้งกลุ�มเป้าหุ้มายทุกวัยมากข้�น และการ
ขยายชำ�องทางการจัดจำาหุ้น�ายที�หุ้ลากหุ้ลาย โดยไลฟ้์สติาร์มีความมุ�ง
มั�นในการส�งเสรมิใหุ้้ชีำวติิและสุขภาพของผู้คนและสัติว์เลี�ยงดีข้�นด้วย
นวัติกรรมทางสุขภาพ เพื�อติอบโจทย์เร ื�องการดูแลสุขภาพของคนและ
สัติว์เลี�ยงในทุกมิติิ

Digitalization
 สร้างธุุรกิจดิจิทัลบนฐานของธุุรกิจเดิมทั�งคอมเมิร์ซ่และ
เอ็นเติอร์เทนเมนติ์ อาทิ การพัฒนา Digital currency เพื�อใชำ้บน 
Ecosystem ของอาร์เอส อย�าง Popcoin สมาร์ท มาร์เก็ติติิ�ง 
แพลติฟ้อร์ม ด้วยการใชำ้เทคโนโลยี บล็อกเชำนมาสร้างมูลค�าเพิ�มใหุ้้แก�
ทุกหุ้น�วยธุุรกิจ และการพัฒนาสินค้าและบรกิารใหุ้ม�ในรูปแบบดิจิทัล
เพื�อรองรับการใช้ำงานของ Digital currency เป็นติ้น นอกจาก
นี�  ยังมุ�งเน้นการเพิ�มประสิทธุิภาพของการขายด้วยระบบ CRM
 (Customer relationship management) และ Big Data โดยได้
นำาเทคโนโลยี Data analytic เข้ามาใช้ำบรหิุ้ารและวเิคราะห์ุ้ขอ้มูลลูกค้า
เพื�อสามารถืนำาเสนอสินค้าและบรกิารที�ติอบโจทย์ลูกค้าได้อย�างติรงใจ 
อีกทั�งยังเพิ�มอัติราการซ่ื�อซ่ำ�า และ Cross-selling เพื�อเพิ�มยอดขาย  ชุ่องที่าง (Channels) 

 เพิ�มความหุ้ลากหุ้ลายของการจัดจำาหุ้น�าย (Multiple-
Platform Commerce) เพื�อเข้าถื้งลูกค้าทุกกลุ�ม ทั�งผ�านชำ�องทาง
ออนแอร์ ออนไลน์ รวมถ้ืงพนักงานเทเลเซ่ลล์กว�า 500 คน และยัง
ขยายจดุจำาหุ้น�ายเพิ�มเติมิ ร�วมกบัพนัธุมิติรทางธุรุกจิซ่้�งจะยิ�งเพิ�มความ
ครอบคลุมของการจำาหุ้น�าย ทั�งนี�ด้วยจุดแข็งของชำ�องทางเป็นส�วน
สำาคัญซ่้�งจะเสรมิศักยภาพใหุ้้ธุุรกิจคอมเมิร์ซ่เติิบโติแบบก้าวกระโดด

Contents & KOLs
 ส ร้ า ง ก า ร เ ติิ บ โ ติ ข อ ง ธุุ ร กิ จ ค อ น เ ท น ท์ ด้ ว ย ร า ย ไ ด้
จากชำ�องทางดิจิทัล และรายได้รูปแบบใหุ้ม�ๆ จากการสร้างสรรค์
คอนเทนท์ และด้วยคอนเทนต์ิในคลังจำานวนมากจากธุรุกิจสื�อซ่้�งชำ�วยสร้าง
รายได้เสรมิจากการขายลิขสิทธุิ�ไปยังแพลติฟ้อร์มออนไลน์ติ�างๆ 
(Over the top: OTT)  สอดรับกับไลฟ้์สไติล์ผู้บรโิภคที�เป็นคน
รุ�นใหุ้ม�ในยุคดิจิทัล นอกจากนี�  ด้วยศักยภาพของ บรษัิท โฟ้ร์ท 
แอปเปิ� ล จำากัด จะชำ�วยพัฒนาออนไลน์คอนเทนติ์ และติ�อยอดด้วย
การติลาดแบบ KOL Influencer

การเติิบโติของธุุรกิจทีุ่กมิติิภายใติ้ 
Growth Direction of Entertainmerce 

Channels
•   Exclusive Distribution

   Network (EDN)

•   Outlet / Shop

•   Traditional Trade

•   Modern Trade

Digitalization
•   Digital Asset

•   Big Data

•   Tokenization

•   Popcorn Smart 

    Marketing Platform

Contents & KOLs
•   K-Pop Shows / Contents

•   International Contents

•   New Online Contents / 

    Program

•   Potential Partnership

Products / Service
•   Mass Market Products

•   Hemp

•   Pet Food

•   Financial Services

•   New SKUs

Production
•   OEM&Manufacturer 
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 1
ส่่วนที่่�

การประกอบ
ธุุรกิจและผล
การดำำาเนินงาน
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โครงส่ร้างและการดำำาเนินงาน
ของกลุ่มบรษัิัที่

 1)

นโยบายและภาพื่รวมการประกอบธุุรกิจ 1.1)
 บรษัิท อาร์เอส จำากัด (มหุ้าชำน) (“อาร์เอส” หุ้รอื “บรษัิทฯ”) 
ได้ดำาเนินการก�อติั�งในปี พ.ศ. 2519 โดยเร ิ�มติ้นจากการทำาธุุรกิจเพลง
ครบวงจร ติ�อมาบรษัิทฯ ได้แปลงสภาพเป็นบรษัิทมหุ้าชำน และได้ทำาการ
จดทะเบียนในติลาดหุ้ลักทรัพย์แหุ้�งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2546 ด้วย
ทุนจดทะเบียน 560 ล้านบาท และภายหุ้ลังได้เปลี�ยนชืำ�อเป็น “บรษัิท
อาร์เอส จำากัด (มหุ้าชำน)” โดย ณ วันที� 31 ธุันวาคม 2564 บรษัิทฯ มี
ทุนจดทะเบียนที�ออกและเรยีกชำำาระแล้ว จำานวน 972,496,946 หุุ้้น 
มูลค�าหุุ้้นละ 1 บาท บรษัิทฯ ได้ขยายธุุรกิจมาอย�างติ�อเนื�องจากธุุรกิจ
เพลง ไปสู�ธุุรกิจสื�อวทิยุ และสื�อโทรทัศน์ รวมถื้งผลิติกิจกรรม โดย
ในปี 2557 บรษัิทฯ ได้เร ิ�มพัฒนาและจำาหุ้น�ายผลิติภัณฑ์์สุขภาพและ
ความงาม โฆษณาผ�านสื�อชำ�องทางโทรทศัน ์“ชำ�อง 8” ในระบบดจิทิลั และ
วทิยุของบรษัิทฯ รวมทั�งเปิดติัวสินค้าผ�านชำ�องทางออนไลน์ และร้าน
ค้าปลีกสมัยใหุ้ม� พัฒนาระบบเทเลเซ่ลล์ซ้่�งใชำ้รวบรวม วเิคราะห์ุ้ข้อมูล
ลูกค้า นำาเสนอสินค้า ปิดการขาย และพัฒนาระบบหุ้ลังการขายใหุ้้มี
ประสิทธุิภาพ บรษัิทฯ ยังคงพัฒนาและขยายชำ�องทางการจัดจำาหุ้น�าย
อย�างติ�อเนื�องบนธุุรกิจพาณิชำย์ของบรษัิทฯ และได้ร�วมมือกับพันธุมิติร
ผู้ผลิติและนำาเข้าสินค้าเพื�อนำาเสนอผลิติภัณฑ์์ที�หุ้ลากหุ้ลาย ทั�งสินค้า
สุขภาพและความงาม เคร ื�องใช้ำส�วนติัวและผลิติภัณฑ์์ในครัวเรอืน
รวมถื้งสินค้าเทคโนโลยีสมัยใหุ้ม� หุ้รอือุปกรณ์ติ�างๆ และจากไลฟ์้สไติล์
พฤติกิรรมการชำอ้ปปิ� งของผู้บรโิภคที�เปลี�ยนแปลงไปสู�ชำ�องทางออนไลน์
ซ่้�งมีอัติราการเติิบโติสูงกว�าชำ�องทางอื�นๆนั�น บรษัิทฯ จ้งได้เร ิ�มขยาย
ชำ�องทางการจำาหุ้น�ายไปยังแพลติฟ้อร์มออนไลน์มากข้�นในปี 2564 
ด้วยการเปิดติัวแอปพลิเคชำัน RS Mall  และเปิด Virtual Mall ที�ร�วม
พันธุมิติรกับ AIS 5G เพื�อสร้างประสบการณ์ใหุ้ม�ในการชำ้อปปิ� งใหุ้้กับ
ลูกค้าในรูปแบบหุ้้างเสมือนจรงิ อีกทั�งได้พัฒนาสินค้าประเภทสุขภาพ
อย�างติ�อเนื�องติลอดทั�งป ีและขยายไปยงักลุ�มเปา้หุ้มายใหุ้ม�ๆ  อาท ิMass 
market ผ�านชำ�องทางโมเดิร์นเทรด  นอกจากนี� บรษัิทฯ ยังนำาระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชำท้ั�วทั�งองคก์ร รวมถืง้พฒันาระบบวเิคราะหุ้์
ข้อมูลลูกค้าและคอลเซ่็นเติอร์อย�างเติ็มรูปแบบ รองรับจำานวนลูกค้าที�
เพิ�มข้�นรวมกว�า 1.7 ล้านราย 

เป้าหมายหลัก (Core Purpose)
“สร้างแรงบนัดาลใจ เติมิเติม็ชำวีติิผู้คนดว้ยความบนัเทงิ สนิคา้และบรกิาร 
ที�สร้างสรรค์และมีคุณค�า”

คติิประจำาองค์กร (Motto)
“Passion to Win”

เป้าหมายการดำำาเนินธุุรกิจใน 5 ปีข้างหน้า
(5-Year Business Direction)
 อาร์เอส เป็นองคก์รที�ทำาธุรุกจิร�วมกบั “โอกาส” ไม�หุ้ยดุนิ�งและ
พร้อมที�จะปรับติัวอยู�ติลอดเวลาเพื�อสร้างสรรค์โอกาสทางธุุรกิจ โดย
บรษัิทฯ มุ�งเน้นความเป็นผู้นำา และลงทุนอย�างติ�อเนื�องเพื�อความยั�งยืน
ในธุุรกิจพาณิชำย์ ผ�าน Entertainmerce Model (เอ็นเติอร์เทนเมิร์ซ่ 
โมเดล) โดยขยายไปยังธุรุกิจที�เกี�ยวเนื�องกนั ใหุ้้มสีดัส�วนรายได้จากธุุรกิจ
ใหุ้ม�เพิ�มข้�นอย�างมีนัยสำาคัญ เพื�อเสรมิความแข็งแกร�งของรายได้รวม
ของบรษัิทฯ

การเปล่�ยนแปลงและพื่ัฒนาการที่่�ส่ำาคัญในชุ่วง 3 ปีที่่�ผ่าน
มา
 บรษัิทฯ ปรับเปลี�ยนองค์กร จากการเป็นผูน้ำาในธุรุกิจสื�อ มาเป็น 
ธุุรกิจพาณิชำย์ ที�มีคอนเทนติ์ ความบันเทิง และชำ�องทางที�มีประสิทธุิภาพ
ในการจำาหุ้น�ายสินคา้ทั�งของตินเองและพันธุมติิร รวมถืง้มรีะบบวเิคราะหุ้์
ขอ้มลูลูกคา้ และระบบเทเลเซ่ลล์ที�แขง็แกร�ง และขยายชำ�องทางการจัดจำา
หุ้น�ายใหุ้ม�ๆ  เพื�อสร้างการเติบิโติของยอดขายอย�างติ�อเนื�อง นอกจากนี� ยงั
ติ�อยอดในการสร้างธุุรกิจดิจิทัลบนฐานของธุุรกิจเดิมทั�งคอมเมิร์ซ่และ
เอน็เติอร์เทนเมนติ ์(รายละเอยีดการเปลี�ยนแปลงและพฒันาการที�สำาคญั
ในชำ�วง 3 ปีที�ผ�านมาแสดงในหุ้วัขอ้พฒันาการที�สำาคญัในป ี2562-2564) 
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ภาพื่รวมการประกอบธุุรกิจของบรษัิัที่ฯ และบรษัิัที่ย่อย
 ปัจจุบัน อาร์เอส ดำาเนินธุุรกิจหุ้ลักแบ�งออกเป็น 3 กลุ�ม ได้แก� ธุุรกิจพาณิชำย์ ธุุรกิจสื�อ ธุุรกิจเพลงและอื�นๆ โดยธุุรกิจพาณิชำย์ มีสัดส�วน
รายได้สูงสุด ดำาเนินธุุรกิจภายใติ้บรษัิท อาร์เอส มอลล์ จำากัด และบรษัิท ไลฟ้์สติาร์ จำากัด จำาหุ้น�ายผลิติภัณฑ์์สุขภาพและความงาม เคร ื�องใชำ้ส�วน
ติวัและผลิติภัณฑ์์ในครัวเรอืน และสินค้าเทคโนโลยีสมัยใหุ้ม� หุ้รอืแก็ดเจ็ติติ�างๆ ผ�านสื�อทุกชำ�องทางของบรษัิทฯ ซ่้�งประกอบไปด้วย สื�อโทรทัศน์ โดย
มี ชำ�อง 8 เป็นผู้นำาในกลุ�มทีวดีิจิทัล ภายใติ้บรษัิท อาร์.เอส.เทเลวชิำั�น จำากัด สื�อวทิยุผ�านคลื�น COOLfahrenheit (คูลฟ้าเรนไฮต์ิ) รวมถื้งผ�านชำ�อง
ทางออนไลน์ และร้านค้าปลีกสมัยใหุ้ม� นอกจากนี�บรษัิทฯ ได้มีการลงทุนผ�านบรษัิทย�อยติ�างๆ (รายละเอียดการลงทุนผ�านบรษัิทย�อยแสดงในหุ้ัวข้อ
โครงสร้างการถืือหุุ้้น)

ธุุรกิจในปัจจุบันของบรษัิทฯ ประกอบด้วย 3 ธุุรกิจหุ้ลัก ได้แก� ธุุรกิจพาณิชำย์ ธุุรกิจสื�อ ธุุรกิจเพลงและอื�นๆ

โครงส่ร้างรายไดำ้ 

ข้อมูลเก่�ยวกับผลิติภัณฑ์์

ธุุรกิจพื่าณิชุย์ (Commerce)

1) ลักษัณะผลิติภัณฑ์์
 ธุุรกิจพาณิชำย์ หุ้รอื คอมเมิร์ซ่ ดำาเนินงานภายใติ้บรษัิท ไลฟ้์
สติาร์ จำากัด (“ไลฟ้์สติาร์”) และ บรษัิท อาร์เอส มอลล์ จำากัด (“อาร์เอส 
มอลล”์) ซ่้�งเป็นบรษัิทย�อยของอาร์เอส โดย“ไลฟ้ส์ติาร์” เป็นผูว้จิยัคน้ควา้ 
ออกแบบ และพัฒนาผลิติภัณฑ์์ โดยว�าจ้างผู้รับจ้างผลิติ Original 
Equipment Manufacturer หุ้รอื OEM ผลิติสินค้าทั�งด้านสุขภาพ
และความงาม ซ่้�งมุ�งเน้นผลิติสินค้าประเภทนวัติกรรมบนพื�นฐานของ 
“Innovative Health & Wellness” ใชำ้วทิยาศาสติร์เป็นหุ้ลักพื�น
ฐานในการวจิยั คน้คว้าหุ้าผลติิภณัฑ์ ์เพื�อติอบโจทย์การดูแลสุขภาพของ
ผู้บรโิภค เน้นการส�งเสรมิ และแก้ปัญหุ้าแบบเบ็ดเสร็จในหุ้น้�งเดียว เพื�อ
ใหุ้้เป็นผลิติภัณฑ์์เสรมิอาหุ้ารมาติรฐานระดับสากล แบ�งเป็น 4 แบรนด์
หุ้ลัก และอีก 4 แบรนด์เสรมิ โดยมีแบรนด์หุ้ลักคือ
 1) “well u” (เวลยู)   เป็นผลิติภัณฑ์์เสรมิอาหุ้าร (Food Sup-
plement) ดูแลสุขภาพและความงาม 
 2) “Vitanature+” (ไวติาเนเจอร์พลสั) ผลติิภณัฑ์เ์สรมิอาหุ้าร
ที�เน้นการสกัดจากสมนุไพร ผนวกกับภูมปัิญญาและนวัติกรรมที�ลำ�าสมยั 

ลักษัณะการประกอบธุุรกิจ 1.2)

ธุุรกิจพาณิชำย์
ธุุรกิจสื�อ
ธุุรกิจเพลงและอื�นๆ

รวมรายได้

2,012.4
1,069.2

529.5

3,611.1

2,381.8
1,148.7

244.2

3,774.7

2,263.4
1,078.7

230.7

3,572.8

56
30
14

100

63
30

7

100

63
30

7

100

ประเภทรายได้
2562

จำานวน
(ล้านบาท)

จำานวน
(ล้านบาท)

จำานวน
(ล้านบาท)

สัดส�วน
(ร้อยละ)

สัดส�วน
(ร้อยละ)

สัดส�วน
(ร้อยละ)

2563 2564

 3) “CAMU C” (คามู ซี่) เคร ื�องดื�มฟั้งก์ชำันนัล ดรงิค์ 
 4) “Lifemate” (ไลฟ์้เมติ)  ผลิติภัณฑ์ ์Health & Wellness 
สำาหุ้รับสัติว์เลี�ยง 
 สำาหุ้รับการผลิติสินค้าแติ�ละประเภท ไลฟ์้สติาร์ได้ร�วมมือ
กับสถืาบันวจิัยและผู้ผลิติสินค้ามาติรฐานสากลทั�งในและติ�างประเทศ
ผลิติสินค้าคุณภาพที�ติอบโจทย์ลูกค้า โดยการผลิติสินค้า จะเร ิ�มมาจาก
การวเิคราะห์ุ้ข้อมูลของติลาด ร�วมกับการค้นคว้าวจิัยโดยหุ้้องวจิัยและ
ทดลองชำั�นนำากับไลฟ์้สติาร์ที�ทำางานร�วมกัน รวมถื้งการเก็บข้อมูลจาก
ลูกค้าโดยติรงผ�านระบบเทเลเซ่ลล์ของบรษัิทฯ ซ่้�งจะทำาใหุ้้เข้าใจถื้งแนว
โน้มและความต้ิองการของสภาพติลาดโดยรวมและความต้ิองการของ
ผู้บรโิภคก�อนที�จะพัฒนาสินค้าแติ�ละประเภท โดยทั�งก�อนและระหุ้ว�าง
การจำาหุ้น�ายสินค้าแติ�ละประเภทจะมีการสุ�มติรวจสอบคุณภาพสินค้า
โดยนำาส�งส�วนประกอบเพื�อการติรวจสอบกบัหุ้อ้งวจัิยอย�างสมำ�าเสมอ โดย
บรษัิทฯ จำาหุ้น�ายสินคา้ผ�านชำ�องทางการขายของบรษัิทฯ ทั�งแพลติฟ้อร์ม
ของ “อาร์เอส มอลล์” และ “คูลเอนนี�ติิง” รวมถื้งจำาหุ้น�ายผ�านออนไลน์

มาร์เก็ติเพลส และ Modern Trade (ร้านค้าปลีกสมัยใหุ้ม�) นอกจาก
นี� ในปี 2564 ได้พัฒนาผลิติภัณฑ์์และขยายกลุ�มเป้าหุ้มายไปยัง Mass 
Market ผ�านชำ�องทางจำาหุ้น�ายร้านสะดวกซ่ื�อ  เน้นจุดขายด้านสุขภาพ 
รวมถื้งสามารถืหุ้าซ่ื�อได้ง�ายทุกวันทุกเวลา ซ่้�งสอดคล้องกับแนวโน้ม
เทรนด์ติลาดและความสนใจของผู้บรโิภคในปัจจุบัน
 ชำ�องทางการขายหุ้ลักของธุุรกิจพาณิชำย์ ดำาเนินงานภายใต้ิ 
อาร์เอส มอลล์ ผ�านชำ�องทางทั�งออฟ้ไลน์และออนไลน์ เป็นแพลติฟ้อร์ม
ที�จำาหุ้น�ายสินค้าและบรกิารเพื�อเสรมิสุขภาพ และการมีชีำวติิที�ดีแบบ
องคร์วม (Good Health & Wellbeing) ที�ไดรั้บการรันติคีณุภาพและ
ผ�านการรับรองมาติรฐานจากองค์การอาหุ้ารและยา พร้อมมุ�งมั�นเป็น 
“Wellbeing Partner” ของทุกคน ใหุ้้ผู้บรโิภคได้ใชำ้ชีำวติิอย�างสะดวก
สบาย มีความสุข และสุขภาพแข็งแรง ด้วยสินค้าด้านสุขภาพ ความงาม 
แฟ้ชำั�น เคร ื�องใช้ำไฟ้ฟ้้า เคร ื�องใชำ้ภายในบ้าน และอาหุ้ารสัติว์ ทั�งจากไลฟ์้
สติาร์ และสินค้าของพันธุมิติรซ่้�งเป็นเจ้าของสินค้าโดยติรง รวมทั�งสิ�น
กว�า 600 รายการ โดยสินค้าติ�างๆ นั�น ได้ถูืกจัดสรรออกเป็น 4 หุ้มวด
หุ้มู� 1) สุขภาพใจ 2) สุขภาพกาย 3) สุขภาพบ้านและสัติว์เลี�ยง และ
4) สุขภาพทางสังคมและการเดินทาง 
 ในปีที�ผ�านมา อาร์เอส มอลล์ ได้เพิ�มความหุ้ลากหุ้ลายของ
การนำาเสนอสินค้าที�แติกติ�างกันไปสำาหุ้รับรายการโทรทัศน์ในแติ�ละชำ�วง
เวลาของวัน โดยชำ�องทางการทำาการติลาดหุ้ลักมีทั�งผ�านออฟ้ไลน์และ
ออนไลน์ ประกอบไปด้วย 
 1) สื�อออฟ้ไลน์ที�บรษัิทฯ เป็นเจ้าของ ได้แก� ชำ�อง 8 รวมถื้ง
การขยายไปยังชำ�องทีวดีิจิทัลซ่้�งเป็นพันธุมิติรของบรษัิทฯ บนทีวดีิจิทัล
ชำ�องอื�นๆ รวมถื้งชำ�องอาร์เอส มอลล์ ผ�านทีวดีาวเทียม ที�สามารถืเข้าถื้ง
ผู้ชำมได้รวมกันกว�า 5 ล้านคนติ�อวัน 
 2) สื�อออนไลน์บนแพลติฟ้อร์มของบรษัิทฯ ได้แก� เว็บไซ่ติ์ 
www.rsmall.com และ LINE SHOP (ไลน์ช้ำอป) ผ�าน @RS Mall ซ่้�งมี
ผูต้ิดิติาม (Followers) รวมกนักว�า 793,000 บญัชีำ รวมถืง้แพลติฟ้อร์ม
ออนไลนช์ำั�นนำาอื�นๆ เชำ�น Shopee และ Lazada ทั�งนี�ในป ี2564 อาร์เอส 
มอลล์ ได้ขยายชำ�องทางการจำาหุ้น�ายผ�านแพลติฟ้อร์มออนไลน์ โดยเปิด
ชำ�องทาง RS Mall แอปพลิเคชัำน บนสมาร์ทโฟ้นเพื�ออำานวยความสะดวก
ใหุ้้การสั�งซ่ื�อสินค้าง�ายและรวดเร็วยิ�งข้�น และเปิดติัวร้าน RS Mall บน 
V-AVENUE BY AIS 5G ที�สร้างประสบการณ์ในการชำ้อปปิ� งเสมือน
จรงิใหุ้้กับลูกค้า 
 3) ชำ�องทางเทเลเซ่ลล์และ/หุ้รอืดิจิทัลมาร์เก็ติติิ�ง เพื�ออำานวย
ความสะดวกใหุ้้กับลูกค้าที�ติ้องการสั�งซ่ื�อผ�านโทรศัพท์ และการโทรออก
เพื�อนำาเสนอสินค้าที�โดนใจผ�านการวเิคราะหุ้์จากฐานข้อมูลที�ลูกค้าเคย
ใชำ้บรกิาร โดย ณ สิ�นปี 2564 มีฐานข้อมูลของลูกค้าเพิ�มข้�นเป็นกว�า 
1.7 ล้านราย โดยได้พัฒนาการวเิคราะห์ุ้ข้อมูลลูกค้าเชำิงล้ก และหุ้ลาก
หุ้ลายมิติิ ทำาใหุ้้สามารถืวเิคราะห์ุ้ข้อมูลลูกค้าได้แม�นยำาและติรงกับ
ความต้ิองการและไลฟ์้สไติล์ของลูกค้า รวมถื้งพัฒนาทักษะและความ
สามารถืของทีมเทเลเซ่ลล์ที�โทรออก (outbound call center) ใหุ้้
สามารถืนำาเสนอสินค้าได้ติอบโจทย์ของลูกค้า และปิดการขายได้อย�าง
มีประสิทธุิภาพ อีกทั�งได้นำาเทคโนโลยี Predictive Dialing System 
หุ้รอื PDS เข้ามาใช้ำเชำื�อมติ�อกับระบบ outbound call center ทำาใหุ้้
ได้ผลลัพธุ์ในการติิดติ�อได้สูงสุด โดยลดการสูญเสียที�เกิดจากการโทร
แล้วไม�มีผู้รับ โทรแล้วสายไม�ว�าง หุ้รอืโทรแล้วเข้าสู�ระบบฝากข้อความ 
อีกทั�งบรษัิทได้พัฒนาระบบ PDS อย�างติ�อเนื�อง เพื�อใหุ้้ครอบคลุมการ
โทรหุ้าลูกคา้ครอบคลุมทั�ง 1.7 ลา้นรายและมีประสิทธุภิาพสูงสดุ รวมถืง้

การนำาระบบ Voice Analytic มาใชำว้เิคราะหุ้เ์สยีงสนทนาทางโทรศพัท์
การใชำ้ Artificial Intelligence (AI) เพื�อกำาหุ้นดกลุ�มเป้าหุ้มายใหุ้้
ชัำดเจนและแม�นยำาข้�น รวมถื้งการเรยีนรู้ลูกค้าในเชำิงล้กเพื�อสามารถืนำา
มาพัฒนาสินค้าและบรกิารใหุ้้ได้ติรงใจลูกค้ามากยิ�งข้�น
 นอกจากนี� อาร์เอส มอลล์ ยงัเลง็เห็ุ้นความสำาคญัของกลุ�มลูกค้า
เดิมที�มีความภักดีติ�อแบรนด์ ด้วยการเพิ�มระบบบรหิุ้ารความสัมพันธ์ุ
ลูกค้าหุ้ลังการขาย (Customer Relationship Management 
(CRM)) เพื�อดูแลลูกค้าคนสำาคัญระดับวไีอพี สร้างความพ้งพอใจ รักษา
ฐานลูกค้าใหุ้้มีความภักดีติ�อแบรนด์ อาร์เอส มอลล์ และสร้างการซ่ื�อซ่ำ�า
ได้กว�า 2 ครั�งติ�อป ีรวมถืง้การพฒันาทมี Marketing and Campaign 
ผ�านกิจกรรมการขายและการติลาดติลอดทั�งปี 
 ทั�งนี� บรษัิทฯ ไดจั้ดจา้งบรษัิทภายนอกในการส�งสนิคา้แก�ลกูคา้ 
สำาหุ้รับลูกค้าในพื�นที�เขติกรุงเทพฯ และปรมิณฑ์ล จะได้รับสินค้าภายใน
วันถืัดจากวันที�สั�งซ่ื�อสินค้าและบรกิาร และลูกค้าในพื�นที�ติ�างจังหุ้วัด
จะไดรั้บสินค้าภายใน 1-5 วัน โดยสามารถืเลอืกชำำาระเงนิ ไม�ว�าจะเป็นการ
ชำำาระเงินปลายทาง หุ้รอืชำำาระเงินผ�านบัติรเครดิติก็ได้เชำ�นกัน อย�างไร
ก็ติาม กว�าร้อยละ 99 ลูกค้าเลือกเป็นการชำำาระเงินสดปลายทาง
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2) การติลาดำและการแข่งขัน
 ปี 2564 เป็นปีที�ติลาดค้าปลีกของไทยได้ยังคงได้รับผล
กระทบจากสถืานการณโ์ควดิ-19 ที�ยดืเยื�อและรุนแรง ส�งผลใหุ้้มีการยก
ระดับมาติรการล็อคดาวน์ และกำาลังซ่ื�อของผู้บรโิภคที�ยังอ�อนตัิวลงติ�อ
เนื�อง โดยศูนย์วจิัยกสิกรไทยคาดว�า ยอดค้าปลีกจะหุ้ดติัวลดลงร้อยละ 
2.1 เมื�อเทียบกับชำ�วงเดียวกันของปีก�อนที�ขนาดติลาดกว�า 3 ล้านล้าน
บาท อย�างไรก็ติาม รัฐบาลได้มีมาติรการชำ�วยเหุ้ลือทั�งผู้ประกอบการ
และประชำาชำน เชำ�น มาติรการ “คนละคร ึ�ง” เฟ้ส 3 “ยิ�งใชำ้ยิ�งได้” ที�ชำ�วย
หุ้นุนติลาดค้าปลีกในชำ�วงไติรมาสสุดท้ายของปี 2564 โดยเฉพาะกลุ�ม
สินค้าอาหุ้ารและของใชำ้จำาเป็นในชำีวติิประจำาวัน (FMCG) รวมถื้งของใชำ้
ส�วนติวั การแพร�ระบาดของโควดิ-19 นั�นเป็นแรงกระตุ้ินใหุ้อุ้ติสาหุ้กรรม
คา้ปลกีเขา้สู�โหุ้มดการปรับติวั หุ้ลงัจากที�ผูบ้รโิภคมีการเรยีนรู้พฤติกิรรม
ใหุ้ม�ๆ  จนเกดิความเคยชำนิ และกลายเปน็เร ื�องปกติิ (New normal) โดย
เฉพาะการหัุ้นมาซ่ื�อสนิค้าออนไลน์กนัมากข้�น ที�สามารถืหุ้าข้อมูลข�าวสาร
และเปรยีบเทียบสินค้าและบรกิารได้อย�างรวดเร็ว ทันใจ ซ่้�งพฤติิกรรม
ติ�างๆ เหุ้ล�านี�น�าจะยังคงมีอยู�ในระยะยาวภายหุ้ลังสถืานการณ์โควดิ-19 
คลี�คลายลง ส�งผลใหุ้้ผู้ประกอบการค้าปลีกติ�างติ้องเร�งทบทวนและปรับ
กลยุทธุ์การทำาธุุรกิจเข้าหุ้าติลาดออนไลน์มากข้�นและเร็วข้�น 
 จากขอ้มลูของฝา่ยวจัิยธุนาคารเกยีรตินิาคนิมองว�ามลูค�าติลาด 
e-Commerce ไทยในปี 2564 โควดิ-19 เป็นตัิวเร�งใหุ้้เกิดการเติบิโติ
มากข้�น อีกทั�ง ยังมี 3 ปัจจัยหุ้ลักที�ผลักดันใหุ้้ธุุรกิจ e-Commerce 
เติิบโติติ�อเนื�อง ได้แก� 1. การเข้าถื้งอินเทอร์เน็ติที�ยังเพิ�มข้�นติ�อเนื�อง
2. การใช้ำโทรศัพท์มือถืือและเครอืข�ายสังคมออนไลน์อย�างเข้มข้น โดย
เฉพาะในกลุ�ม Gen Y และ Gen Z และ 3. ระบบบรกิารชำำาระเงนิออนไลนท์ี�
แพร�หุ้ลาย สะดวกสบายและมคีวามปลอดภยั โดยคาดว�าปี 2564 จะมี
อตัิราการเติบิโติที�ร้อยละ 30 และคาดการณว์�ามูลค�าติลาดเกอืบ 4 แสน
ลา้นบาท ซ่้�งมากกว�าป ี2563 ที�มลูค�าติลาดอยู�ที� 3 แสนล้านบาท โดย
ชำ�องทางออนไลน์ที�เติิบโติสูง ได้แก� Social Commerce (โซ่เชีำยลคอม
เมิร์ซ่) ซ่้�งพบว�าผู้บรโิภคชำาวไทยชำอ้ปปิ� งออนไลน์ผ�านชำ�องทางนี�มสัีดส�วน
สูงถื้งร้อยละ 40 และยังมีแนวโน้มเพิ�มข้�นเร ื�อยๆ ทำาใหุ้้ชำ�องทางนี�ได้รับ
ความสนใจเพิ�มข้�นจากแพลติฟ้อร์มที�ไดรั้บความนิยมติ�างๆ อาทิ Face-
book Page, LINE Shopping, Tiktok และ Instagram รวมถืง้การ
ใชำช้ำ�องทางดงักล�าวไวต้ิดิติ�อสื�อสาร คอยแจง้ข�าวสารโปรโมชำนัใหุ้กั้บลกูคา้ 
 ในปี 2564 บรษัิทฯ ยังได้ขยายชำ�องทางการจำาหุ้น�ายไปยัง
ออนไลน์แพลติฟ้อร์มอย�างติ�อเนื�อง เพื�อสอดรับเทรนด์พฤติิกรรม
ผู้บรโิภคในปัจจุบัน ทั�งการเปิดติัว RS Mall แอปพลิเคชัำน และหุ้้าง
เสมือนจรงิที�ร�วมกับพันธุมิติรยักษ์ใหุ้ญ�อย�าง AIS ส�งผลใหุ้้รายได้
ชำ�องทางออนไลน์ในปี 2564 เพิ�มข้�นเป็นร้อยละ 9 อีกทั�ง ยังมุ�งเน้นทำา
โปรโมชำั�นและการสร้าง engagement กบัลกูค้าใหุ้้เหุ้มาะสมและเข้าถืง้
ลูกค้าออนไลน์แติ�ละชำ�องทางมากข้�นด้วย

3) การจัดำหาผลิติภัณฑ์์หรอืบรกิาร
 ไลฟ้์สติาร์ร�วมมือกับสถืาบันวจิัยและพัฒนาผลิติภัณฑ์์ ทั�ง
ในไทยและติ�างประเทศเป็นผู้คิดค้นสูติรส�วนผสมที�สำาคัญในแติ�ละ
ผลิติภัณฑ์์ เมื�อได้ส�วนผสมหุ้รอืสารสกัดที�สำาคัญแล้วจะนำามาผลิติโดย
ผู้ผลิติชำั�นนำาระดับประเทศ และผลิติภัณฑ์์บางส�วนที�จำาหุ้น�ายอยู�บน
แพลติฟ้อร์มอาร์เอส มอลล์ คูลเอนนี�ติิง และ Virtual mall เกิดจาก
ความร�วมมือกับพันธุมิติรซ่้�งเป็นผู้รับจ้างผลิติผลิติภัณฑ์์ที�มีคุณภาพ
นำาผลิติภัณฑ์์มาโฆษณาและจำาหุ้น�ายผ�านชำ�องทางการขายของบรษัิทฯ

ธุุรกิจส่่�อ  

ธุุรกิจส่่�อโที่รที่ัศน์

 สถืานีโทรทัศน์ “ชำ�อง 8” ภายใติ้คอนเซ่ปติ์ “ใครๆ ก็ดูชำ�อง 8 
กดเลข 27” นำาเสนอคอนเทนติ์ที�ติอบโจทย์ความติ้องการของกลุ�มผู้ชำม
โทรทศันส์�วนใหุ้ญ�ของประเทศ ดว้ยคอนเซ่ปต์ิที�เขา้ถืง้ผูค้นได้หุ้ลากหุ้ลาย
เพศและวัย จง้มฐีานผูช้ำมที�มากกว�า 8 ล้านคนทั�วประเทศ ทั�งนี�ในป ี2564 
ไดย้กระดับคอนเทนต์ิ 3 ประเภทหุ้ลัก ทั�งรายการกีฬา ละคร และข�าว ซ่้�ง
มีรายละเอียดดังนี�
 • คอนเทนต์ิกีฬา เน้นรายการแข�งขันกีฬามวยที�เข้มข้น และ
สร้างเรติติิ�งอันดับหุ้น้�ง อาทิ “มวยไทยซุ่ปเปอร์แชำมป์” “มวยฮาร์ดคอร์
มวยพันธุุ์ดุ” และ ทัวร์นาเมนท์มวยไทยระดับโลกอย�าง “ไทยไฟ้ท์”
ยกระดับการแข�งขันมวยไทยข้�นสู�ระดับสากล 
 • คอนเทนติ์ประเภทละคร ผลิติละครคุณภาพในหุ้ลากหุ้ลาย
แนว อาทิ ดราม�า แฟ้นติาซ่ี ลี�ลับ และความเชำื�ออย�างติ�อเนื�อง อาทิ “เรอืน
ร�มงิ�ว” ทำาลายสถืิติิยอดรับชำม ไลฟ้์ สติรมีมิ�ง ทั�งเฟ้ซ่บุ๊กและยูทูปสูงกว�า 
2 ล้านคน ซ่้�งเป็นระดับสูงที�สุดของชำ�อง 8 และยังมีละครอื�นๆ ที�ได้รับ
กระแสติอบรับที�ดีอย�าง “เวราอาฆาติ” “เรยา” “สูติรเล�หุ้์เสน�หุ้า” อีกทั�ง
ยงัปรับปรุงละครเก�า เพื�อนำามาออกอากาศใหุ้ม� ดว้ยการติดัติ�อและเสรมิ
ความพิเศษ เพิ�มความน�าสนใจ ส�งผลใหุ้้เรติติิ�งรวมยังคงอยู�ในระดับสูง
 • คอนเทนติข์�าว ปรับรูปแบบดว้ยคอนเซ่ปติ ์“ครบเคร ื�อง เคยีง
ข้าง ครอบคลุม” ด้วยข้อมูลข�าวที�เร็ว ล้ก และกว้างมากข้�น รวมทั�งมีการ
จดัติั�งศนูยข์�าวติามภมูภิาคครอบคลมุทั�วประเทศ มทีมีข�าวภาคสนามติวั
จรงิกระจายทุกจุดอยู�ทุกพื�นที�และเข้าถื้งประชำาชำนอย�างแท้จรงิ พร้อม
รายงานข�าว สดกระชำบัฉบัไว เสรมิทพัทมีข�าวเบื�องหุ้นา้เขม้ขน้มากยิ�งข้�น
 นอกจากนี� ยงัได้นำาคอนเทนต์ิดงัจากติ�างประเทศมาออกอากาศ 
เพื�อด้งผู้ชำมกลุ�มใหุ้ม�ๆ เพื�อขยายฐานไปสู�ผู้ชำมที�ชืำ�นชำอบคอนเทนติ์
เอเชำี�ยนซ่ีรส์ี (จีนและอินเดีย)  ส�งผลใหุ้้ชำ�อง 8 ยังคงมีเรติติิ�งในอันดับ
ผู้นำาของสถืานีโทรทัศน์ชำ�องรายการทั�วไป ประเภทความคมชัำดปกติิ
(Variety – SD) จากการสำารวจของ AGB Nielsen Media Research 
(Thailand) ติลอดปี 2564 
 ดว้ยกลยทุธุ ์“เกา้อี� 4 ขา” เพื�อสร้างรายไดจ้ากหุ้ลากหุ้ลายชำ�อง
ทางและไม�พ้�งพิงรายไดเ้ฉพาะการขายโฆษณาเพยีงอย�างเดยีว ชำ�อง 8 จง้
มีรายได้จาก 4 ชำ�องทางหุ้ลัก ได้แก� 
 1) รายได้โฆษณาจากลูกค้าภายนอก ด้วยการทำางานเชำิงรุก 
มองลกูคา้เป็นพนัธุมติิรหุ้ลกั ชำ�วยเหุ้ลอืและติ�อยอดไอเดยีการโฆษณาใหุ้้
กบัลกูคา้ เพื�อติอบสนองความติอ้งการของลูกคา้แติ�ละรายที�มโีจทยแ์ติก
ติ�างกัน

1) ลกัษัณะผลิติภัณฑ์ ์ประกอบด้ำวย 2 ส่่�อหลัก ได้ำแก ่ส่่�อโที่รทัี่ศน์ 
และส่่�อวทิี่ยุ

 2) รายได้โฆษณาจากอาร์เอส มอลล์ ซ่้�งใช้ำเป็นเคร ื�องมือหุ้ลัก
ในการนำาเสนอสินค้าเพื�อสร้างรายได้สู�ธุุรกิจพาณิชำย์ของบรษัิทฯ
 3) รายได้ลิขสิทธุิ�คอนเทนติ์จากคลังเดิมและที�ผลิติใหุ้ม� ซ่้�งมี
แนวโน้มการเติิบโติที�สูงสอดรับกับพฤติิกรรมผู้บรโิภคในปัจจุบันที�รับ
ชำมผ�านทางผู้ใชำ้บรกิาร OTT (Over the top) ติ�างๆ อาทิ AIS PLAY 
และ WE TV รวมถื้งการจัดจำาหุ้น�ายลิขสิทธุิ�ไปยังติ�างประเทศ
 4) รายได้การทำาอเีว้นท ์ติ�อยอดความสนุก สู�ความบนัเทงิระดับ
ประเทศ ด้วยการยกทีมดาราชำ�อง 8 และนักร้องอาร์สยามเดินสายพบปะ
ผูช้ำม ซ่้�งได้รับการติอบรับดีอย�างติ�อเนื�อง อาทิ “แซ่�บซิ่�งอสีานแติก” “ชำ�อง 
8 เฟ้สติิวัล” “ศ้กเชำฟ้สะท้านทุ�ง”

2) การติลาดำและการแข่งขัน
 อุติสาหุ้กรรมสื�อโฆษณาในชำ�วง 2 ปีที�ผ�านมามีการหุ้ดติัวอย�าง
ติ�อเนื�อง จากภาวะเศรษฐกจิที�ไดรั้บผลกระทบจากสถืานการณ์โควดิ-19 
ซ่้�งส�งผลโดยติรงติ�องบประมาณการติลาดของแบรนด์ติ�างๆซ่้�งเป็นลูกคา้ 
มูลค�าอุติสาหุ้กรรมโฆษณารวมปี 2564 จ้งลดลงร้อยละ 1 จากปีก�อน 
และมีมูลค�าอยู�ที� 107,151 ล้านบาท 
 สื�อโฆษณาโทรทัศน์ยังคงเป็นสื�อที�มีสัดส�วนการใชำ้งบโฆษณา
สูงที�สุดที�ร้อยละ 59 ของงบโฆษณาโดยรวม โดยค�าใชำ้จ�ายโฆษณาบน
สื�อโทรทัศน์มีมูลค�ารวมเท�ากับ 63,177 ล้านบาท ซ้่�งอยู�ในระดับใกล้
เคยีงกบัปีก�อน ในทางกลับกนัสื�อโฆษณาออนไลน์กลับมีการเติบิโติและมี
สัดส�วนเพิ�มข้�นอย�างติ�อเนื�องถืง้ร้อยละ 11 จากปีก�อน  โดยอตุิสาหุ้กรรม
โทรทัศน์มกีารแข�งขันที�สงูเพื�อแย�งชิำดเม็ดเงินที�ทรงตัิว ทั�งนี�แม้ว�าจำานวน
ชำ�องทีวดีจิิทลัจะมีจำานวนลดลงจากการคนืใบอนญุาติเหุ้ลอืเพยีง 18 ชำ�อง
จาก 24 ชำ�องในปี 2562 แติ�เม็ดเงินโฆษณายังคงกระจุกติวัอยู�ในชำ�องผูน้ำา
หุ้ลักเท�านั�น  
 ด้วยภาพรวมอุติสาหุ้กรรมโทรทัศน์ที�มีการแข�งขันสูง
ผู้ประกอบการทีวดีิจิทัลติ�างก็ได้ปรับติัวเพื�อสร้างรายได้เพิ�มเติิมโดย
การขยายชำ�องทางการนำาเสนอคอนเทนติ์ไปสู�แพลติฟ้อร์มที�หุ้ลากหุ้ลาย
มากข้�น ติามพฤติิกรรมผู้บรโิภคที�หุ้ันไปรับชำมคอนเทนต์ิผ�านสมาร์ท
โฟ้น แทบ็เล็ติหุ้รอืคอมพวิเติอร์ ดว้ยการเพิ�มชำ�องทางการรับชำมผ�านทาง
โซ่เชำียลมีเดียติ�างๆ อาทิ เฟ้ซ่บุ๊ค ยูทูป ประกอบกับการขายคอนเทนติ์ใหุ้้
กบั  OTT TV (Over-the-Top TV) ซ่้�งถือืเป็นการสร้างรายได้จากกลุ�ม
ผู้ชำมบนชำ�องทางออนไลน์ และฐานผู้ชำมจากติลาดติ�างประเทศอีกด้วย 
 ด้วยประสบการณ์ในธุุรกิจสื�อและบันเทิงที�ยาวนาน ส�งผลใหุ้้
บรษัิทฯ มีศักยภาพในการผลิติคอนเทนต์ิที�ติรงใจกลุ�มเป้าหุ้มายและมี
เรติติิ�งในระดับที�สูง โดยยังสามารถืรักษาระดับเรติติิ�งเฉลี�ยเท�ากับ 0.42 
โดยเป็นอนัดบัที� 3 ของโทรทัศนใ์นหุ้มวดรายการทั�วไป ประเภทความคม
ชัำดปกติิ (Variety – SD)  โดยชำ�อง 8 ได้วางกลยุทธุ์การติลาดที�ชำัดเจน 
โดยมุ�งสร้างสรรค์คอนเทนติ์สำาหุ้รับกลุ�มผู้ชำมอายุมากกว�า 35 ปี ซ่้�งเป็น
กลุ�มหุ้ลักที�ยงัรับชำมความบันเทงิผ�านชำ�องทางโทรทัศน์ และมีฐานจำานวน
ที�กว้างจากทั�วประเทศ อกีทั�งยงัเป็นกลุ�มที�มกีำาลงัซ่ื�อสงู ซ่้�งจะชำ�วยติ�อยอด
ไปสู�ธุุรกิจคอมเมิร์ซ่เพื�อนำาเสนอสินค้าและบรกิารติ�างๆ ที�เป็นที�ติ้องการ
ของกลุ�มเป้าหุ้มายนี� 
 นอกจากนี� ชำ�อง 8 ได้เล็งเหุ้็นโอกาสในการขายลิขสิทธุิ�ทั�งใน
ติลาดติ�างประเทศและติลาดวดิีโอสติรมีมิ�งแบบ OTT ที�มีการเติิบโติ
อย�างติ�อเนื�อง สอดรับกับไลฟ้ส์ไติล์ผูบ้รโิภคที�เป็นคนรุ�นใหุ้ม�ในยคุดิจทิลั 
จง้เดินหุ้น้าขยายฐานผู้ชำมกลุ�มนี�ด้วยการสร้างพาร์ทเนอร์ชำั�นนำา รวมถื้ง
ผลิติคอนเทนติ์ใหุ้ม�เพื�อนำาไปฉายบนชำ�องทางของวดิีโอสติรมีมิ�ง โดยมี
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กลุ�มลูกค้า OTT ซ่้�งนำาคอนทเทนต์ิไปเผยแพร�ได้แก�  AIS PLAY, WE 
TV เป็นต้ิน 

3) การจัดำหาผลิติภัณฑ์์หรอืบรกิาร
 บรษัิทฯ ไดเ้ซ่น็สญัญากบับคุลากร และมกีารคดัสรรบคุลากรทั�ง
เบื�องหุ้น้าและเบื�องหุ้ลังที�มศีกัยภาพ มคีวามเชำี�ยวชำาญ และเป็นที�ยอมรับ
ของกลุ�มเป้าหุ้มาย โดยในส�วนของบุคลากรเบื�องหุ้น้า มุ�งเน้นที�ศิลปิน
นักแสดงในสังกัดของบรษัิทฯ และอีกส�วนหุ้น้�งได้มาจากการคัดเลือก
นักแสดง และศิลปินอิสระ สำาหุ้รับทีมงานผลิตินั�น ในส�วนของการ
สร้างสรรค์รูปแบบงานและการควบคุมการผลิติเป็นการจัดการโดยทีม
งานของบรษัิทฯ ส�วนของการดำาเนนิการผลติิอยู�ในรูปแบบของพนกังาน
ภายในส�วนหุ้น้�ง และอกีส�วนหุ้น้�งเป็นการจา้งผลติิ โดยบรษัิทฯ มพีนัธุมติิร
ซ่้�งเป็นบรษัิทชำั�นนำาทั�งในและติ�างประเทศ ในการคัดเลือกรายการที�มี
ความแปลกใหุ้ม�มานำาเสนอติ�อผู้ชำมอย�างสมำ�าเสมอ 

คูลฟ้าเรนไฮติ์ เป็นสถืานีวทิยุที�นำาเสนอเพลงไทยสากลสำาหุ้รับกลุ�มคน
เมอืง Urbanista อายุระหุ้ว�าง 18-44 ป ีทั�งในกรุงเทพฯ ปรมิณฑ์ล และ
หุ้วัเมอืงใหุ้ญ�ทั�วประเทศ มผีูช้ำมผ�านทั�งออฟ้ไลนแ์ละออนไลนร์วมกนักว�า 
3.9 ล้านรายติ�อเดือน เติิบโติข้�นติ�อเนื�องในรอบ 10 ปี และเป็นสถืานีได้
รับการยอมรับจากกลุ�มผู้ฟั้งสูงสุด ด้วยทีมคูลเจมืออาชำีพที�มีเอกลักษณ์
เฉพาะติัว และนำาเสนอกิจกรรมเพื�อสร้างความผูกพันกับกลุ�มผู้ฟั้งซ่้�ง
ติอบสนองไลฟ้์สไติลของกลุ�มคนทำางานรุ�นใหุ้ม�อย�างติ�อเนื�อง และการ
จัดกิจกรรมที�ติอบสนองไลฟ้สไติล์และเปิดโลกทัศน์ของกลุ�มคนทำางาน
รุ�นใหุ้ม�อย�างติ�อเนื�อง โดยมีกจิกรรมที�เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ อาท ิCOOL 
Outing (คูล เอาท์ติิ�ง) Ink Eat All Around (อิ�งค์ อีท ออล อะราวด์) 
และ COOL Music Fest 
 คลูฟ้าเรนไฮติ ์ไดข้ยายชำ�องทางการรับฟั้งสู�แพลติฟ้อร์มดจิทิลั
ผ�านแอปลิเคชัำ�นบนสมาร์ทโฟ้น และยังคงรักษาแพลติฟ้อร์มวทิยุควบคู�
กันไป ในรูปแบบ Hybrid เพื�อสร้างความสะดวกสบายในการรับฟั้ง
ไม�ว�าผู้ฟั้งจะอยู�ที�ใดก็ติาม และยังเป็นการขยายสู�ฐานผู้ฟ้ังรุ�นใหุ้ม�ที�นิยม
ใชำ้ชำ�องทางออนไลน์ติ�างๆในการเข้าถื้งคอนเทนท์

 รายได้จากการจัดอีเว้นท์ และคอนเสรต์ิิ ผ�าน “COOLive” ถืือ
เป็นอีกหุ้น้�งรายได้หุ้ลักของคูลลิซ่้�ม เพื�อชำ�วยลดผลกระทบจากภาพรวม
สื�อโฆษณาวทิยุที�หุ้ดตัิว โดยอีเว้นท์ติ�างๆ ที� COOLive สร้างสรรค์นั�น 
ไดรั้บความเชำื�อถือื และมั�นใจจากทั�งผูช้ำมและสปอนเซ่อร์มาอย�างติ�อเนื�อง 
อย�างไรกต็ิามจากสถืานการณโ์ควดิ-19 ที�ทำาใหุ้ม้กีารยกระดบัมาติรการ
การควบคมุสถืานการณก์ารแพร�ระบาด จ้งไม�สามารถืจดัคอนเสร์ิติขนาด
ใหุ้ญ�ไดใ้นป ี2564 ทั�งนี�จะสามารถืกลบัมาดำาเนนิกจิกรรมติ�างๆ ไดอ้ย�าง
ปรกติอิีกครั�ง เมื�อสถืานการณ์โควดิ-19 คลี�คลายลง

 คูลเอนนี�ติิง เป็นการสร้างรายได้จากการขายสินค้าโดยการ
เปลี�ยนผู้ฟั้งใหุ้้กลายเป็นผู้ซ่ื�อ (Listener to Customer) ผ�านการ
สร้างประสบการณ์การชำ้อปปิ� งออนไลน์บนแอปพลิเคชำั�นคูลลิซ่้�ม ซ่้�งผู้
ฟั้งสามารถืฟ้ังเพลงและชำ้อปปิ� งออนไลน์ไปพร้อมกัน ทั�งนี�คูลเอนนี�ติิง
ไดท้ำางานร�วมกบัหุ้น�วยธุรุกจิคอมเมร์ิซ่เพื�อคดัสรรสนิคา้ที�ติรงกบัความ
ชำอบของกลุ�มผู้ฟั้งคูลฟ้าเรนไฮต์ิ โดยลักษณะสินค้าจะมีความแติกติ�าง
จากสินค้าบนชำ�องทางคอมเมิร์ซ่อื�นๆ ของบรษัิทฯ ซ้่�งมีกลุ�มเป้าหุ้มาย
แติกติ�างออกไป

 บรษัิท คลูลซิ่้�ม จำากดั ดำาเนนิธุรุกจิใหุ้บ้รกิารสื�อวทิยผุ�านระบบ
คลื�นความถืี� FM 93.0 MHz หุ้รอื “คูลฟ้าเรนไฮต์ิ” และผ�านชำ�องทาง
ออนไลน์ที� www.COOLISM.net รวมถื้งแอปพลิเคชำั�นคูลลิซ่้�มบน
สมาร์ทโฟ้น  โดยมีกลยุทธุ์การสร้างรายได้จากหุ้ลากหุ้ลายชำ�องทางผ�าน 
“แม�นำ�า 3 สาย” หุ้รอืรายได้จาก 3 ชำ�องทางหุ้ลัก ได้แก� 
 แม�นำ�าสายที� 1 COOLfahrenheit  (ธุุรกิจคลื�นเพลง) สร้าง
รายได้จากโฆษณา
 แม�นำ�าสายที� 2 COOLive (ธุุรกิจคอนเสิร์ติและอีเวนติ์) สร้าง
รายได้จากบัติรเข้าชำมงาน รวมถื้งรายได้สปอนเซ่อร์จากแบรนด์ติ�างๆ 
ที�เป็นผู้สนับสนุนการจัดงาน
 แม�นำ�าสายที� 3 COOLanything (ธุุรกิจคอมเมิร์ซ่) รายได้
จากการขายสินค้า โดยการเปลี�ยนผู้ฟั้งเป็นผู้ซ่ื�อ โดยการนำาเสนอสินค้า
และบรกิารผ�านแอปพลิเคชัำน COOLISM ภายใต้ิคอนเซ่ปต์ิ “ฟั้งเพลง
ได้ ชำ้อปเพลิน ในแอปเดียว” 

ส่ถึาน่วทิี่ยุ                  คูลฟ้าเรนไฮติ์
ผู้ให้ส่ัมปที่านคล่�นวทิี่ยุ    สถืานีวทิยุเสียงจากทหุ้ารเรอื
วันและเวลาออกอากาศ    24 ชำั�วโมง ทุกวัน
ส่ัญญาณส่่งครอบคลุมพื่่�นที่่�     กรุงเทพฯ ปรมิณฑ์ล และทั�วประเทศ ผ�าน
                                            ผ�านออนไลน์และสมาร์ทโฟ้น
แนวคิดำ (Concept)    Music Lifestyle Content
กลุ่มผู้ฟังเป้าหมายหลัก    Urbanista อายุระหุ้ว�าง 18-44 ปี

ธุุรกิจส่่�อวทิี่ยุ  

1) ลักษัณะผลิติภัณฑ์์

2) การติลาดำและการแข่งขัน
 ค�าใชำ้จ�ายโฆษณาอุติสาหุ้กรรมสื�อวทิยุมีแนวโน้มลดลงในปีที�
ผ�านมา เป็นผลจากเม็ดเงินโฆษณาโดยรวมซ่้�งได้รับผลกระทบจากสภาวะ
เศรษฐกิจ และงบประมาณโฆษณาซ่้�งถืกูจัดสรรไปยังสื�อออนไลน์เพิ�มข้�น 
เป็นเหุ้ติุใหุ้้ค�าใช้ำจ�ายโฆษณาบนสื�อวทิยุของปี 2564 มีมูลค�ารวมเท�ากับ 
3,261 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9 จากปีก�อน อย�างไรก็ติาม สื�อโฆษณา
วทิยกุย็งัถือืเปน็สื�อหุ้ลกัที�แบรนดต์ิ�างๆ ใหุ้ค้วามสนใจและเลอืกใชำเ้ปน็สื�อ
หุ้ลักสื�อหุ้น้�งในการวางแผนการติลาด โดยลกูคา้จะเลอืกซ่ื�อสื�อโฆษณากบั
สถืานีที�ได้รับความนิยมสูงอันดับติ้นเป็นหุ้ลัก ประกอบกับการพิจารณา
ปัจจัยดา้นราคาเพื�อประเมนิความคุม้ค�าติ�อเมด็เงนิโฆษณาที�จะไดรั้บเปน็
อีกปัจจัยหุ้น้�ง
 บรษัิทฯ จ้งนำาจุดแข็งจากเรติติิ�งอันดับที� 1 ซ่้�งผู้ฟั้งมีความ
ผกูพนัเหุ้นยีวแน�นทั�งบนออนแอร์และออนไลน ์มาเปน็กลยทุธุเ์พื�อนำาเสนอ 
CPM หุ้รอื Cost per Thousand ซ่้�งเปรยีบเทียบสัดส�วนจำานวนผู้ฟั้ง
และราคาโฆษณาติ�อหุ้น�วย ใหุ้้มีความคุ้มค้า เพื�อแบรนด์ลูกค้าได้ใช้ำเม็ด
เงินโฆษณาใหุ้้เกิดประสิทธุิภาพสูงสุด และเข้าถื้งกลุ�มเป้าหุ้มายได้มาก
ที�สุด อีกทั�ง ยังมีการสร้างแพคเก็จการขายใหุ้ม�ๆ ที�ขายรวมกับสื�อภาย
ใติแ้บรนด์คลูลิซ่้�ม อย�างครบวงจรทั�งออนแอร์  ออนไลน์ และออนโมบาย 
ด้วยราคาที�คุ�มค�ามากกว�าหุ้ากเทียบกับคู�แข�ง ซ่้�งส�งผลใหุ้้คูลฟ้าเรนไฮติ์ 
เป็นคลื�นวทิยุที�มีส�วนแบ�งการติลาดในสื�อโฆษณาวทิยุสูงที�สุด
 นอกจากนี�  จากพฤติิกรรมผู้ฟ้ังวทิยุซ่้�งนิยมรับฟั้งผ�าน
แพลติฟ้อร์มออนไลน์เพิ�มข้�น และเติิบโติสูงในระดับร้อยละ 10-20 โดย
มีระยะเวลาการรับฟั้งเฉลี�ยในระดับ 1.34 ชำั�วโมง/วัน บรษัิทฯ จ้งได้มุ�ง
เน้นการพัฒนาชำ�องทางออนไลน์ ทั�งจากแอปพลิเคชัำ�นคูลลิซ่้�ม และการ
ร�วมพนัธุมติิรกบัมวิสิคสติรมีมิ�งแอปพลเิคชำั�นชำั�นนำา อาท ิJOOK, Apple 
Music และ Google Assistant เพื�อขยายฐานผู้ฟั้งที�มีอายุติำ�าลง และ
สร้างความหุ้ลากหุ้ลายของชำ�องทางการรับฟั้ง

3) การจัดำหาผลิติภัณฑ์์หรอืบรกิาร
 บรษัิทฯ ยังคงส�งเสรมิใหุ้้นักจัดรายการวทิยุแติ�ละคนเสรมิ
ศกัยภาพของตินเองใหุ้้มคีวามรู้และทักษะที�หุ้ลากหุ้ลาย โดยเฉพาะความรู้
เบื�องติน้ทางการติลาด เทคโนโลยี และการใชำสื้�อออนไลนใ์หุ้เ้กดิประโยชำน์
สูงสุด พร้อมทั�งสามารถืดำาเนินรายการติามรูปแบบของรายการที�วางไว้
ใหุ้้สอดคล้องกับรสนิยมของกลุ�มผู้ฟั้งเป้าหุ้มาย ปัจจุบันนักจัดรายการ
ของบรษัิทฯ ยังติ้องเป็นผู้มีทักษะในการเป็นผู้ดำาเนินรายการในการจัด
กจิกรรมส�งเสรมิการขาย (On Ground) เพื�อรองรับงานกิจกรรมพิเศษ 
(Event) เพื�อส�งเสรมิการขายทั�งในส�วนของการโฆษณาใหุ้ลู้กคา้ รวมถืง้
สินค้าของธุุรกิจพาณิชำย์ของบรษัิทฯ ควบคู�กันไป
 นอกจากนี� บรษัิทฯ ไดเ้ลอืกใชำร้ะบบคอมพิวเติอร์ในการควบคมุ
การออกอากาศแบบอตัิโนมตัิซิ่้�งเป็นเทคโนโลยทีี�เป็นมาติรฐานสากล และ
มีการอัพเดทซ่อฟ้ติ์แวร์อย�างติ�อเนื�อง เพื�อความทันสมัย และคุณภาพใน
การออกอากาศผ�านคลื�นวทิยรุะบบ FM และแพลติฟ้อร์มออนไลนอ์ื�นๆ ที�
เข้าถื้งทุกอุปกรณ์สื�อสาร
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ธุุรกิจเพื่ลง 
1) ลักษัณะผลิติภัณฑ์์
 

 ธุุรกิจเพลงของอาร์เอสที�เป็นธุุรกิจติ้นนำ�ามากว�า 40 ปี ซ่้�งผ�าน
การทรานส์ฟ้อร์มและผ�านทุกดิสรัปชัำนทั�งเทคโนโลยี และสภาพแวดล้อม
จนทำาใหุ้้วันนี� RS MUSIC เป็น Intellectual Properties ที�ยงัคงความ
สดสนุก มีรูปแบบคอนเทนต์ิที�แติกติ�างจากการทำาค�ายเพลงแบบเดิมๆ 
เพราะธุุรกิจเพลงของอาร์เอสไม�ได้เป็น Music Label แติ�เป็น Music 
Content Recreation เพื�ออยู�กับคนในทุกไลฟ์้สไติล์
 ธุุรกิจเพลงของอาร์เอสมีการดำาเนินงานในลักษณะครบวงจรใน
ทกุมติิ ิเพื�อสร้างสรรคค์อนเทนต์ิที�หุ้ลากหุ้ลาย ติรงความติอ้งการสำาหุ้รับ
ทั�งติลาด กลุ�มเป้าหุ้มาย และศิลปิน โดยการวางกลยุทธ์ุสื�อและการติลาด 
การบรหิุ้ารศิลปิน และการบรหิุ้ารคอนเทนติ์เพลง ผ�านชำ�องทางที�หุ้ลาก
หุ้ลายทั�งในสื�อออนไลน์ เชำ�น สติรมีมิ�ง โซ่เชำียลมีเดีย ดาวน์โหุ้ลด และ
ออฟ้ไลน์ เชำ�น โทรทัศน์ อีเว้นท์ และโชำว์บิซ่ติ�างๆ 
 นอกจากนี� ยงัสร้างมลูค�าเพิ�มจากโซ่เชำยีลมเีดยีของแติ�ละศลิปนิ
ในสงักดั รวมถ้ืงการสร้างศลิปนิใหุ้เ้ป็น Influencer จากไลฟ์้สไติลที์�แติก
ติ�าง และเชำื�อมโยงสู�เอน็เติอร์เทนเมร์ิซ่โมเดลเพื�อสร้างรายไดจ้ากการขาย
สินค้าไปยังกลุ�มแฟ้นคลับ รวมไปถื้งการจัดคอนเสิร์ติและอีเว้นท์ติ�างๆ 
ด้วย 

RS MUSIC ม่แกนการที่ำางาน 2 แกนหลักค่อ
Content Creation
 การสร้างคอนเทนติ์ร�วมกับ Artist, Partner, Creator และ 
Influencer เพื�อใหุ้้เกดิคอนเทนติใ์หุ้ม�ๆ  ที�ติอบโจทยท์างการติลาดและ
ไลฟ้ส์ไติล์ของผู้บรโิภค โดยดำาเนนิงาน ภายใต้ิ 3 ค�ายเพลง ได้แก� Rsiam 
(อาร์สยาม) RoseSound (โรสซ่าวด์) และ Kamikaze (กามิกาเซ่�) และ
การทำางานร�วมกับศิลปินและพาทเนอร์มากมาย
Content Monetization
 การติ�อยอดสร้างสินทรัพย์ (Asset) ของธุุรกิจเพลง และใน
เครอือาร์เอส กรุ๊ป เพื�อสร้าง Value กับ Intellectual Properties 
โดยผ�านรูปแบบการทำางานผ�าน Digital Service Platform, Social 
Media, Copyright Management และในรูปแบบใหุ้ม�ๆที�จะเกิดข้�น
ในอนาคติ เชำ�น NFT, Metaverse
 รายได้หุ้ลักจากการประกอบธุุรกิจเพลง แบ�งออกเป็น 3 
ประเภท ได้แก�
 1) รายได้จากอีเว้นท์และโชำว์บิซ่ของศิลปินในสังกัด จากงาน
แสดง งานโชำว์ของศิลปินติลอดทั�งปี รวมทั�งการสร้างรายได้จากการ
จัดหุ้าสปอนเซ่อร์สู�การเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ หุ้รอื พรเีซ่นเติอร์
ผลิติภัณฑ์์ติ�างๆ  ซ้่�งทำาผ�านชำ�องทางที�หุ้ลากหุ้ลายทั�งออฟ้ไลน์ หุ้รอื
ออนไลน์บนโซ่เชีำยลมีเดียของศิลปิน 

  2) รายได้จากการใชำ้เพลงผ�านทางระบบดิจิทัล (Digital 
Content) ทั�งในรูปแบบการฟั้งสติรมีมิ�งออนไลนผ์�านแพลติฟ้อร์มติ�างๆ 
เชำ�น JOOX, Spotify, Apple Music การชำมมิวสิควดิีโอออนไลน์ผ�าน
แพลติฟ้อร์ม เชำ�น YouTube, Facebook, AIS play รวมทั�งรายได้จาก
การรับชำมคอนเทนติท์ี�สร้างสรรคใ์หุ้ม�ผ�านชำ�องทางโซ่เชำยีลมเีดยีซ่้�งมฐีาน
แฟ้นคลับมากกว�า 40 ล้านบัญชำี โดยในปี 2564 ได้จัดทำาโปรเจคพิเศษ 
#RShomecoming ซ้่�งรวบรวมศลิปนิทกุรุ�นกลบัมาสร้างสรรคผ์ลงาน
เพลงและนำาเสนอผ�านยทูปูและเฟ้ซ่บุก๊ นอกจากนี�ยงัมรีายไดจ้ากบรกิาร
ดาวน์โหุ้ลดเพลง และเสียงเรยีกเข้าหุ้รอืเสียงรอสายผ�านทางโทรศัพท์ 
 3) รายได้จากการบรหิุ้ารลิขสิทธุิ�เพลง จากการบรหิุ้ารจัดเก็บ
การเผยแพร�ลิขสทิธิุ�เพลงโดยบรษัิท จดัเก็บลขิสทิธิุ�ไทย จำากดั หุ้รอืในชำื�อ
ย�อว�า TCC (Thai Copyright Collection CO., LTD.) ซ่้�งทำาหุ้น้าที�
จัดเก็บลิขสิทธุิ�ผลงานติ�างๆ ที�ถูืกนำาไปใชำ้ในเชำิงพาณิชำย์ใหุ้้กับบรษัิทฯ 
นอกจากนี�ยังมีรายได้จากการทำาโปรเจคพิเศษร�วมกับพันธุมิติรติ�างๆ ที�
ร�วมกนันำาบทเพลงเก�ามาสร้างสรรคใ์หุ้ม�ในรูปแบบติ�างๆ บนแพลติฟ้อร์ม
ดิจิทัล อาทิ JOOX, Tiktok

2) การติลาดำและการแข่งขัน
 จากผู้บรโิภคมีพฤติิกรรมการฟ้ังเพลงที� เปลี�ยนในชำ�วง
สถืานการณ์การแพร�ระบาดของโควดิ-19 ซ่้�งใชำ้ชำีวติิอยู�ในที�พักอาศัย
มากข้�นจากการ Work from Home จ้งมีเวลาส�วนตัิวเพิ�มข้�นและมี
ความต้ิองการฟั้งเพลงเพื�อสร้างความผ�อนคลาย ในขณะที�กระแสการรับ
ฟั้งเพลงผ�านสติรมีมิ�งกเ็ติบิโติข้�นอย�างติ�อเนื�อง จากความสะดวกซ่้�งผูใ้ช้ำ
งานสามารถืรับชำมวดิีโอหุ้รอืฟั้งเพลงได้ทุกที�ทุกเวลาติามความติ้องการ 
ส�งผลใหุ้้ผู้บรโิภคหัุ้นมาฟั้งเพลงออนไลน์ ผ�านทางเว็บไซ่ติ์ หุ้รอืโซ่เชำียล
มีเดียติ�างๆ ผ�านอุปกรณ์สมาร์ทโฟ้นกันมากข้�น จ้งถืือเป็นโอกาสของ
ธุุรกจิเพลงที�มคีลงัเพลง และลขิสทิธุข์องคอนเทนทจ์ะสามารถืสร้างราย
ได้ผ�านแพลติฟ้อร์มดิจิทัล ซ้่�งเปิดโอกาสใหุ้้ผู้ฟั้งเข้าถื้งได้อย�างสะดวก
รวดเร็ว ทกุที�ทกุเวลา ภายใต้ิติน้ทุนการจัดจำาหุ้น�ายที�ติำ�าลง อย�างไรก็ติาม
แพลติฟ้อร์มดิจิทัลและเทคโลโลยีออนไลน์ก็ถืือเป็นโอกาสสำาหุ้รับค�าย
เพลงอิสระ และศิลปินอิสระซ่้�งจะสามารถืสร้างสรรค์งานเพื�อนำาออกสู�
ติลาดได้อย�างรวดเร็วภายใติ้งบประมาณที�ติำ�า จ้งส�งผลใหุ้้มีผู้ประกอบ
การรายใหุ้ม�ในธุุรกิจเพลงจำานวนมากไดเ้ร ิ�มสร้างสรรคผ์ลงานในรูปแบบ
ที�หุ้ลายหุ้ลายออกสู�ติลาด
 บรษัิทฯ จ้งใหุ้้ความสำาคัญกับหุ้ารายได้จากศักยภาพของคลัง
เพลงเก�าและลิขสิทธุ์ของบทเพลง ทั�งการนำามาปรับรูปแบบใหุ้ม�ใหุ้้ติรง
กับกลุ�มเป้าหุ้มายในปัจจุบัน และการสร้างสรรค์เพลงใหุ้ม�จากศักยภาพ
ของทีมงานที�ประสบความสำาเร็จสูง รวมถ้ืงขยายชำ�องทางสู�โซ่เชีำยล
มีเดียบนแพลติฟ้อร์มติ�างๆ ที�หุ้ลากหุ้ลายและปรับเปลี�ยนไปติามกลุ�ม
เป้าหุ้มาย เพื�อใหุ้้สามารถืเข้าถื้งผู้บรโิภคได้อย�างรวดเร็ว และติรงติาม
ไลฟ้์สไติล์ของกลุ�มเป้าหุ้มายทุกกลุ�ม

3) การจัดำหาผลิติภัณฑ์์หรอืบรกิาร
 การวางนโยบายในการเปิดโอกาสใหุ้้กบักลุ�มศลิปนิใหุ้ม� นกัแติ�ง
เพลง และชำ�องทางสร้างสรรค์งานเพลงหุ้รอืชำ�องทางสื�อในรูปแบบใหุ้ม� 
เพื�อพัฒนาและยกระดับงานเพลงของอาร์เอสใหุ้้ทันสมัยและครอบคลุม
กลุ�มเป้าหุ้มายติลอดเวลา พิจารณาศิลปินที�มีไลฟ้์สไติล์ที�โดดเด�น ไม�
เพยีงแค�มีความสามารถืในการร้องเพลงเพียงอย�างเดียว รวมถืง้การวาง
นโยบายการผลิติผลงานในจำานวนที�เหุ้มาะสม เน้นการใหุ้้ความสำาคญักบั

ธุุรกิจอ่�นๆ

ธุุรกิจส่่�อออนไลน์
1) ลักษัณะผลิติภัณฑ์์ 

 ในปี 2564 บรษัิทฯ เข้าร�วมลงทุนร้อยละ 70 ในบรษัิท โฟ้ร์ท 
แอปเปิ� ล จำากัด (โฟ้ร์ท แอปเปิ� ล) เพื�อขยายสู�ธุุรกิจดิจิทัลในหุ้ลากหุ้ลาย
รูปแบบ ทั�งนี� โฟ้ร์ท แอปเปิ� ล ประกอบธุุรกิจหุ้ลัก 3ด้าน ได้แก�
 1) ที�ปรกึษาและเอเจนซ่ี�ด้านการติลาดออนไลน์ ที�มีส�วนร�วม
ในการสร้างและพัฒนา Key Opinion Leader (KOL) รวมถื้งอินฟ้ลู
เอนเซ่อร์ (Influencer) โดยในปี 2564 เร ิ�มโครงการ “The Rising 
Influencer” ซ่้�งเป็นการค้นหุ้าผู้มีความสามารถืโดดเด�น เป็นนักเล�า
เร ื�องที�กล้าแสดงออก มีเอกลักษณ์ พร้อมจะมาผลิติคอนเทนติ์ และ
สร้างอทิธุพิลบนโลกโซ่เชำยีลในฐานะ Super Influencers บนชำ�องทาง
โซ่เชำียลมีเดียติ�างๆ ในเครอือาร์เอส กรุ๊ป นอกจากนี�ยังชำ�วยพัฒนาติ�อ
ยอดออนไลน์คอนเทนติ์ในเครอือาร์เอสกรุ๊ป
 2) บรกิารจัดหุ้าและผลิติคอนเทนต์ิและอีเวนต์ิติ�างชำาติิ
(International Content & Event) ดว้ยความเชำี�ยวชำาญในดา้นคอน
เทนติ์ K-Pop ซ่้�งจะถืูกนำามาติ�อยอดหุ้ารายได้ที�เกี�ยวเนื�องที�หุ้ลากหุ้ลาย 
อาทิ การจัดคอนเสิร์ติและอีเวนติ์ งานแฟ้นมีติติิ�ง รายการวาไรติี�บนชำ�อง
ทางออนไลน์และสื�อโทรทัศน์ เป็นติ้น
 3)  Popcoin สมาร์ท มาร์เก็ติติิ�ง แพลติฟ้อร์ม ซ่้�งจะชำ�วย
ยกระดับและเพิ�มประสิทธุิภาพการทำาการติลาดใหุ้้กับแบรนด์ติ�างๆ โดย
มดีจิทิลัโทเคน ประเภท Utility Token ซ่้�งใช้ำเทคโนโลยี บล็อกเชำนเป็น
สื�อกลางในการแลกเปลี�ยน อีกทั�งยังเป็นติัวกลางในการเชำื�อมติ�อธุุรกิจ
คอมเมิร์ซ่และธุุรกิจสื�อ-บันเทิงของบรษัิทฯ ใหุ้้ประสบการณ์ของ
ผูบ้รโิภคไร้รอยติ�อรายละเอยีดเพิ�มเติมิเกี�ยวกบั Popcoin สามารถืศก้ษา
ได้ที� www.popcoin.co
 ทั�งนี� โฟ้ร์ท แอปเปิ� ล จง้เขา้มาเป็นเคร ื�องมอืหุ้ลักเพื�อวางกลยุทธุ์
การพัฒนาคอนเทนติ์รูปแบบใหุ้ม�ใหุ้้กับกลุ�มอาร์เอส และนำาสินทรัพย์ใน
รูปแบบ Physical เข้าสู� Digital Economy เพื�อสร้างประสบการณ์
ใหุ้ม�อย�างไร้ขอบเขติใหุ้้กับผู้บรโิภค และชำ�วยเติิมเติ็ม Ecosystem
ของบรษัิทฯ ภายใติ้เอ็นเติอร์เทนเมิร์ซ่ โมเดล ใหุ้้มีความสมบูรณ์มาก
ยิ�งข้�น

คณุภาพของผลงาน และการดูแลเพลงเมื�อออกสู�ติลาดอย�างใกล้ชำดิ โดย
เนน้ที�การสื�อสารร�วมกบัติวัศลิปนิในชำ�องทางโซ่เชำยีลมเีดยีที�ดแูลร�วมกนั 
เพื�อทำาใหุ้ก้ารผลิติผลงานแติ�ละโปรเจคเป็นไปติามการวางแผนในขั�นติน้ 
และมกีารวัดผลทั�งในเชำงิคณุภาพและเชำงิการติอบรับของกลุ�มเปา้หุ้มาย 
ผ�านติัววัดในชำ�องทางโซ่เชีำยลมีเดียติ�างๆ

2) การติลาดำและการแข่งขัน
 แม้ว�าภาพรวมค�าใช้ำจ�ายอุติสาหุ้กรรมโฆษณาจะทรงตัิว จาก
สภาวะเศรษฐกิจชำะลอติวัและผลกระทบของสถืานการณก์ารแพร�ระบาด
ของโควดิ-19 ที�ยื�ดเย้อ แติ�สื�อออนไลน์นั�นมีการเติิบโติสวนกระแสอย�าง
ติ�อเนื�อง จากเม็ดเงินในสื�อโฆษณาดิจิทัลในปี 2564 ที�เพิ�มข้�นร้อยละ 11 
จากปีก�อนหุ้น้า เป็น 23,315 ล้านบาท และมีสัดส�วนเพิ�มข้�นเป็นร้อยละ 
22 ของเม็ดเงินอุติสาหุ้กรรมรวม โดยมีปัจจัยผลักดันจากภาคธุุรกิจมี
การปรับติัวหัุ้นมาใหุ้้ความสำาคัญสื�อออนไลน์มากข้�น ซ้่�งสอดคล้องกับ
สถืานการณ์การใช้ำชีำวติิที�เปลี�ยนไปของผู้บรโิภคและวัดผลได้ชำัดเจน 
และจากผู้บรโิภคทุกวัยเข้าถื้งอินเทอร์เน็ติและใชำ้เวลาบนแพลติฟ้อร์ม
ออนไลนม์ากข้�น ทั�งการเสพคอนเทนติอ์อนไลน ์ซ่ื�อของผ�านออนไลน ์การ
สั�งอาหุ้ารทางเดลิเวอร ี� การประชุำมออนไลน์ เป็นติ้น และใชำ้เวลากับสื�อ
ประเภทอื�นๆ ลดลง โดยแพลติฟ้อร์มที�เป็นที�นิยมสำาหุ้รับนักการติลาด
ยังคงเป็นแพลติฟ้อร์มที�มีผู้ใชำ้จำานวนมาก เชำ�น เฟ้ซ่บุ๊กและยูทูป บรษัิทฯ 
จง้ไดใ้หุ้ค้วามสำาคัญในการยกระดบัธุรุกจิสื�อและบนัเทงิ ดว้ยการพฒันา
คอนเทนติ์รูปแบบใหุ้ม�จาก โฟ้ร์ท แอปเปิ� ล ขยายไปยังชำ�องทางออนไลน์
มากข้�น โดยใช้ำประโยชำน์จากฐานผูช้ำมผูฟั้้งมากกว�า 50 ลา้นบัญชีำผูใ้ช้ำงาน
ผ�านทุกชำ�องทางออนไลน์ของอาร์เอส กรุ๊ป เพื�อขยายฐานกลุ�มผู้บรโิภค
กลุ�มใหุ้ม�อย�าง Gen Y และ Gen Z 
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โครงส่ร้างการถึ่อหุ้นของกลุ่มบรษัิัที่ 1.3)
1.3.1) โครงส่ร้างการถึ่อหุ้นของกลุ่มบรษัิัที่
ประกอบด้วย 3 กลุ�มธุุรกิจ ได้แก� 
1 : กลุ�มธุุรกิจพาณิชำย์ 
2 : กลุ�มธุุรกิจสื�อ (สื�อโทรทัศน์ และสื�อวทิยุ) 
3 : กลุ�มธุุรกิจเพลง และอื�นๆ  

กลุ�มธุุรกิจพาณิชำย์ กลุ�มธุุรกิจสื�อ (สื�อโทรทัศน์และสื�อวทิยุ) กลุ�มธุุรกิจเพลงและอื�นๆ

LIFESTAR RSTV 4TH APPLE

NO PROBLEM**

R ALLIANCE

TCC

YAAK

RSPLANB

RS TRAVEL*

RSBS*

IDEA POWER

CHASE

100% 100% 70%

30%

35%

25%

100% 100%

100%

100%

100%

51%

100%

83%

RS MALL COOLISM

กลุ�มธุุรกิจพาณิชำย์
• LIFESTAR บรษัิท ไลฟ้์สติาร์ จำากัด 
• RS MALL บรษัิท อาร์เอส มอลล์ จำากัด

กลุ�มธุุรกิจเพลงและอื�นๆ
• 4th   APPLE บรษัิท โฟ้ร์ท แอปเปิ� ล จำากัด 
• NO PROBLEM**  บรษัิท โน พร็อบเบล็ม คอร์ปอเรชำั�น จำากัด
• R ALLIANCE บรษัิท อาร์ อัลไลแอนซ่์ จำากัด  จำากัด  
• CHASE บรษัิท เชำฎฐ์ เอเชำีย
• IDEA POWER บรษัิท ไอเดีย พาวเวอร์ จำากัด
• TCC บรษัิท จัดเก็บลิขสิทธุิ�ไทย จำากัด  
• YAAK บรษัิท ย๊าค จำากัด  จำากัด                  
• RSPLANB บรษัิท อาร์เอสแพลนบี จำากัด  
• RS TRAVEL* บรษัิท อาร์เอส ทราเวล จำากัด
• RSBS* บรษัิท อาร์เอส อินเติอร์เนชำั�นแนล บรอดคาสติิ�ง แอนด์
  สปอร์ติ แมเนจเม้นท์ จำากัด 
หุ้มายเหุ้ติุ *   หุ้ยุดประกอบกิจการชำั�วคราว
               ** อยู�ระหุ้ว�างการชำำาระบัญชำี

กลุ�มธุุรกิจสื�อ (สื�อโทรทัศน์และสื�อวทิยุ)
• RSTV บรษัิท อาร์.เอส.เทเลวชิำั�น จำากัด
• COOLISM บรษัิท คูลลิซ่้�ม จำากัด

RS บรษัิท อาร์เอส จำากัด (มหุ้าชำน)
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ณ วันที่่� 31 ธัุนวาคม 2564 บรษัิัที่ฯ ม่การลงทีุ่นในบรษัิัที่ย่อย บรษัิัที่ร่วม และกิจการร่วมค้า (Joint Venture) โดำยมร่ายละเอ่ยดำดำังต่ิอไปน่�

(1) บรษัิัที่ย่อย

1

2

3

4

5

6

บรษัิท ไลฟ้์สติาร์ จำากัด
(“LIFESTAR”)

บรษัิท อาร์เอส มอลล์ 
จำากัด
(“RS MALL”)

บรษัิท อาร์.เอส.
เทเลวชิำั�น จำากัด  
(“RSTV”)
 

บรษัิท คูลลิซ่้�ม จำากัด 
(“COOLISM”)

บรษัิท จัดเก็บลิขสิทธุิ�
ไทย จำากัด  
(“TCC”)
 

บรษัิท ย๊าค จำากัด
(“YAAK”)

ธุุรกิจจำาหุ้น�ายผลิติภัณฑ์์
ติามชำ�องทางค้าปลีกติ�างๆ

ธุุรกิจจำาหุ้น�ายผลิติภัณฑ์์
ติามชำ�องทางค้าปลีกติ�างๆ

ธุุรกิจใหุ้้บรกิารสื�อโทรทัศน์
ในระบบดิจิทัล

ธุุรกิจใหุ้้บรกิารสื�อวทิยุ

ธุุรกิจจัดเก็บค�าลิขสิทธุิ�

ธุุรกิจผลิติรายการโทรทัศน์

27 อาคาร อาร์เอส กรุ๊ป 
ทาวเวอร์ เอ ชำั�น 5
ถืนนประเสรฐิมนูกิจ 
แขวงเสนานิคม เขติจติุจักร 
กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-037-8888

27 อาคาร อาร์เอส กรุ๊ป 
ทาวเวอร์ เอ ชำั�น 7
ถืนนประเสรฐิมนูกิจ 
แขวงเสนานิคม เขติจติุจักร 
กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-037-8888

27 อาคาร อาร์เอส กรุ๊ป 
ทาวเวอร์ บี ชำั�น 3
ถืนนประเสรฐิมนูกิจ 
แขวงเสนานิคม เขติจติุจักร 
กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-037-8888

27 อาคาร อาร์เอส กรุ๊ป 
ทาวเวอร์ ซี่ ชำั�น 4
ถืนนประเสรฐิมนูกิจ 
แขวงเสนานิคม เขติจติุจักร 
กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-037-8888

27 อาคาร อาร์เอส กรุ๊ป 
ทาวเวอร์ ซี่ ชำั�น 3
ถืนนประเสรฐิมนูกิจ 
แขวงเสนานิคม เขติจติุจักร 
กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-037-8888

27 อาคาร อาร์เอส กรุ๊ป 
ทาวเวอร์ บี ชำั�น 3
ถืนนประเสรฐิมนูกิจ 
แขวงเสนานิคม เขติจติุจักร 
กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-037-8888

1,000,000

200,000,000

300,000,000

6,250,000

5,000,000

2,500,000

100%

100%

100%

100%

100%

100%

ลำาดับ ชำื�อบรษัิท สถืานที�ติั�งลักษณะการประกอบธุุรกิจ
ถืือ

หุุ้้น(%)

ทีุ่นจดำที่ะเบ่ยน
ชุำาระแล้ว

(บาที่)

27 อาคาร อาร์เอส กรุ๊ป 
ทาวเวอร์ บี ชำั�น 3
ถืนนประเสรฐิมนูกิจ 
แขวงเสนานิคม เขติจติุจักร 
กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-037-8888

27 อาคาร อาร์เอส กรุ๊ป 
ทาวเวอร์ ซี่ ชำั�น 2
ถืนนประเสรฐิมนูกิจ 
แขวงเสนานิคม เขติจติุจักร 
กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-037-8888

27 อาคาร อาร์เอส กรุ๊ป 
ทาวเวอร์ บี ชำั�น 3
ถืนนประเสรฐิมนูกิจ 
แขวงเสนานิคม เขติจติุจักร 
กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-037-8888

27 อาคาร อาร์เอส กรุ๊ป 
ทาวเวอร์ บี ชำั�น 3
ถืนนประเสรฐิมนูกิจ 
แขวงเสนานิคม เขติจติุจักร 
กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-037-8888

7

8

9

10

บรษัิท อาร์ อัลไลแอนซ่์ 
จำากัด  
(“R ALLIANCE”)
 

บรษัิท โฟ้ร์ท แอปเปิ� ล 
จำากัด 
(“4th APPLE”)

บรษัิท อาร์เอส
ทราเวล จำากัด  
(“RS TRAVEL”)
 

บรษัิท อาร์เอส อินเติอร์
เนชำั�นแนล บรอดคาสติิ�ง 
แอนด์ สปอร์ติ แมเนจ
เม้นท์ จำากัด 
(“RSBS”)
 

ธุุรกิจด้านการลงทุน

ธุุรกิจการใหุ้้บรกิารและ
รับบรหิุ้ารจัดการด้านการ
ติลาดออนไลน์ Content 
& Influencer 
Marketing

หุ้ยุดประกอบกิจการชำั�วคราว

หุ้ยุดประกอบกิจการชำั�วคราว

1,035,000,000

4,000,000

37,000,000

9,375,000

100%

70%

100%

83%

ลำาดับ ชำื�อบรษัิท สถืานที�ติั�งลักษณะการประกอบธุุรกิจ
ถืือ

หุุ้้น(%)

ทีุ่นจดำที่ะเบ่ยน
ชุำาระแล้ว

(บาที่)
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(2) บรษัิัที่ร่วม

(3) กิจการร่วมค้า

11

14

12

13

บรษัิท เชำฎฐ์ เอเชำีย 
จำากัด (“CHASE”)

บรษัิท อาร์เอสแพลนบี 
จำากัด (“RSPLANB”)

บรษัิท ไอเดีย เพาเวอร์ 
จำากัด
(“IDEA POWER”)

บรษัิท โน พร็อบเบล็ม
คอร์ปอเรชำั�น จำากัด
(“NO PROBLEM”)

 

ธุุรกิจสินเชำื�อ-บรหิุ้าร
สินทรัพย์

ธุุรกิจคอมเมิร์ซ่
และการติลาด

ธุุรกิจรับจ้าง
จัดกิจกรรม

อยู�ระหุ้ว�าง
การชำำาระบัญชำี

8/9-10
ซ่อยวภิาวดีรังสิติ 44
(ซ่อยมงคลนิเวศน์)
ถืนนวภิาวดีรังสิติ
แขวงลาดยาว เขติจติุจักร 
กรุงเทพฯ 10900

27 อาคารอาร์เอส กรุ๊ป
ทาวเวอร์ เอ
ถืนนประเสรฐิมนูกิจ
แขวงเสนานิคม
เขติจตุิจักร กรุงเทพฯ 
10900
โทร. 02-037-8888

27 อาคารอาร์เอส กรุ๊ป 
ทาวเวอร์ เอ ชำั�น 11
ถืนนประเสรฐิมนูกิจ
แขวงเสนานิคม เขติ
จติุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-037-8888

149/331 หุ้มู�ที� 13
ติำาบลอ้อมน้อย 
อำาเภอกระทุ�มแบน 
จ.สมุทรสาคร 74130

R  ALLIANCE

R  ALLIANCE

RS

4th APPLE

784,220,900

50,000,000

20,000,000

1,000,000

35%

51%

25%

30%

ลำาดับ

ลำาดับ

ชำื�อบรษัิท

ชำื�อบรษัิท

สถืานที�ติั�ง

สถืานที�ติั�ง

ลักษณะ
การประกอบธุุรกิจ

ลักษณะการประกอบธุุรกิจ

ถืือ
หุุ้้นโดย

ถืือ
หุุ้้นโดย

ถืือ
หุุ้้น(%)

ถืือ
หุุ้้น(%)

ทีุ่นจดำที่ะเบ่ยน
ชุำาระแล้ว

(บาที่)

ทีุ่นจดำที่ะเบ่ยน
ชุำาระแล้ว

(บาที่)

นโยบายการลงทีุ่นในบรษัิัที่ย่อย และบรษัิัที่ร่วม
 บรษัิทฯ มีนโยบายในการลงทนุบรษัิทย�อย หุ้รอืบรษัิทร�วม ทั�งในธุรุกจิที�สมัพนัธุก์บัธุรุกิจหุ้ลกั หุ้รอืในธุุรกจิอื�นที�ไม�ใชำ�ธุุรกจิหุ้ลกัของบรษัิทฯ 
แติ�สามารถืเชำื�อมโยง ติ�อยอด และสร้างการเติิบโติใหุ้้กบัธุรุกิจหุ้ลกัได ้โดยมุ�งเนน้การลงทนุในกจิการที�มีศกัยภาพ มีแนวโนม้การเติบิโติที�ดใีนอนาคติ 
และสามารถืสร้างผลติอบแทนที�ดีจากการลงทุน ซ่้�งการลงทุนจะคำาน้งถืง้ผลประโยชำน์ของบรษัิทฯ และผู้ถืือหุุ้้นเป็นสำาคัญ อย�างไรก็ดี บรษัิทฯ ได้
ดำาเนินการใหุ้้เป็นไปติามประกาศคณะกรรมการกำากับติลาดทุน เร ื�องหุ้ลักเกณฑ์์ในการทำารายการที�มีนัยสำาคัญที�เข้าข�ายเป็นการได้มาหุ้รอืจำาหุ้น�าย
ไปซ่้�งทรัพย์สิน (และที�แก้ไขเพิ�มเติิม) และประกาศคณะกรรมการติลาดหุ้ลักทรัพย์แหุ้�งประเทศไทย เร ื�อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบิัติิการของ
บรษัิทจดทะเบียนในการได้มาหุ้รอืจำาหุ้น�ายไปซ่้�งสินทรัพย์ (และที�แก้ไขเพิ�มเติิม) โดยการลงทุนในกิจการดังกล�าวข้างติ้น บรษัิทฯ จะมุ�งเน้นลงทุนใน
สัดส�วนที�เหุ้มาะสม และสามารถืมีส�วนร�วมในการบรหิุ้ารจัดการและกำาหุ้นดแนวทางการดำาเนินธุุรกิจในบรษัิทย�อยและบรษัิทร�วมนั�นๆ

1
2
3
4
5
6

7

8

9
10

ลำาดับ ชำื�อ-สกุล จำานวนหุุ้้น สัดส�วนการถืือหุุ้้น (%)

 ณ วันที� 31 ธุันวาคม 2564 บรษัิทฯ มีทุนจดทะเบียนจำานวน 1,163,996,212 บาท แบ�งออกเป็น หุุ้้นสามัญจำานวน 1,163,996,212 
หุุ้้น มูลค�าที�ติราไว้หุุ้้นละ 1 บาท มีทุนชำำาระแล้วจำานวน 972,496,946 บาท แบ�งออกเป็นหุุ้้นสามัญจำานวน 972,496,946 หุุ้้น มูลค�าที�ติราไว้หุุ้้น
ละ 1 บาท

กลุ่มผู้ถึ่อหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิดำส่มุดำที่ะเบ่ยนรายชุ่�อผู้ถึ่อหุ้นล่าสุ่ดำ (Record Date) วันที่่� 14 มกราคม 2565 ม่ดัำงน่�

นโยบายการแบ่งการดำำาเนินงานของบรษัิัที่ในกลุ่ม (“อาร์เอส่ กรุ�ป”)
 คณะกรรมการบรษัิทได้มีการแติ�งติั�งผู้บรหิุ้ารของบรษัิทฯ เป็นกรรมการในบรษัิทย�อย โดยมีหุ้น้าที�ดำาเนินการเพื�อประโยชำน์ที�ดีที�สุดของ
บรษัิทย�อยและใหุ้้สอดคล้องกับนโยบายของบรษัิทแม� โดยคณะกรรมการบรษัิทมีหุ้น้าที�กำาหุ้นดนโยบาย เพื�อใหุ้้บรษัิทย�อยในเครอืของบรษัิทฯ
นำาไปปฏิิบัติิ และผู้บรหิุ้ารในแติ�ละสายงานติ้องดูแลใหุ้้บรษัิทย�อยมีข้อบังคับในเร ื�องการทำารายการเกี�ยวโยงที�สอดคล้องกับบรษัิทฯ มีการจัดเก็บ
ขอ้มูล และการบันทก้บัญชีำใหุ้้บรษัิทฯ สามารถืติรวจสอบ และรวบรวมจัดทำางบการเงินรวมได้ทนัติามระยะเวลาที�กำาหุ้นดด้วย ติลอดจนกำาหุ้นดระบบ
การควบคุมภายในที�เหุ้มาะสมและรัดกมุเพียงพอและทำารายการติ�างๆ เป็นไปอย�างถูืกติอ้งติามกฎหุ้มาย และหุ้ลักเกณฑ์ท์ี�เกี�ยวขอ้ง ทั�งนี� แติ�ละบรษัิท
จะมีการกำาหุ้นดเป้าหุ้มาย กลยุทธุ์การดำาเนินธุุรกิจ และมีการติิดติามผลร�วมกัน

กลุ�มเชำษฐโชำติิศักดิ�* 
นายโสรัติน์ วณิชำวรากิจ 
กลุ�มศรวัีฒนประภา** 
ธุนาคาร กรุงเทพ จำากัด (มหุ้าชำน) 
บรษัิท ไทยเอ็นวดีีอาร์ จำากัด
The Hongkong and Shanghai Banking
Corporation Limited 
นางสาวพัทธุ์ธุีรา ไพรัชำเวทย์ โดย บรษัิทหุ้ลักทรัพย์
เคทีบีเอสที จำากัด (มหุ้าชำน) 
นายพงศา ไพรัชำเวทย์ โดย บรษัิทหุ้ลักทรัพย์
เคทีบีเอสที จำากัด (มหุ้าชำน)
บรษัิทหุ้ลักทรัพย์ กสิกรไทย จำากัด (มหุ้าชำน) (LNS)
บรษัิทหุ้ลักทรัพย์ ธุนชำาติ จำากัด (มหุ้าชำน)
เพื�อทำาธุุรกรรม BLOCK TRADE

หุ้มายเหุ้ติุ
* กลุ�มเชำษฐโชำติิศักดิ� ได้แก� 1) นายสุรชำัย เชำษฐโชำติิศักดิ� ถืือหุุ้้นจำานวน 229,950,000 หุุ้้น คิดเป็น 23.65%  2) นายเชำษฐ เชำษฐโชำติิศักดิ� ถืือหุุ้้นจำานวน 107,364 
หุุ้้น คิดเป็น 0.01%
** กลุ�มศรวัีฒนประภา ได้แก� 1) นางสาวอรุณรุ�ง ศรวัีฒนประภา ถืือหุุ้้นจำานวน 47,500,000 หุุ้้น คิดเป็น 4.88% 2) นายอภิเชำษฐ์ ศรวัีฒนประภา ถืือหุุ้้นจำานวน 
47,500,000 หุุ้้น คิดเป็น 4.88%

230,057,364 
98,000,000 
95,000,000 
50,331,900 
40,735,116
27,605,000 

24,271,000 

21,260,200 

17,340,000 
16,100,000 

23.66 
10.08 
9.77 
5.18
4.19 
2.83 

2.49 

2.19 

1.78 
1.65 

1.3.2) ผู้ถึ่อหุ้น

จำานวนทีุ่นจดำที่ะเบย่นและทีุ่นชุำาระแล้ว 1.4)
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การออกหลักที่รัพื่ย์อ่�น 1.5)

ใบส่ำาคัญแส่ดำงส่ิที่ธุิที่่�จะซ่�อหุ้นส่ามัญของบรษัิัที่ฯ รุ่นที่่� 4 (RS-W4)
ใบสำาคัญแสดงสิทธุิที�จะซ่ื�อหุุ้้นสามัญของบรษัิทฯ รุ�นที� 4 (RS-W4) ได้รับอนุญาติใหุ้้เร ิ�มซ่ื�อขายในติลาดหุ้ลักทรัพย์แหุ้�งประเทศไทยได้ติั�งแติ�
วันที� 11 มิถืุนายน 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี�

ประเภที่หลักที่รัพื่ย์จดำที่ะเบ่ยน : ใบสำาคัญแสดงสิทธุิที�จะซ่ื�อหุุ้้นสามัญของบรษัิท อาร์เอส จำากัด (มหุ้าชำน) รุ�นที� 4 (RS-W4)

ชุนิดำของใบส่ำาคัญแส่ดำงสิ่ที่ธุิ     : ชำนิดระบุชำื�อผู้ถืือและโอนเปลี�ยนมือได้

จำานวนใบส่ำาคัญแส่ดำงส่ิที่ธุิ      : 191,490,733  หุ้น�วย 

จำานวนหุน้ที่่�รับรองการใชุ้ส่ิที่ธุิ : 191,490,733  หุุ้้น

ผู้ออกใบส่ำาคัญแส่ดำงสิ่ที่ธุิ       : บรษัิท อาร์เอส จำากัด (มหุ้าชำน) โดยจัดสรรใหุ้้แก�ผู้ถืือหุุ้้นเดิมของบรษัิทฯ ติามวันกำาหุ้นด
     รายชำื�อผู้ถืือหุุ้้น (Record Date) ที�มีสิทธิุได้รับการจัดสรรใบสำาคัญแสดงสิทธุิที�จะซ่ื�อหุุ้้นสามัญ     
                                                                     ของ บรษัิทฯ ณ วันที� 27 เมษายน 2564 ในอัติราส�วนหุุ้้นสามัญเดิม 5 หุุ้้น ติ�อใบสำาคัญ
                                                                     แสดงสิทธุิ 1 หุ้น�วย โดยไม�คิดมูลค�า

ราคาเส่นอขายติ่อหน่วย         : หุ้น�วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)

วันที่่�ออกใบส่ำาคัญแส่ดำงส่ิที่ธุิ  : วันที� 24 พฤษภาคม 2564

อายุของใบส่ำาคัญแส่ดำงส่ิที่ธุิ  : 3 ปี นับจากวันที�ออกและเสนอขายใบสำาคัญแสดงสิทธุิ 

อัติราการใชุ้สิ่ที่ธุิ                   : ใบสำาคัญแสดงสิทธุิ 1 หุ้น�วย สามารถืซ่ื�อหุุ้้นสามัญใหุ้ม�ได้ 1 หุุ้้น
ของใบส่ำาคัญแส่ดำงส่ิที่ธุิ

ราคาการใชุ้สิ่ที่ธุิที่่�จะซ่�อหุน้ส่ามัญ : หุุ้้นละ 29 บาท 

ระยะเวลาการใชุ้ส่ิที่ธุิ                   :             ผู้ถืือใบสำาคัญแสดงสิทธุิสามารถืใช้ำสิทธุิซ่ื�อหุุ้้นสามัญของบรษัิทฯ ได้ในวันทำาการสุดท้ายของ
                                                                     เดือนพฤษภาคม และพฤศจิกายน  ระหุ้ว�างเวลา 9.00 น. ถื้ง 15.00 น. ติลอดอายุของ
                                                                     ใบสำาคัญแสดงสิทธุิ โดยกำาหุ้นดวันที�สามารถืใชำ้สิทธุิครั�งแรก วันที� 30 พฤศจิกายน 2564
                                                                     และวันสุดท้ายของการใช้ำสิทธุิ วันที� 23 พฤษภาคม 2567 ระหุ้ว�างเวลา 9.00 น. ถื้ง 15.00 น. 
                                                                     ติลอดอายุของใบสำาคัญแสดงสิทธุิ สำาหุ้รับวันกำาหุ้นดการใช้ำสิทธุิใชำ้สุดท้ายติรงกับวันที� ใบ
                                                                     สำาคัญแสดงสิทธุิมีอายุครบกำาหุ้นด 3 ปี นับแติ�วันที�ออกใบสำาคัญแสดงสิทธุิ ในกรณีที�
                                                                     วันกำาหุ้นดใช้ำสิทธุิไม�ติรงกับวันทำาการ ใหุ้้เลื�อนวันกำาหุ้นดใชำ้สิทธุิในแติ�ละครั�ง
     เป็นวันทำาการสุดท้ายก�อนหุ้น้าวันกำาหุ้นดใช้ำสิทธุิดังกล�าว

ระยะเวลาแส่ดำงความจำานง                :             ไม�น้อยกว�า 15 วัน ก�อนวันใช้ำสิทธุิครั�งสุดท้าย
ในการใชุ้สิ่ที่ธุิครั�งสุ่ดำที่้าย

ติลาดำรองของใบส่ำาคัญแส่ดำงสิ่ที่ธุิ : ติลาดหุ้ลักทรัพย์แหุ้�งประเทศไทย

นายที่ะเบ่ยนใบส่ำาคัญแส่ดำงส่ิที่ธุ ิ : บรษัิท ศูนย์รับฝากหุ้ลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด 
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รายละเอ่ยดำ

รายละเอ่ยดำ

ครั�งที� 1 (ครั�งแรก)
วันที� 30 พื่ฤศจิกายน 2564

-ไม่ม-่ -ไม่ม-่

9 ม่นาคม 2563

15,000,000 หุ้น 

160,158,220 บาที่

ภายในวันที่่� 9 ม่นาคม 2566 

วันที่่�ซ่�อหุ้นค่นครบติามจำานวน

จำานวนหุ้นที่่�ซ่�อค่น

มูลค่าเงินที่่�ซ่�อหุ้นค่น

กำาหนดำระยะเวลาจำาหน่ายหุ้นที่่�ซ่�อค่น

191,490,733

จำานวนผู้ใชุ้ส่ิที่ธุิ� 
(ราย)

จำานวนผู้ใชุ้ส่ิที่ธุิ� 
(หน่วย)

จำานวนหุ้นที่่�รองรับการใชุ้ส่ิที่ธุิ
คงเหล่อ ( หน่วย)

โครงการซ่�อหุ้นค่น

รายงานผลผู้ถึ่อหน่วยใชุ้ส่ิที่ธุิใบส่ำาคัญแส่ดำงส่ิที่ธุิที่่�จะซ่�อหุ้นส่ามัญ ของบรษัิัที่ อาร์เอส่ จำากัดำ (มหาชุน) รุ่นที่่� 4 (RS-W4) ดำังน่�

รายงานผลโครงการซ่�อหุ้นค่น
ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2564 บรษัิัที่ฯ ยังไม่ไดำ้จำาหน่ายหุ้นที่่�ซ่�อค่นเพื่่�อบรหิารที่างการเงิน โดำยส่รุปดัำงน่�

ที�ประชุำมคณะกรรมการบรษัิท ครั�งที� 6/2562 เมื�อวันที� 18 ธัุนวาคม 2562 ได้มีมติิอนุมัติิโครงการซ่ื�อหุุ้้นคืนเพื�อบรหิุ้ารทางการเงิน โดยมี
รายละเอียด ดังนี�

วงเงินสู่งสุ่ดำที่่�ใชุ้ในการซ่�อหุ้น : ไม�เกิน 200,000,000 บาท

จำานวนหุ้นที่่�ซ่�อค่น                : 15,000,000 หุุ้้น

กำาหนดำระยะเวลาซ่�อหุ้นค่น      : ภายในระยะเวลา 6 เดือน (ติั�งแติ�วันที� 2 มกราคม 2563 - วันที� 1 กรกฎาคม 2563)

กำาหนดำระยะเวลา                  : ภายในระยะเวลา 3 ปี นับแติ�การซ่ื�อหุุ้้นคืนเสร็จสิ�น

รายละเอ่ยดำการจ่ายเงินปันผล ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

957,496,946*

127,351,173

0.13

263.15

957,496,946* 

528,278,160 

0.55 

งดำจ่าย 
งดำจ่าย
งดำจ่าย

- 

972,496,946 

363,343,967

0.37

0.30
0.20
0.10

0.35
งดำจ่าย

0.35

79.90 

จำานวนหุ้นที่่�ม่ส่ิที่ธุิรับเงินปันผล (หุน้) 

1) กำาไรสุ่ที่ธุิของบรษัิัที่ใหญ่ (งบการเงินรวม) (บาที่) 

2) อัติรากำาไรสุ่ที่ธุิต่ิอหุ้น (บาที่/หุ้น) 

3) อัติราการจ่ายเงินปันผลที่ั�งปี (บาที่/หุ้น)
3.1) อัติราเงินปันผลคร ่�งปีแรก (บาที่/หุน้)
3.2) อัติราเงินปันผลคร ่�งปีหลัง (บาที่/หุ้น) 

4) อัติราการจ่ายเงินปันผลติ่อกำาไรสุ่ที่ธุิ** (%) 

หุ้มายเหุ้ติุ * หุ้ลังจากหุ้ักโครงการซ่ื�อหุุ้้นคืนแล้ว 15,000,000 หุุ้้น     ** เป็นไปติามนโยบายการจ�ายเงินปันผลของบรษัิทฯ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 1.6)
นโยบายจ่ายเงินปันผลของบรษัิัที่ฯ 
 บรษัิทฯ มีนโยบายจ�ายเงินปันผลในอัติราไม�น้อยกว�าร้อยละ 50 ของกำาไรสุทธิุหุ้ลังจากหัุ้กภาษีและสำารองติามกฎหุ้มายแล้ว ทั�งนี�
คณะกรรมการบรษัิทมีอำานาจในการพิจารณายกเว้นไม�ดำาเนินการติามนโยบายดังกล�าว หุ้รอืเปลี�ยนแปลงนโยบายดังกล�าวได้เป็นครั�งคราว โดยอยู�
ภายใติ้เงื�อนไขที�การดำาเนินการดังกล�าวจะติ้องก�อใหุ้้เกิดประโยชำน์สูงสุดติ�อผู้ถืือหุุ้้น
 อย�างไรกต็ิาม การจ�ายปนัผลจะติอ้งไดรั้บการอนมุตัิจิากที�ประชำมุผูถ้ือืหุุ้น้ภายหุ้ลงัจากไดรั้บการอนมุติัิจากคณะกรรมการบรษัิทแลว้ ยกเวน้
มติิการจ�ายเงินปันผลระหุ้ว�างกาล

บรษัิทฯ จ�ายเงินปันผลเปรยีบเทยีบกบัอัติราการจ�ายเงนิปันผลในปทีี�ผ�านมา ได้ดังนี�

นโยบายการจ่ายเงนิปนัผลของบรษัิัที่ย่อย
 บรษัิทย�อยไม�ไดม้กีารกำาหุ้นดนโยบายการจ�ายเงนิปันผลไว ้หุ้ากแติ�จะพจิารณาจ�ายเปน็กรณไีป โดยบรษัิทย�อยจะติอ้งมกีำาไรสทุธุจิากการ
ดำาเนนิงาน และมกีระแสเงนิสดคงเหุ้ลอื (หุ้ลงัจากที�ได้ติั�งสำารองติามกฎหุ้มาย) เพียงพอ
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การบรหิารจัดำการ
ความเส่่�ยง

 2)
นโยบายการบรหิารความเส่่�ยง
 คณะกรรมการบรษัิทได้จัดใหุ้้มีระบบการบรหิุ้ารความเสี�ยง
ที�เกี�ยวข้องอย�างครอบคลุมทั�วทั�งองค์กร เพื�อเป็นการดำาเนินติามหุ้ลัก
การกำากับดูแลกิจการที�ดี (Corporate Governance) และเป็นเคร ื�อง
มือทางการบรหิุ้ารที�ชำ�วยเพิ�มโอกาสแหุ้�งความสำาเร็จติามวัติถืุประสงค์
ของบรษัิทฯ โดยกรรมการบรษัิท ผูบ้รหิุ้าร และพนกังานทกุคนเปน็เจา้ของ
ความเสี�ยง ซ่้�งจะติ้องมีหุ้น้าที�รับผิดชำอบในการระบุเหุ้ติุการณ์ วเิคราะหุ้์ 
ประเมินโอกาสและระดับความรุนแรงของผลกระทบที�อาจมีผลติ�อการ
ดำาเนินธุุรกิจของบรษัิทฯ และบรษัิทย�อย และกำาหุ้นดมาติรการจำากัด 
ป้องกัน รวมถื้งการควบคุมความเสี�ยงเพื�อเป็นกรอบการปฏิิบัติิงาน
ในกระบวนการบรหิุ้ารความเสี�ยงใหุ้้ครอบคลุมทั�วทั�งองค์กร และใหุ้้
สอดคล้องกับวัติถืุประสงค์ เป้าหุ้มาย และแผนกลยุทธุ์ติ�างๆ และเพื�อ
ใหุ้้เกิดความชำัดเจนในการบรหิุ้ารความเสี�ยง คณะกรรมการบรหิุ้าร
ความเสี�ยง (Risk Management Committee : RMC) โดยความ
เหุ้็นชำอบของคณะกรรมการบรษัิทได้กำาหุ้นดกรอบนโยบายการบรหิุ้าร
ความเสี�ยงไว้ ดังนี�
 1) ส�งเสรมิใหุ้เ้กดิวัฒนธุรรมการบรหิุ้ารความเสี�ยงทั�วทั�งองคก์ร 
โดยการใหุ้้ความรู้ ความเข้าใจ สร้างจิติสำาน้ก และความรับผิดชำอบร�วม
กันในเร ื�องการบรหิุ้ารความเสี�ยงแก�ผู้บรหิุ้าร และพนักงานทุกคนในทุก
ระดับ
 2) กำาหุ้นดใหุ้ม้กีระบวนการ แนวทางและขอ้กำาหุ้นดติ�าง ๆ  เกี�ยว
กบัการบรหิุ้ารความเสี�ยงที�มคีวามเหุ้มาะสม มปีระสทิธุภิาพสงูเป็นสากล
ในการกำากับ ควบคุมความเสี�ยง และลดผลกระทบของความเสี�ยง
 3) มีการระบุความเสี�ยงด้านติ�าง ๆ ขององค์กร ดำาเนินการ
วเิคราะห์ุ้และประเมินความเสี�ยง จัดลำาดับความสำาคัญของความเสี�ยง 
แล้วดำาเนนิการจดัการกบัความเสี�ยงนั�นๆ ควบคมุการดำาเนนิการติดิติาม 
ประเมินผล และรายงานสถืานะความเสี�ยงใหุ้้คณะกรรมการบรษัิทได้รับ
ทราบอย�างสมำ�าเสมอ รวมทั�งมกีารสื�อสารขอ้มลูเกี�ยวกบัความเสี�ยง อย�าง
ทั�วถื้งติ�อเนื�องภายในบรษัิทฯ
 4) กำาหุ้นดใหุ้้ทุกหุ้น�วยงาน มีการรายงานเหุ้ตุิการณ์ที�ไม�ปกติิ 
(Incident Report) ที�อาจเป็นความเสี�ยงนำาไปสู�ผลกระทบ หุ้รอือาจ
สร้างความเสียหุ้ายใหุ้้กับบรษัิทฯได้ โดยระบุโอกาสเกิด (Likelihood) 
และถื้าเกิดแล้วมีระดับผลกระทบ (Impact) เพียงใด
 5) มีการพัฒนาตัิวชีำ�วัดความเสี�ยงที�สำาคัญ (Key Risk
Indicators: KRI) ทั�งติัวชำี�วัดเชิำงปรมิาณ เชำ�น จำานวนรายได้ ผลกำาไร 
/ ขาดทนุ การเพิ�มข้�นของค�าใชำจ้�าย เป็นติน้ และติวัชำี�วัดเชำงิคณุภาพ เชำ�น 
การครองใจพนักงาน ชืำ�อเสยีงและภาพลักษณ์ของบรษัิทฯ ระดบัความพง้
พอใจของลูกค้า เป็นติ้น
 6) กำาหุ้นดใหุ้ม้กีารระบเุพดานความเสี�ยง หุ้รอืขดีความสามารถื
ที�จะรับความเสี�ยง (Risk Appetite) จากเหุ้ตุิการณ์ความเสี�ยง เพื�อจำากดั
ความเสยีหุ้ายที�อาจเกดิข้�นกบับรษัิทฯ หุ้รอืผูม้สี�วนไดเ้สยี หุ้รอืสาธุารณะ

 7) มีการกำาหุ้นดเหุ้ติุการณ์ที�อาจจะเกิดข้�น ในความเสี�ยงระดับ
เติอืนภยัเพื�อใหุ้้ผูรั้บผดิชำอบในกระบวนการบรหิุ้ารความเสี�ยง สามารถืนำา
เอามาติรการจัดการกับความเสี�ยงมาใชำ้ได้อย�างทันท�วงทีเพื�อลดโอกาส
เกิด หุ้รอืชำ�วยบรรเทาผลกระทบที�อาจเกิดข้�นกับบรษัิทฯ
 8) กำาหุ้นดใหุ้้มีระเบียบการปฏิิบัติิงานที�เป็นลายลักษณ์อักษร 
เพื�อใหุ้้ผู้บรหิุ้าร และพนักงานย้ดถืือปฏิิบัติิติาม เพื�อใหุ้้เกิดการกำากับ 
ควบคุมงาน และเป็นการจัดการความเสี�ยงในการดำาเนินงาน
 9) กำาหุ้นดใหุ้้มีการติิดติาม ติรวจสอบ และควบคุมการปฏิิบัติิ
งานด้านการบรหิุ้ารความเสี�ยงของบรษัิทฯ ใหุ้้เป็นไปติามนโยบายนี�

โครงส่ร้างหรอืหน่วยงานผู้รับผิดำชุอบ

คณะ
กรรมการ

บรษัิัที่

คณะ
กรรมการ

บรหิาร
ความเส่่�ยง 
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 โครงสร้างการบรหิุ้ารความเสี�ยงของบรษัิทฯ ประกอบด้วย 
คณะกรรมการบรษัิท ซ่้�งเป็นผู้พิจารณาแติ�งติั�งคณะกรรมการบรหิุ้าร
ความเสี�ยง (Risk Management Committee : RMC) เพื�อทำา
หุ้น้าที� กำากับ ควบคุม และบรหิุ้ารความเสี�ยงทั�วทั�งองค์กร รวมถ้ืง
การพิจารณาแติ�งตัิ�งคณะทำางานบรหิุ้ารจัดการความเสี�ยง (Risk 
Management Working Group) โดยมีเจ้าหุ้น้าที�บรหิุ้ารความ
เสี�ยง ซ้่�งมีสายการบังคับบัญชำารายงานติรงติ�อประธุานเจ้าหุ้น้าที�
ฝ่ายการเงิน ทำาหุ้น้าที�สนับสนุนงานของคณะทำางานบรหิุ้ารจัดการ
ความเสี�ยง และคณะกรรมการบรหิุ้ารความเสี�ยง (RMC) รวมทั�ง
เป็นหุ้น�วยงานปฏิิบัติิการด้านการบรหิุ้ารความเสี�ยงของบรษัิทฯ

การบรหิารความเส่่�ยงอย่างเป็นระบบ
 บรษัิทฯ ได้กำาหุ้นดวัติถืุประสงค์ หุ้รอืจุดมุ�งหุ้มายของการ
บรหิุ้ารความเสี�ยงไว้ 4 ประการ คือ
 1) เพื�อสร้างวัฒนธุรรมการบรหิุ้ารความเสี�ยงที�เข้มแข็ง
การบรหิุ้ารความเสี�ยง เป็นเร ื�องของพนักงานทุกคน การส�งเสรมิใหุ้้
พนักงานมีจิติสำาน้ก และค�านิยมเกี�ยวกับความเสี�ยง ติระหุ้นักและเข้าใจ
ในเร ื�องของความไม�แน�นอน เป็นพื�นฐานสำาคัญสามารถืชำ�วยสร้างความ
มีประสิทธุิภาพของการบรหิุ้ารความเสี�ยงองค์กรได้
 2) เพื�อพฒันาการบรหิุ้ารความเสี�ยงเข้าสู�กระบวนการตัิดสินใจ
ขององคก์รในทกุระดบั กระบวนการติดัสนิใจที�สำาคัญ ติั�งแติ�การกำาหุ้นด
นโยบายและกลยุทธุ์ธุุรกิจ การวางแผนงาน งบประมาณ การลงทุน การ
บรหิุ้ารโครงการ กระบวนการปฏิิบัติิงาน การบรหิุ้ารผลการปฏิิบัติิงาน 
และงานสนับสนุนองค์กรในทุกด้าน
 3) เพื�อส�งเสรมิการปรับปรุงและพัฒนาด้านการบรหิุ้าร
ความเสี�ยงอย�างติ�อเนื�อง ความเสี�ยงเป็นสภาพการณ์ของความไม�แน�นอน 
การเรยีนรู้ การพัฒนา และการปรับปรุงงานด้านการบรหิุ้ารความเสี�ยง
อย�างติ�อเนื�องสมำ�าเสมอเปน็สิ�งสำาคญัที�ติอ้งกระทำาจากความเปลี�ยนแปลง
ติ�าง ๆ ที�มีผลกระทบติ�อการดำาเนินธุุรกิจของบรษัิทฯ อยู�ติลอดเวลา
 4) เพื�อการจัดทำาเอกสารเกี�ยวกับความเสี�ยงขององค์กร สร้าง
ความเชำื�อมั�นโดยการเปิดเผยข้อมูลที�เกี�ยวข้องกับความเสี�ยง ติามหุ้ลัก
การขององค์กรที�มีธุรรมาภิบาลที�ดี

ทั�งนี�กระบวนการบรหิุ้ารความเสี�ยงของบรษัิทฯ แบ�งออกเป็น 2 ระดบั คือ
 1) ระดับองค์กร (Organizational Level) บรษัิทฯ มีการ
บรหิุ้ารความเสี�ยงที�เกิดจากกิจกรรมหุ้ลักทางธุุรกิจ เชำ�น ความเสี�ยงใน
เชิำงกลยุทธุ์ แผนงานหุ้ลัก หุ้รอืนโยบายในการบรหิุ้าร รวมทั�งความเสี�ยง
จากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร ซ่้�งส�งผลกระทบกับการดำาเนิน
ธุุรกิจอย�างมีนัยสำาคัญ
 2) ระดับหุ้น�วยงาน (Opertational Level) บรษัิทฯ มีการ
บรหิุ้ารความเสี�ยงที�เกดิจากการปฏิิบัติงิานในแติ�ละหุ้น�วยงาน ครอบคลุม
ถื้งปัจจัยเสี�ยงที� เกี�ยวข้องกับกระบวนการทำางาน การใช้ำอุปกรณ์ 
เทคโนโลยี บุคลากรที�ปฏิิบัติิงานบรษัิทและบรษัิทย�อยในสายธุุรกิจได้
มีการทบทวนบรบิทความเสี�ยงขององค์กร พิจารณาและประเมินระดับ
ความเสี�ยงและพิจารณาความเสี�ยงที�มีนัยสำาคัญที�ส�งผลติ�อการบรรลุถื้ง
วัติถืปุระสงคแ์ละเปา้หุ้มายขององคก์ร พร้อมกบัมกีารกำาหุ้นดมาติรการ
ในการป้องกันและลดโอกาส ติลอดจนผลกระทบ ดังรายละเอียดที�
ปรากฎในหุ้ัวข้อติ�อไปนี�

 โครงสร้างการบรหิุ้ารความเสี�ยงของบรษัิท ประกอบด้วย คณะ
กรรมการบรษัิท ซ้่�งเป็นผู้พิจารณาแติ�งติั�งคณะกรรมการบรหิุ้ารความ
เสี�ยง (Risk Management Committee : RMC) เพื�อทำาหุ้น้าที� 
กำากับ ควบคุม และบรหิุ้ารความเสี�ยงทั�วทั�งองค์กร รวมถื้งการพิจารณา
แติ�งตัิ�งคณะทำางานบรหิุ้ารจัดการความเสี�ยง (Risk Management 
Working Group) โดยมีเจา้หุ้นา้ที�บรหิุ้ารความเสี�ยง ซ้่�งมสีายการบังคบั
บัญชำารายงานติรงติ�อประธุานเจ้าหุ้น้าที�ฝ่ายการเงิน ทำาหุ้น้าที�สนับสนุน
งานของคณะทำางานบรหิุ้ารจดัการความเสี�ยง และคณะกรรมการบรหิุ้าร
ความเสี�ยง (RMC) รวมทั�งเป็นหุ้น�วยงานปฏิิบัติิการด้านการบรหิุ้าร
ความเสี�ยงของบรษัิทฯ

1) ความเส่่�ยงดำ้านกลยุที่ธุ์  

ความเส่่�ยงจากการพึื่�งพื่งิรูปแบบการจา้งผลติิ OEM (Original 
equipment manufacturer)
 เพื�อการพัฒนาและผลิติสินค้าเป็นไปอย�างรวดเร็ว และทันติ�อ
กระแสความติอ้งการของผูบ้รโิภคที�เปลี�ยนแปลงติลอดเวลา บรษัิทฯ พ้�ง
พิงโมเดลการจ้างผลิติ OEM เพื�อทำาการผลิติสินค้าภายใติ้แบรนด์ของ
บรษัิทฯ โดยหุ้น�วยงานภายในของบรษัิทฯ ผู้ดำาเนินการพัฒนาสินค้า 
กำาหุ้นดส�วนผสม และคุณลักษณะของผลิติภัณฑ์์ แล้วจ้งดำาเนินการ
ว�าจ้างผู้ผลิติภายนอกใหุ้้ดำาเนินการผลิติผลิติภัณฑ์์ดังกล�าว ซ่้�งกลยุทธุ์
ดังกล�าวมีความเหุ้มาะสม และชำ�วยใหุ้้บรษัิทสามารถืเข้าถ้ืงติลาดและ
ความติ้องการที�เกิดใหุ้ม�ของผู้บรโิภคได้ก�อนผู้ประกอบการรายอื�น 
ซ่้�งความรวดเร็วของการดำาเนินธุุรกิจดังกล�าวเป็นปัจจัยใหุ้้บรษัิทฯ 
สามารถืสร้างยอดขายจากผลิติภัณฑ์์ซ่้�งเป็นที�นยิมในชำ�วงต้ินของวัฎจักร
ผลิติภัณฑ์์ และส�งผลใหุ้้บรษัิทฯ มียอดขายและอัติรากำาไรที�สูง
 อย�างไรก็ติาม การพ้�งพิงผู้ผลิติภายนอกจ้งอาจมีความเสี�ยง
ติ�อความแน�นอน และความติ�อเนื�องในการผลิติสินค้า ซ่้�งอาจเป็นผล
จากปัจจัยภายนอกติ�างๆ ที�มากระทบติ�อผู้ผลิติจนส�งผลใหุ้้ไม�สามารถื
ส�งมอบสินค้าใหุ้้กับบรษัิทฯ ได้ติรงติามเวลา หุ้รอืคุณภาพที�ได้สัญญา
ไว้ ซ่้�งจะกระทบใหุ้้บรษัิทฯ ขาดความติ�อเนื�องในการดำาเนินธุุรกิจ
และสูญเสียโอกาสในการสร้างรายได้
 บรษัิทฯ มีนโยบายในการจัดการติ�อความเสี�ยงดังกล�าว โดยมี
นโยบายการบรหิุ้ารจัดการหุ้�วงโซ่�อปุทานอย�างยั�งยนื และแนวการปฎิบตัิิ
อย�างรัดกุม โดยมีการดำาเนินการติั�งแติ�การติรวจสอบความพร้อมของผู้
ผลิติในด้านติ�างๆ ทั�งกำาลังการผลิติ สถืานะทางการเงิน ความสามารถื
ในการหุ้าวัติถืุดิบ รวมถื้งการบรหิุ้ารความเสี�ยง เพื�อใหุ้้แน�ใจได้ว�าจะ
สามารถืส�งมอบสินค้าติามแผนงานได้โดยไม�สะดุด นอกจากนี� ยังมี
นโยบายการกระจายคำาสั�งผลิติสู�ผู้ผลิติชำั�นนำาในประเทศออกไปจำานวน
หุ้ลายราย เพื�อลดการพ้�งพิงผู้ผลิติเพียงรายเดียว รวมถื้งความพยายาม
ในการสร้างความสัมพันธ์ุอันดีกับผู้ผลิติรายใหุ้ม�ๆ ที�มีคุณสมบัติิครบ
ถื้วน ทำาใหุ้้บรษัิทฯ สามารถืติ�อรองกับผู้ผลิติและสามารถืควบคุมติ้นทุน
สินค้าได้มากข้�น นอกจากนี�ยังใหุ้้ความสำาคัญกับการวางแผนการผลิติ
ร�วมกันกับผู้ผลิติแติ�ละรายอย�างใกล้ชิำดเพื�อสามารถืปรับแผนรองรับ
ความติ้องการสินค้าที�ผันผวน

ความเส่่�ยงจากการลงทีุ่นเพื่่�อขยายธุุรกิจ
 บรษัิทฯ มีแผนการลงทุนและขยายธุุรกิจผ�านการเข้าซ่ื�อธุุรกิจ
หุ้รอืกิจการอื�น (Merger and Acquisition : M&A) เพื�อสร้างการ
เติิบโติที�รวดเร็วจากการขยายระบบนิเวศ (Ecosystem) ใหุ้้มีความ
สมบูรณ์ เพื�อได้รับประโยชำน์จากการส�งเสรมิซ่้�งกันและกัน (Synergy) 
ของกลุ�มบรษัิท ซ่้�งจะชำ�วยเพิ�มความสามารถืในการแข�งขันใหุ้้กับบรษัิทฯ
ในระยะยาว อย�างไรก็ติาม การดำาเนินติามกลยุทธุ์ดังกล�าวอาจส�งผลใหุ้้
มีความเสี�ยงติ�างๆ จากการติัดสินใจเข้าลงทุนหุ้รอืเข้าทำารายการ อาทิ
ความเสี�ยงจากการติรวจสอบความถืูกติ้องและน�าเชำื�อถืือของข้อมูล
ประกอบการลงทุน และความเสี�ยงจากการที�ธุุรกิจที�ลงทุนไม�สามารถื
เติิบโติและสร้างผลติอบแทนอย�างที�คาดหุ้วัง 
 บรษัิทฯ ใหุ้้ความสำาคัญกับกระบวนการวเิคราะห์ุ้ความเสี�ยงใน
การลงทุนโดยมีหุ้น�วยงานเฉพาะเพื�อวเิคราะหุ้์และติรวจสอบข้อมูล โดย
ทำางานร�วมกับผู้เชีำ�ยวชำาญภายนอกที�เป็นอิสระ อาทิ ผู้ติรวจสอบบัญชำี 

และที�ปรกึษากฎหุ้มาย เพื�อพิจารณากลั�นกรองข้อมลูซ่้�งใชำใ้นการตัิดสินใจ
ลงทนุ ทั�งนี�การพจิารณาลงทนุจะติอ้งไดรั้บอนมุตัิติิามเกณฑ์อ์ำานาจอนมุตัิิ
ของบรษัิทฯ โดยมุ�งเนน้เพื�อขยายธุรุกจิและสร้างมลูค�าเพิ�มใหุ้ก้บับรษัิทฯ 
รวมถื้ง พิจารณาถื้งความเกี�ยวเนื�องกัน ความสอดคล้องกับกลยุทธุ์ของ
บรษัิทฯ ความคุ้มค�าในการลงทุน และความเหุ้มาะสมของชำ�วงเวลา

2) ความเส่่�ยงดำ้านการปฏิิบัติิงาน

ความเส่่�ยงจากต้ินทุี่นส่ินค้าล้าส่มัยอันเน่�องจากอายุของ
ผลิติภัณฑ์์สุ่ขภาพื่และความงาม
 จากวสิัยทัศน์ของบรษัิทฯ ที�มุ�งมั�งสู�การเป็นผู้นำาการพัฒนา
สินค้าการสั�งผลิติผลิติภัณฑ์์สุขภาพและความงาม ซ่้�งบรษัิทฯ ได้มีการ
พัฒนาสินคา้ใหุ้ม�เพื�อติอบความติอ้งการที�เปลี�ยนแปลงไปของผูบ้รโิภคอยู�
เสมอ โดยสำาหุ้รับสินคา้แติ�ละประเภทบรษัิทจำาเป็นติอ้งสั�งผลติิในปรมิาณ
ที�มากเพียงพอเพื�อการบรหิุ้ารติน้ทนุใหุ้อ้ยู�ในระดบัที�เหุ้มาะสม และติอ้งมี
การบรหิุ้ารสินค้าสำาหุ้รับการจัดเก็บสินค้าคงคลังเพื�อการกระจายสินค้า
ใหุ้้แก�ลูกค้าและร้านค้าปลีกทั�วประเทศ จ้งมีความเสี�ยงจากติ้นทุนสินค้า
ล้าสมัยซ่้�งจะถูืกบันท้กเป็นค�าใช้ำจ�ายเมื�อถื้งเวลาที�ผลิติภัณฑ์์ติ�างๆ ใกล้
หุ้มดอายุ โดยสินค้าประเภทสุขภาพและความงามมีอายุโดยเฉลี�ย
ประมาณ 3 ปี และในกรณีที�กระแสนิยมของผู้บรโิภคเปลี�ยนแปลงไป
อย�างรวดเร็ว ก็อาจส�งผลใหุ้้บรษัิทฯ ไม�สามารถืระบายสินค้าคงคลังได้
ก�อนเวลาหุ้มดอายุของสินค้า
 ทั�งนี� ในการพัฒนาผลิติสินค้าทุกประเภท บรษัิทฯ ใหุ้้ความ
สำาคัญในการสำารวจติลาดและพฤติิกรรมของผู้บรโิภค วเิคราะห์ุ้และ
คาดการณ์ยอดขายของผลิติภัณฑ์์แติ�ละประเภทอย�างแม�นยำา และเพื�อ
ใหุ้้สอดคล้องกับความต้ิองการของติลาดในขณะนั�นๆ โดยต้ิองติิดติาม
และติรวจสอบอายคุงเหุ้ลอืของสนิค้าอย�างสมำ�าเสมอ รวมทั�งมกีารบรหิุ้าร
จัดการสินคา้คงเหุ้ลือใหุ้เ้หุ้มาะสมกับชำ�วงอายุของแติ�ละผลิติภัณฑ์ซ้์่�งโดย
เฉลี�ยหุ้ากสินค้ามีอายุคงเหุ้ลือติำ�ากว�า 18 เดือน และมีอัติราการสั�งซ่ื�อชำ้า
ลง สินค้านั�นจะถืูกนำามาพิจารณาโดยฝ่ายบรหิุ้าร และจัดใหุ้้มีโปรโมชำั�น
หุ้รอืทำาการติลาดผ�านชำ�องทางที�เหุ้มาะสม เพื�อเร�งการขายสนิคา้เหุ้ล�านั�น
ออกไปใหุ้้เหุ้มาะสม

ความเส่่�ยงจากการเปล่�ยนแปลงของอุติส่าหกรรมส่่�อซึ�งส่่งผล
ต่ิอธุุรกิจโที่รที่ัศน์และวทิี่ยุ 
 จากการเปลี�ยนแปลงของพฤติิกรรมผู้บรโิภคที�เพิ�มความนิยม
ในการใชำบ้รกิารและเขา้ถืง้ขอ้มลูติ�างๆผ�านทางชำ�องทางออนไลนไ์ด้ส�งผล
ติ�ออุติสาหุ้กรรมสื�อโฆษณา โดยเม็ดเงินโฆษณาผ�านสื�อออนไลน์มีการ
เติิบโติที�สูง ในขณะที�สื�อดั�งเดิม รวมทั�งสื�อโทรทัศน์ และสื�อวทิยุมีแนว
โน้มที�ทรงติัว นอกจากนี�ในสถืานการณ์การแพร�ระบาดของโควดิ-19 
ซ่้�งเป็นปัจจัยหุ้ลักที�เร�งการเปลี�ยนแปลงของผู้บรโิภคใหุ้้เร ิ�มปรับเปลี�ยน
การใชำ้ชีำวติิประจำาวันและพ้�งพาชำ�องทางออนไลน์ติ�างๆ มากข้�น จ้งอาจ
ส�งผลกระทบติ�อรายได้ในธุุรกิจสื�อทีวแีละวทิยุของบรษัิทฯ ใหุ้้อาจลดลง
ในอนาคติ
 บรษัิทฯ ได้ติระหุ้นักถืง้การเปลี�ยนแปลงในอุติสาหุ้กรรม และได้
ปรับกลยุทธุ์โดยการเพิ�มชำ�องทางการสร้างรายได้รูปแบบใหุ้ม�ๆ ที�หุ้ลาก
หุ้ลาย อาทิ รายได้จากพันธุมิติรผู้ใหุ้้บรกิารแพลติฟ้อร์ม Over-the-
top ซ่้�งนำาคอนเทนต์ิทั�งเก�าและใหุ้ม�ของบรษัิทฯ ไปเผยแพร�ผ�านชำ�อง
ทางออนไลน์ รายได้จากการพัฒนาและจำาหุ้น�ายสินค้าจากรูปแบบธุุรกิจ
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“เอนเติอร์เทนเมิร์ซ่” ซ่้�งใชำ้ประโยชำน์จากสื�อที�หุ้ลากหุ้ลายของบรษัิทฯ 
ในการทำาธุุรกิจคอมเมิร์ซ่เพื�อเป็นชำ�องทางการจำาหุ้น�ายสินค้าเพื�อเข้าถื้ง
กลุ�มผู้บรโิภคทั�วประเทศ  รายได้การจัดกิจกรรมอีเว้นท์ และรายได้จาก
สปอนเซ่อร์ติ�างๆ ที�ติ้องการทำาการติลาดไปสู�ผู้ชำมหุ้รอืผู้ฟั้งที�มีความ
ผูกพันผ�านสื�อของบรษัิทฯ

ความเส่่�ยงดำ้านความปลอดำภัยของข้อมูล ระบบเที่คโนโลย่
ส่ารส่นเที่ศและภัยคุกคามที่างไซเบอร์
 บรษัิทฯ ได้นำาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ำในการดำาเนินธุรุกิจ
ทั�วทั�งองค์กร เพื�อเพิ�มโอกาสทางธุุรกิจและพัฒนาการดำาเนินงานเพื�อใหุ้้
สามารถืบรรลุวัติถืุประสงค์และเป้าหุ้มายหุ้ลักของบรษัิทฯ อย�างไรก็ดี 
การใช้ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพร้อมกับความเสี�ยงจากภัยคุกคามทาง
ไซ่เบอร์ซ่้�งปัจจุบันมีความซ่ับซ่้อนและรุนแรงมากข้�น จนอาจส�งผลติ�อ
ความติ�อเนื�องในการดำาเนินการของบรษัิทฯ 
 บรษัิทฯ จ้งเห็ุ้นความจำาเป็นและใหุ้้ความสำาคัญสูงสุดในการ
รักษาความมั�นคงปลอดภยัไซ่เบอร์ โดยการวางมาติรการความปลอดภยั
ที�รวมเข้าไปกับโครงสร้างพื�นฐานติั�งแติ�เร ิ�มติ้น ติิดติั�งระบบป้องกันภัย
คุกคามทางไซ่เบอร์ กำาหุ้นดแผนดำาเนินและกิจกรรมทางป้องกันภัย
ไซ่เบอร์ติลอดทั�งปี การทบทวนและปรับปรุงนโยบายการรักษาความ
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศอย�างติ�อเนื�อง การประยุกต์ิใชำ้มาติรฐาน
สากลติ�างๆ การกำาหุ้นดมาติรการในการป้องกัน รับมือ และดำาเนินการ
เพื�อลดความเสี�ยงจากภัยภัยคุกคามทางไซ่เบอร์  อีกทั�งยังพัฒนาขีด
ความสามารถืของบุคลากรด้านความปลอดภัยไซ่เบอร์อย�างติ�อเนื�องใหุ้้
ทันติ�อการเปลี�ยนแปลงของภัยคุกคามรูปแบบติ�างๆ พร้อมเสรมิสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจใหุ้้แก�พนักงานและผู้บรหิุ้ารทุกระดับถื้งความสำาคัญ
ในด้านความปลอดภัยไซ่เบอร์

ความเส่่�ยงดำ้านการปกป้องข้อมูลส่่วนบุคคล (Risk of data 
privacy)
 ธุุรกิจคอมเมร์ิซ่ของบรษัิทฯ มกีารจำาหุ้น�ายสนิคา้ไปยงัผูบ้รโิภค
ซ่้�งมีจำานวนมากกว�า 1.7 ล้านราย รวมถื้งธุุรกิจ Popcoin ซ้่�งเป็น
แพลติฟ้อร์มการติลาดที�กำาลังพัฒนา มีความจำาเป็นติ้องมีการเก็บรักษา
ข้อมูลส�วนบุคคลที�จำาเป็นสำาหุ้รับการใหุ้้บรกิารลูกค้า การทำาการติลาด
และการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบรกิาร ดังนั�นความเสี�ยงอันเกิดจาก
การรั�วไหุ้ลของข้อมูลของลูกค้าจ้งเป็นประเด็นสำาคัญและติ้องอาศัยการ
บรหิุ้ารจดัการอย�างรัดกมุ และความเสี�ยงในการปฎบิตัิงิานใหุ้ส้อดคลอ้ง
กบัขอ้กำาหุ้นดของกฎหุ้มายที�เกี�ยวขอ้ง อาทเิชำ�น พระราชำบญัญตัิคุ้ิมครอง
ข้อมูลส�วนบุคคล (Personal Data Protection Act: PDPA)
 บรษัิทฯ ติระหุ้นักถื้งความสำาคัญของการปกป้องข้อมูลส�วน
บุคคลของลูกค้า และการปฏิิบัติิติามพ.ร.บ.ที�เกี�ยวข้อง โดยได้มีการ
ศ้กษาข้อมูล วางแผนงาน กำาหุ้นดกระบวนการจัดการข้อมูลและเข้าถื้ง
ข้อมูลอย�างรัดกุม ออกแบบมาติรการควบคุมที�เหุ้มาะสม และมีการสอบ
ทานอย�างสมำ�าเสมอ รวมถืง้การฝึกอบรมใหุ้้ผูท้ี�เกี�ยวขอ้งทั�งพนกังานของ
บรษัิทฯ และหุ้น�วยงานภายนอกที�ปฎิบัติิงานใหุ้้กับบรษัิทฯ ดำาเนินงาน
อย�างรัดกุมภายใติ้แผนงานดังกล�าว เพื�อใหุ้้เกิดความเชำื�อมั�นว�าบรษัิทฯ 
จะสามารถืป้องกันความเสี�ยง และปฏิิบัติิติามกฎหุ้มายที�เกี�ยวข้องได้
อย�างเหุ้มาะสม

3) ความเส่่�ยงดำ้านการเงิน 

ความเส่่�ยงการบรหิารส่ภาพื่คลอ่งและการจัดำหาเงนิที่นุเพื่่�อการ
ลงทีุ่นติามแผนธุุรกิจ
 ความเสี�ยงด้านสภาพคล�องเป็นความเสี�ยงที�เกิดจากความไม�
เพียงพอของเงินทุนหุ้มุนเวยีนหุ้รอืการจัดหุ้าเงินทุนที�สูงเกินกว�าระดับ
ที�ยอมรับได้ซ่้�งส�งอาจส�งผลติ�อการดำาเนินงานของบรษัิทฯ ด้วยการ
ดำาเนนิการติามกลยทุธุท์างธุรุกจิของบรษัิทฯ ที�มุ�งเนน้การขยายงาน การ
เขา้ลงทุน และการซ่ื�อกจิการเพิ�มเติมิ เพื�อสร้างระบบนิเวศใหุ้้มขีนาดใหุ้ญ�
ยิ�งข้�นอย�างรวดเร็วและเพิ�มศกัยภาพในการแข�งขนั ซ่้�งติอ้งใชำเ้งนิทนุเปน็
จำานวนมากในระยะเวลาอันรวดเร็ว ดังนั�นอาจมีความเสี�ยงที�ส�งผลติ�อ
ความสำาเร็จของการขยายธุุรกิจ 
 เพื�อป้องกันความเสี�ยงจากการขาดสภาพคล�องทางการเงิน 
บรษัิทฯ ได้พิจารณาประมาณการกระแสเงินสดของกลุ�มบรษัิทอย�าง
สมำ�าเสมอโดยพิจารณาจากเงินสำารองหุ้มุนเวยีน (จากวงเงินสินเชืำ�อที�
ยังไม�ได้เบิกใชำ้) และกระแสเงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด อีกทั�งได้
มกีารวางแผนงบประมาณและแผนการลงทุนประจำาปเีพื�อการประเมินถืง้
จำานวนเงินและขนาดรายการที�ติอ้งใช้ำและแหุ้ล�งที�มาของเงินในการขยาย
ธุุรกิจ โดยฝ่ายจัดการได้มีการประเมินโอกาสความสำาเร็จของโครงการ
อย�างติ�อเนื�อง ติิดติ�อเจรจากับสถืาบันการเงินหุ้ลายแหุ้�งเพื�อรองรับการ
ดำาเนนิการติามแผนงานนั�นๆ ภายใติต้ิน้ทนุทางการเงนิที�ดทีี�สดุ  และยงัมี
แผนเพิ�มชำ�องทางการระดมทนุผ�านติลาดทนุ โดยในป ี2564 ไดท้ำาการจดั
อนัดบัเรติติิ�งของบรษัิทฯ ส�งผลใหุ้ใ้นอนาคติบรษัิทฯ สามารถืมชีำ�องทางใน
การเขา้ถืง้แหุ้ล�งเงนิทนุเพิ�มข้�นและสามารถืระดมทนุโดยการออกหุุ้น้กูแ้ก�
นกัลงทุน และไม�ต้ิองพ้�งพิงสถืาบันการเงินเพียงอย�างเดียว ติลอดจนได้มี
การจดัหุ้าวงเงนิสำารองจากสถืาบนัการเงนิเพื�อรองรับปัญหุ้าสภาพคล�อง
ของบรษัิทฯ ไว้แล้วอย�างเหุ้มาะสม อย�างไรก็ติาม ณ สิ�นปี 2564 บรษัิทฯ 
มอีตัิราส�วนหุ้นี�สินติ�อทนุอยู�ที� 1.7 เท�า ซ่้�งยงัติำ�ากว�าระดบัที�ระบใุนเงื�อนไข
การกู้ยืมเงินกับสถืาบันการเงินค�อนข้างมาก ทำาใหุ้้ยังคงสามารถืขยาย
ธุุรกิจทั�งแนวติั�งและแนวราบได้ติามแผนกลยุทธุ์ของบรษัิทฯ โดยไม�มี
ปัญหุ้าทางด้านสภาพคล�องและการจัดหุ้าเงินลงทุน

4) ความเส่่�ยงด้ำานมาติรฐานและที่่� เก่�ยวข้องกับ
กฎหมาย

ความเส่่�ยงจากการออกประกาศ และหลักเกณฑ์์จาก กส่ที่ชุ.
 ธุุรกิจเอ็นเติอร์เทนเมนติ์ ซ่้�งประกอบธุุรกิจทั�งกิจการโทรทัศน์
และสถืานีวทิยุเป็นบรกิารพื�นฐานที�มีความจำาเป็นสำาหุ้รับประชำาชำนเพื�อ
เข้าถื้งและรับรู้ข้อมูลได้อย�างทั�วถื้ง และดำาเนินภายใติ้กฎ ระเบียบ หุ้ลัก
เกณฑ์์ซ่้�งอยู�ภายใต้ิการกำากับดูแลของสำานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสีย กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแหุ้�งชำาติิ (กสทชำ.) 
โดยกสทชำ. มีอำานาจหุ้น้าที�หุ้ลักในการกำากับดูแลและออกประกาศหุ้ลัก
เกณฑ์์ติ�างๆ เพื�อควบคุม กำากับดูแลผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์และวทิยุ
ใหุ้้มกีารแข�งขันกนัอย�างเสรแีละเป็นธุรรม มมีาติรฐานทางจรยิธุรรม และ
คุม้ครองผูบ้รโิภคใหุ้้ได้รับประโยชำน์และมิใหุ้้ถืกูเอาเปรยีบจากผูป้ระกอบ
กจิการ เชำ�น การกำากบัดแูลเนื�อหุ้ารายการติอ้งมคีณุภาพเหุ้มาะสมกบักลุ�ม
เปา้หุ้มาย การจดัระดบัความเหุ้มาะสมของรายการเพื�อคุม้ครองเดก็และ
เยาวชำน การส�งเสรมิและคุ้มครองสิทธุิของคนพิการใหุ้้เข้าถื้งหุ้รอืรับรู้
และใช้ำประโยชำน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ เป็นต้ิน กสทชำ. จ้งมี

การทบทวนและแก้ไขหุ้ลักเกณฑ์์ประกาศติ�างๆ อย�างติ�อเนื�อง เพื�อใหุ้้
เหุ้มาะสมกบัสภาพปัญหุ้าของผูป้ระกอบกจิการทั�งหุ้มดในแติ�ละชำ�วงเวลา 
เชำ�น การทบทวนปรับปรุงแผนการบรหิุ้ารคลื�นความถืี�ที�มกีารปรับเปลี�ยน
เรยีกคนืคลื�นความถืี�บางชำ�วง เพื�อนำามาจดัสรรใหุ้ม�ใหุ้เ้กดิความเหุ้มาะสม
และเกิดประโยชำน์ที�คุ้มค�ากว�าเดิม ดังนั�นการออกหุ้รอืการเปลี�ยนแปลง
กฎ ระเบียบ หุ้รอืข้อบังคับของกสทชำ. อาจะส�งผลกระทบติ�อการดำาเนิน
ธุุรกิจ ทำาใหุ้้ความสามารถืในการทำากำาไรของบรษัิทฯ ลดลง และ/หุ้รอื 
ติ้นทุนในการใหุ้้บรกิารสูงข้�น
 ทั�งนี� บรษัิทฯ ได้แติ�งติั�งสายงานกฎหุ้มายใหุ้้เป็นผู้ดูแลและ
ควบคุมการดำาเนินธุุรกิจใหุ้้เป็นไปติามกรอบของประกาศและกฎเกณฑ์์
ติ�างๆ จาก กสทชำ. และมีหุ้น้าที�ในการติดิติามการเปลี�ยนแปลงกฎระเบียบ
ที�เกี�ยวขอ้งที�อาจเกดิข้�น หุ้รอืเปลี�ยนแปลงและมผีลกระทบติ�อการดำาเนิน
ธุรุกิจของบรษัิทฯ อยู�ติลอดเวลาเพื�อรายงานและประสานงานกบัผูบ้รหิุ้าร
และหุ้น�วยงานอื�นๆ ในองค์กรที�เกี�ยวข้องใหุ้้รับทราบอย�างทันท�วงทีและ
พร้อมติ�อการติอบสนองเพื�อลดผลกระทบที�อาจเกิดติ�อธุรุกจิของบรษัิทฯ  

ความเส่่�ยงจากการติ่ออายุสั่ญญาส่ัมปที่านธุุรกิจวทิี่ยุ
 ธุุรกิจสื�อวทิยุซ่้�งดำาเนินรายการและออกอากาศผ�านสถืานีวทิยุ
กระจายเสียง ซ่้�งทำาสัญญาข้อติกลงเป็นผู้จัดรายการร�วมของสถืานีวทิยุ
กระจายเสียงมีระยะเวลาครั�งละ 2 ปี ซ่้�งหุ้ากบรษัิทฯ ไม�ได้รับการติ�อ
อายสัุญญาดังกล�าวจะส�งผลกระทบถืง้ความติ�อเนื�องของการออกอากาศ
รายการและรายได้ของบรษัิทฯ หุ้รอืในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไข
ในสัญญาซ่้�งด้อยลงไปกว�าที�บรษัิทฯ เคยได้รับจากเดิม ซ่้�งอาจส�งผลใหุ้้
บรษัิทฯ ติ้องจัดหุ้าสถืานี หุ้รอืเวลาเพื�อออกอากาศใหุ้ม�เพื�อทดแทน อาจ
ทำาใหุ้้บรษัิทฯ สูญเสียประโยชำน์จากการขาดความติ�อเนื�องทางธุุรกิจและ
สูญเสียการสร้างความนยิมใหุ้้เทยีบเคยีงกบัรายการเดมิได ้หุ้รอือาจทำาใหุ้้
ติ้นทุนเพื�อการได้มาสูงข้�น 
 อย�างไรก็ดี บรษัิทฯ เชืำ�อว�าจากการที�บรษัิทฯ ผลิติผลงานที�มี
คุณภาพออกมาอย�างติ�อเนื�องจนได้รับความนิยม มีฐานผู้ฟั้งรายการ
ประจำา รวมถืง้การที�บรษัิทฯ ไดรั้กษามาติรฐานในการชำำาระเงินและปฏิบัิติิ
ติามเงื�อนไขของการจ�ายค�าเชำ�าเวลาอย�างเคร�งครัด ติลอดจนมกีารสร้าง
ความสัมพันธ์ุอันดีกบัผูใ้หุ้้สัมปทาน จะทำาใหุ้้บรษัิทฯ ได้รับความไว้วางใจ
และสามารถืลดความเสี�ยงที�อาจเกดิข้�นจากการติ�ออายุสัญญาได้ อย�างไร
กต็ิาม บรษัิทฯ จะพิจารณาถืง้มูลค�าของสัญญา โดยเปรยีบเทียบกับความ
คุ้มค�าในการลงทุน ซ่้�งหุ้ากพิจารณาแล้วเหุ้็นว�าไม�ก�อใหุ้้เกิดประโยชำน์ 
ทางบรษัิทฯ อาจพิจารณาไม�ติ�ออายุสัญญาดังกล�าว ทั�งนี�ในปีที�ผ�านมา 
บรษัิทฯ ได้ผ�านการพิจารณาอนุมัติิใหุ้้ติ�ออายุสัญญาออกไปอีก 2 ปี โดย
สัญญาสิ�นสุดในปี 2566 

5) ความเส่่�ยงที่่�เกิดำขึ�นใหม่ 

ความเส่่�ยงจากการระบาดำของโรคโควดิำ-19 ติ่อระบบเศรษัฐกิจและ
สั่งคม
 จากสถืานการณก์ารแพร�ระบาดของโควดิ-19 ที�รุนแรงและติ�อ
เนื�องในสองปีที�ผ�านมา ส�งผลใหุ้้เกิดการเปลี�ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศและของโลกในวงกว้าง ซ่้�งผลกระทบของการ
ระบาดในอนาคติยังมคีวามไม�แน�นอนสูงเนื�องจากยังอาจะมีเชำื�อสายพันธุุ์
ใหุ้ม�และการกลายพันธุุ์ซ่้�งขัดขวางการหุ้มุนเวยีนในหุ้�วงโซ่�อุปทานโดย
ปกติิ และกระทบติ�อการดำารงชีำวติิรวมถื้งภาคธุุรกิจและบรกิารติ�างๆ 
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ซ่้�งเป็นปัจจัยที�ทำาใหุ้้การฟ้ื� นติวัของเศรษฐกิจมีความไม�แน�นอน นอกจาก
นี�การใช้ำชำวีติิในวถิืใีหุ้ม� (New normal) ส�งผลใหุ้้พฤติกิรรมของผูบ้รโิภค
ยังคงเปลี�ยนแปลงอย�างติ�อเนื�องและยังยากที�จะคาดเดาได้ ดังนั�นใน
สถืานการณ์ที�พฤติิกรรมและความติ้องการของผู้บรโิภคเปลี�ยนแปลง
ติลอดเวลาจ้งส�งผลติ�อธุุรกิจของบรษัิทฯ ใหุ้้ติ้องปรับตัิวติามกระแส
ดังกล�าวอย�างรวดเร็ว เพื�อที�จะยังคงสามารถืนำาเสนอสินค้าและบรกิาร 
หุ้รอืคอนเทนต์ิผ�านชำ�องทางติ�างๆ ที�เป็นที�ติ้องการติามรูปแบบการใช้ำที�
ชำีวติิที�เปลี�ยนไป 
 อีกทั�งการแพร�ระบาดยังส�งผลกระทบโดยติรงติ�อการดำาเนิน
งานของบรษัิทฯ ใหุ้้รูปแบบการทำางานของพนักงานเปลี�ยนแปลงไปโดย
สอดคล้องกับการใชำ้ชำีวติิในวถิืีใหุ้ม� โดยคำาน้งถื้งความปลอดภัยของ
พนักงานเป็นหุ้ลัก ซ่้�งอาจส�งผลติ�อประสิทธิุภาพในการทำางานใหุ้้ลดลง 
รวมถื้งการสร้างวัฒนธุรรมองค์ใหุ้้แข็งแรงเป็นไปด้วยความท้าทาย
 ทั�งนี� ภายใติส้ถืานการณโ์รคระบาดที�ประชำาขนยิ�งใหุ้ค้วามใส�ใจ
ในเร ื�องสุขภาพ บรษัิทฯ จง้มุ�งมั�นที�จะพัฒนาสินค้าในหุ้มวดสุขภาพและ
ความงาม เพื�อเป็นส�วนหุ้น้�งของสังคมในการส�งเสรมิใหุ้้ผู้คนในสังคมมี
สุขภาพที�ดีและปลอดภัยจากวกิฤติิการโรคระบาด ในขณะที�ขยายชำ�อง
ทางการขายสินค้าและใหุ้้บรกิารผ�านออนไลน์ซ่้�งมีแนวโน้มการเติิบโติที�
สูง และเป็นชำ�องทางที�ชำ�วยอำานวยความสะดวกใหุ้้กับลูกค้าและเป็นชำ�อง
ทางที�ได้รับผลกระทบจากมาติรการป้องกันการแพร�ระบาดติ�างๆ น้อย
กว�าชำ�องทางอื�นๆ อีกทั�งยังเป็นชำ�องทางที�มีติ้นทุนการใหุ้้บรกิารที�ติำ�ากว�า
ชำ�องทางเดมิของบรษัิทฯ ดงันั�นบรษัิทฯ จง้เชำื�อมั�นว�าดว้ยแผนการพฒันา
ทั�งสินค้าและชำ�องทางดังกล�าวจะเป็นเคร ื�องมือสำาคัญใหุ้้บรษัิทฯสามารถื
รักษาการเติิบโติในระยะยาวในทุกสถืานการณ์ได้อย�างยั�งยืน
 สำาหุ้รับมาติรการในการรับมือกับโควดิ-19 บรษัิทได้กำาหุ้นด
มาติรฐานสำาหุ้รับการทำางานที�บรษัิทฯ อย�างชำัดเจน อาทิ การติรวจวัด
อณุหุ้ภมู ิการกำาหุ้นดแนวทางปฎบิตัิสิำาหุ้รับผูม้าติดิติ�อจากภายนอก การ
จดัหุ้าวัคซี่นที�เหุ้มาะสมและมีประสิทธิุภาพใหุ้้กบัพนักงานทุกคน นอกจาก
นี�ยังมีนโยบายใหุ้้พนักงานสามารถืทำางานจากที�พักอาศัยเพื�อลดความ
แออัด และลดโอกาสของการติิดเชำื�อในสำานักงานได้ติามความเหุ้มาะสม 
แติ�ทั�งนี�ยังคงย้ดถืือการคงประสิทธุิภาพการทำางาน และความพ้งพอใจ
สูงสุดของลูกค้าเป็นสำาคัญ

6) ความเส่่�ยงดำ้านสั่งคมหรอืส่ิ�งแวดำล้อม 

ความเส่่�ยงดำ้านการเปล่�ยนแปลงส่ภาพื่ภูมิอากาศ
 ปัจจุบันปรมิาณการปล�อยก๊าซ่เรอืนกระจกเพิ�มข้�นอย�างติ�อ
เนื�องจากภาคธุุรกิจติ�างๆ ส�งผลใหุ้้อุณหุ้ภูมิของโลกสูงข้�นติามไปด้วย 
และยังก�อใหุ้้เกิดความแปรปรวนของภูมิอากาศอย�างรุนแรง ฤดูกาลที�
ผนัผวนและเปลี�ยนแปลงไป รวมถืง้ระดบันำ�าทะเลที�สงูข้�น ยงัส�งผลกระทบ
ติ�อความมั�นคงทางแหุ้ล�งอาหุ้ารและวัติถืุดิบ ทำาใหุ้้ปรมิาณและคุณภาพ
ของผลผลิติแปรปรวนไปติามสภาพภูมิอากาศอีกด้วย การเปลี�ยนแปลง
เหุ้ล�านี�ได้ส�งผลติ�อการดำารงชำีวติิของผู้คนในสังคมและการดำาเนินงาน
ของบรษัิทฯ เชำ�นกัน โดยในการผลิติสินค้าที�ติ้องพ้�งพิงวัติถืุดิบจาก
ผลผลิติทางธุรรมชำาติิเป็นหุ้ลัก เชำ�น “ไวติาเนเจอร์พลัส” ซ่้�งใชำ้วัติถืุดิบ
หุ้ลักกว�าร้อยละ 70 จากสมุนไพรธุรรมชำาติิ ดังนั�น หุ้ากเกิดสภาพภูมิ
อากาศแปรปรวน เชำ�น นำ�าท�วม นำ�าแล้ง หุ้รอืไฟ้ป่า เป็นต้ิน เหุ้ตุิการณ์
เหุ้ล�านี�อาจส�งผลติ�อความมั�นคงของแหุ้ล�งวัติถืุดิบหุ้ลักด้านการควบคุม
คุณภาพและปรมิาณของผลผลิติ ที�อาจลดลงอย�างมีนัยสำาคัญ หุ้รอืไม�

สามารถืเพาะปลูกได้ติามฤดูกาล ย�อมจะส�งผลติ�อแผนการดำาเนินงาน
ของบรษัิทฯ ติามไปด้วย
 อย�างไรก็ติาม บรษัิทฯ ได้คัดสรรและว�าจ้างโรงงานที�มีใบ
อนุญาติและความเชำี�ยวชำาญเฉพาะด้านเป็นผู้ผลิติ (OEM) โดยใหุ้้ความ
สำาคัญกบัการวางแผนแหุ้ล�งวตัิถุืดบิสำารองทั�งในและติ�างประเทศร�วมกบั
โรงงานผูผ้ลติิอย�างใกลช้ำดิ เพื�อใหุ้มั้�นใจไดว้�าจะสามารถืจดัว�าวัติถืดุบิที�มี
คณุภาพในปรมิาณที�เพยีงพอติ�อการผลติิ ใหุ้ส้อดรับกับแผนการติลาดที�
ไดว้างไว ้ ซ้่�งในปัจจบุนัไดว้างแผนการเติรยีมวัติถืดุบิหุ้ลกัสำารองล�วงหุ้นา้
ไว้อย�างน้อย 3 เดือน เพื�อป้องกันผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศที�จะเกิดข้�นจากการขาดแคลนวัติถุืดิบหุ้ลักในการผลิติสินค้า
ในอนาคติ
 นอกจากนี�บรษัิทฯ ได้ติระหุ้นักถ้ืงความเสี�ยงดังกล�าว และมุ�ง
มั�นที�จะเป็นส�วนหุ้น้�งในการแก้ปัญหุ้าการเปลี�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
โดยในเบื�องต้ินมีเป้าหุ้มายในการสร้างความเข้าใจและความติระหุ้นัก
ในการอนุรักษ์สิ�งแวดล้อมแก�พนักงาน โดยเร ิ�มจากโครงการการกำาจัด
ของเสียอย�างถูืกวธิุี ซ่้�งได้นำาขยะเข้าสู�กระบวนการรไีซ่เคิลปีละ 10,000 
กโิลกรัม และวางเปา้หุ้มายระยะยาวในการลดปรมิาณฝังกลบขยะลงร้อย
ละ 30 (จากปี 2563) พร้อมการนำาระบบเศรษฐกิจหุ้มุนเวยีนมาปรับใชำ้
กบัการดำาเนนิงานของบรษัิทฯ เพื�อร�วมแก้ไขภาวะโลกร้อนและวกิฤติการ
ขาดแคลนทรัพยากรที�กำาลังเกิดข้�นในอนาคติ

7)  ความเส่่�ยงจากการทีุ่จรติิคอร์รัปชุั�น

 บรษัิทฯ ไดต้ิระหุ้นกัถืง้ความเสี�ยงจากการทจุรติิและคอร์รัปชำั�น
ซ้่�งเป็นปัญหุ้าที�ร้ายแรงและเป็นอุปสรรคติ�อการพัฒนาอย�างยั�งยืนของ
บรษัิทฯ โดยอาจส�งผลเสียทั�งในรูปตัิวเงิน อาทิ การสูญเสียรายได้ การ
เพิ�มข้�นของค�าใชำ้จ�าย ซ่้�งส�งผลติ�อผลประกอบการของบรษัิทฯ อีกทั�งใน
รูปแบบอื�นๆ อาทิ ความสูญเสียติ�อชำื�อเสียง ความน�าเชำื�อถืือ
 ด้วยความมุ�งมั�นในการดำาเนินธุุรกิจด้วยความโปร�งใสและใหุ้้
ความสำาคัญในการป้องกันการทุจรติิคอร์รัปชำั�นทุกรูปแบบ บรษัิทฯ ได้
ดำาเนินธุุรกิจอย�างถูืกต้ิองติามกฎหุ้มาย เป็นประโยชำน์ติ�อสังคม และ
สนับสนุนใหุ้้พนักงานปฎิบัติิงานอย�างมีคุณธุรรมและเป็นพลเมืองที�ดี
ของสงัคม อกีทั�งไดม้กีารปลกูฝังความซื่�อสตัิยส์จุรติิในองคก์ร โดยจดัทำา
คู�มือจรรยาบรรณจรยิธุรรมทางธุุรกิจ นโยบายและแนวทางติ�อติ้านการ
คอร์รัปชัำ�น และสื�อสารใหุ้้พนักงานทราบ นอกจากนี� ยังได้ร�วมประกาศ
เจตินารมณ์เป็นแนวร�วมปฎิบัติิของภาคเอกชำนไทยในการติ�อต้ิานการ
ทุจรติิ (Collective Action Coalition: CAC) และได้มีการกำาหุ้นด
นโยบายติ�อต้ิานการทุจรติิคอร์ปชำั�น (Anti-Corruption Policy) เพื�อ
เป็นแนวทางการปฎิบติัิใหุ้้ชำดัเจนยิ�งข้�น ทั�งนี�บรษัิทฯ ไดก้ำาหุ้นดชำ�องทางใหุ้้
มีชำ�องทางการสื�อสารเพื�อใหุ้้ผู้มีส�วนได้เสียสามารถืแจ้งเบาะแส ข้อเสนอ
แนะหุ้รอืร้องเรยีนเกี�ยวกบัการทจุรติิ (Whistleblower) ไดโ้ดยติรงกบั
คณะกรรมการติรวจสอบ หุ้รอืฝ่ายติรวจสอบกลางผ�านทาง e-mail: 
ia_anti_corruption@rs.co.th
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การขับเคล่�อนธุุรกิจ
เพื่่�อความยั�งย่น

 3)

จุดำเร ิ�มติ้นของการเดำินที่าง
ติามแนวที่างดำำาเนินงานเพื่่�อความยั�งย่น  
 บรษัิท อาร์เอส จำากัด (มหุ้าชำน) (“บรษัิทฯ”)  ได้ใหุ้้ความสำาคัญ
ในการพัฒนาด้านความยั�งยืนอย�างติ�อเนื�อง โดยในปี 2564 ถืือเป็นปี
ที� 2 ที�ได้จัดทำารายงานด้านการพัฒนาอย�างยั�งยืนข้�น โดยบรษัิทฯ ได้
เร ิ�มกำาหุ้นดขอบเขติการรายงานใหุ้้ครอบคลุมธุุรกิจคอมเมิร์ซ่เป็นหุ้ลัก 
และจะขยายขอบเขติใหุ้้ครอบคลุมทุกส�วนงานในอนาคติ เพื�อสนับสนุน
จุดมุ�งหุ้มายทางธุุรกิจผ�าน 3 มิติิหุ้ลัก ทั�งมิติิสิ�งแวดล้อม มิติิสังคม และ
มิติิการกำากับกิจการ ควบคู�ไปกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจใหุ้้เติิบโติไป
ด้วยกันได้อย�างสมดุล 

- นโยบายและเป้าหุ้มายการจัดการด้านความยั�งยืน
- โครงสร้างการกำากับกิจการและการพัฒนาอย�างยั�งยืน
- แบบสำารวจความพ้งพอใจของลูกค้าธุุรกิจคอมเมิร์ซ่
- แบบสำารวจความผูกพันของพนักงาน
- แบบประเมินตินเองด้านความยั�งยืน  
- เข้าร�วมการประเมินความยั�งยืน (THSI) 

- นโยบายการกำากับดูแลกิจการที�ดี
- จรรยาบรรณทางธุุรกิจ
- จรรยาบรรณคู�ค้าเพื�อการพัฒนาอย�างยั�งยืน 
- นโยบายบรหิุ้ารและจัดการความเสี�ยง
- นโยบายและชำ�องทางการร้องเรยีน/แจ้งเบาะแส
- นโยบายการใชำ้งานระบบสารสนเทศ 
- นโยบายการบรหิุ้ารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
- นโยบายและแนวทางปฏิิบัติิการคุ้มครองข้อมูลส�วนบุคคล
- นโยบายและแนวทางปฏิิบัติิติ�อติ้านการทุจรติิและคอร์รัปชำั�น

RS Sustainability 2022-2025

2563

2564

F U L F I L L I N G
THE SUSTAINABLE
FOR GOOD LIFE

จุดเร ิ�มติ้นของการเดินทาง
ติามแนวทางดำาเนินงาน
เพื�อความยั�งยืน 

DIVERSITY
F U L F I L L I N G
THE SUSTAINABLE
FOR GOOD LIFE
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-  ปลูกฝังความรู้ด้านการพัฒนาอย�างยั�งยืนสู�พนักงาน
   อย�างติ�อเนื�อง และกำาหุ้นดเป็น OKR ทั�วทั�งองค์กร
-  สร้างโครงการใหุ้้อาชำีพแก�สังคมอย�างยั�งยืน สู�เป้าหุ้มาย
   10,000 ราย ภายในปี 2568 
-  ลดปรมิาณการใชำ้ทรัพยากรนำ�าและไฟ้ลง ร้อยละ 10
    พร้อมเปลี�ยนสู�แหุ้ล�งพลังงานทดแทน
- จัดทำาโครงการพัฒนาด้านสังคมและสิ�งแวดล้อมร�วมกับพันธุมิติร

-  เพิ�มสัดส�วนยอดขายสินค้าที�ได้รับการพัฒนาอย�างยั�งยืนข้�น
    ร้อยละ 30
-  ลดการปล�อยก๊าซ่เรอืนกระจกติ�อหุ้น�วยการผลิติลง ร้อยละ 10

-  ยกระดับนโยบายความหุ้ลากหุ้ลายของพนักงานอย�างติ�อเนื�อง 
-  ประเมินคู�ค้าด้าน ESG ร้อยละ 100 เพื�อพัฒนาความยั�งยืน
   ร�วมกับคู�ค้าติ�อไปในอนาคติ
-  ลดจำานวนการฝังกลบสินค้าหุ้มดอายุลง ร้อยละ 30
   ด้วยการบรหิุ้ารสินค้าคงคลังอย�างมีประสิทธุิภาพ
-  เร ิ�มการประเมินค�าคาร์บอนฟุ้ติพรนิต์ิขององค์กร 

-  ขับเคลื�อนบรษัิทฯ เข้าสู�เศรษฐกิจหุ้มุนเวยีนและความเป็นกลาง   
    ทางคาร์บอน

-  ใชำ้บรรจุภัณฑ์์ที�ผลิติจากวัสดุที�เป็นมิติรติ�อสิ�งแวดล้อม
   ร้อยละ 50
-  ปรับรูปแบบการออกแบบบรรจุภัณฑ์์ เพื�อลดปรมิาณ  
   พลาสติิกลง ร้อยละ 20
 

2565

2568

2566

2573

2567

 เป้าหุ้มายของบรษัิทฯ ในปี 2568 คือ การปรับเปลี�ยนอาร์เอส
สู�องค์กรแหุ้�งอนาคติอนาคติซ่้�งแข็งแกร�งในทุกด้าน พร้อมร�วมขับ
เคลื�อนบรษัิทฯ ดว้ยเศรษฐกจิหุ้มนุเวยีนและความเปน็กลางทางคาร์บอน
ในอนาคติ อีกทั�งบรรลุพันธุกิจหุ้ลักด้านสังคมสู� “การสร้างแรงบันดาล
ใจในการใชำ้ชำีวติิ ชำ�วยเติิมเติ็มความสุขใหุ้้กับผู้คน และมีส�วนร�วมในการ
สนับสนุนเป้าหุ้มายการพัฒนาที�ยั�งยืนขององค์การสหุ้ประชำาชำาติิ (UN 
SDGs)” 

Outstanding CEO Awards 2021 
จากติลาดำหลักที่รัพื่ย์แห่งประเที่ศไที่ย

คะแนนดำ้านกำากับดำูแลกิจการ “ดำ่เลิศ” 
ปี 2564 จากส่มาคมส่่งเส่รมิส่ถึาบันกรรมการบรษัิัที่ไที่ย

สู่่รายชุ่�อหุ้นยั�งย่น ปี 2564
โดำยติลาดำหลักที่รัพื่ย์แห่งประเที่ศไที่ย

“แส่ดำงเจตินารมณ์” การเป็นส่มาชุิกของแนวร่วมปฏิิบัติิ
ของภาคเอกชุนไที่ยในการติ่อติ้านการทีุ่จรติิ 

ของส่มาคมส่่งเส่รมิส่ถึาบันกรรมการบรษัิัที่ไที่ย

Outstanding Company Performance Award 2021 
จากติลาดำหลักที่รัพื่ย์แห่งประเที่ศไที่ย

คะแนน “เต็ิมร้อย” โครงการการประเมินคุณภาพื่
การจัดำประชุุมส่ามัญผู้ถึ่อหุ้น จากส่มาคมส่่งเส่รมิผู้ลงทีุ่นไที่ย

Top Business Strategy Awards 2021
โดำยนิติยส่าร Business plus และมหาวทิี่ยาลัยหอการค้าไที่ย

ไดำ้รับการจัดำอันดำับเครดำิติขององค์กร
ที่่�ระดำับ “BBB+” จากบรษัิัที่ ที่รสิ่เรที่ติิ�ง จำากัดำ

ความส่ำาเร็จดำ้านความยั�งย่น
ที่่�ส่ำาคัญในปี 2564
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ส่ารจากประธุานกรรมการ 
และประธุานเจ้าหน้าที่่�บรหิาร

 ในปีที�ผ�านมาเรายังคงมุ�นมั�นผสานความยั�งยืนเข้าสู�ทุกธุุรกิจ
และกระบวนการทำางานของบรษัิทฯ เพื�อสร้างการเติบิโติพร้อมรักษาความ
สมดุลทางธุุรกิจไว้ได้แม้สถืานการณ์ที�ไม�ปกติิจากการแพร�ระบาดของ
โควดิ-19 ซ่้�งส�งผลกระทบทั�งเศรษฐกิจ สังคมและภาคธุุรกิจทั�วโลก 
และถืือเป็นการทดสอบศักยภาพของบรษัิทฯ ในการบรหิุ้ารจัดการดูแล
ผู้มีส�วนได้เสียติ�างๆ อาทิ พนักงาน ลูกค้า คู�ค้า และชำุมชำน เพื�อลดผล
กระทบจากสถืานการณ์ดังกล�าว

 อาร์เอสยังคงเดินหุ้น้าสร้างแรงบันดาลใจในการใชำ้ชีำวติิและ
ชำ�วยเติิมเติ็มความสุขใหุ้้กับผู้คนในสังคม  ด้วยโครงการติ�างๆ ซ่้�งรเิร ิ�ม
บนศักยภาพจากหุ้ลากหุ้ลายธุุรกิจ อาทิ
 • “อาร์เอส แคร์ บ๊อกซ่์” และ “อาร์เอส แคร์ แบ๊ก” กล�องบรรจุ
ยา เวชำภัณฑ์์ และสินค้าอุปโภคบรโิภคที�จำาเป็น ได้รับการส�งมอบใหุ้้แก�
กรมการแพทย์และสำานักงานเขติจติุจักร เพื�อชำ�วยเหุ้ลือผู้ป่วยโควดิ-19 
และบรรเทาความเดอืดร้อนของชำาวชำมุชำน ที�ประสบปญัหุ้าในสถืานการณ์
การแพร�ระบาดของเชำื�อโรค
 • “อาร์เอส มอลล์ ติ�อลมหุ้ายใจ” การแบ�งปันรายได้ส�วนหุ้น้�ง
จากทกุยอดขายและทกุชำ�องทาง สมทบทนุเพื�อซ่ื�ออปุกรณท์างการแพทย์ 
อาทิ เคร ื�องชำ�วยหุ้ายใจ ใหุ้้แก�โรงพยาบาลชำุมชำนติ�างๆ ทั�วประเทศ
 • “เวลยู พลิกวกิฤติิ สร้างโอกาส” โครงการสร้างอาชีำพและฝึก
ทักษะการขายออนไลน์ใหุ้้กับผู้สนใจกว�า 10,000 ราย

 • “ชำ�อง 8 ร�วมด้วยชำ�วยขาย และ คูล ชำ�วยขาย” การประชำา
สัมพันธุ์ร้านค้าติ�างๆ ผ�านสื�อโทรทัศน์และวทิยุ โดยไม�คิดมูลค�า เพื�อเป็น
ส�วนหุ้น้�งในการสนับสนุนและเปิดชำ�องทางติิดติ�อใหุ้้ผู้ประกอบการราย
ย�อยที�มีอาชำีพค้าขาย 
 • “ชำ�อง 8 ข�าวเชำ้าบรรเทาทุกข์ และข�าว 8 ปันนำ�าใจ” นำาเสนอ
รายการปัญหุ้าและความเดือดร้อนของผู้คนในสังคมด้านติ�างๆ อาทิ
สิ�งแวดล้อม ภัยธุรรมชำาติิ ความยากจน เป็นติ้น
 เราจะยังคงยกระดับการพัฒนาธุุรกิจอย�างยั�งยืนอย�างติ�อ
เนื�อง แม้ว�าสถืานการณ์โรคระบาดยังมีความไม�แน�นอน ด้วยความเชำื�อ
มั�นว�าผู้บรหิุ้ารและพนักงานของอาร์เอสจะร�วมกันผ�านทุกอุปสรรค
และพัฒนาสู�การดำาเนินงานของทุกธุุรกิจใหุ้้เติิบโติ และมีประสิทธุิภาพ
กว�าเดิม ควบคู�ไปกับการมีส�วนร�วมในการเสรมิสร้างและพัฒนาธุุรกิจ
อย�างยั�งยืน และท้ายที�สุดต้ิองขอขอบคุณผู้มีส�วนได้เสียทุกส�วนรวม
ถื้งพนักงานของเรา สำาหุ้รับการสนับสนุนการดำาเนินงานอย�างมีความ
รับผิดชำอบของทุกคน เพื�อใหุ้้เกิดการปรับติัวติ�อการเปลี�ยนแปลง
ที�รวดเร็วและติ�อเนื�องในระบบนิเวศทางธุุรกิจ จนทำาใหุ้้ ปี พ.ศ. 2564 
เป็นอีกหุ้น้�งปีแหุ้�งความสำาเร็จภายใติ้สถืานการณ์ที�ท้าทายได้เป็นอย�างดี

นายสุรชัำย  เชำษฐโชำติิศักดิ�
ประธุานกรรมการและประธุานเจ้าหุ้น้าที�บรหิุ้าร
บรษัิท อาร์เอส จำากัด (มหุ้าชำน)
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เก่�ยวกับรายงานฉบับน่�
 บรษัิทฯ จัดทำารายงานการพัฒนาอย�างยั�งยืนฉบับนี� เพื�อ
แสดงถื้งความมุ�งมั�นในการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญและผลการดำาเนินงาน
ด้านการพัฒนาอย�างยั�งยืนติ�อผู้มีส�วนได้เสียอย�างถืูกติ้องและโปร�งใส 
โดยเนื�อหุ้าครอบคลุมการดำาเนินงานในด้านสิ�งแวดล้อม สังคม และการ
กำากับกิจการ ที�เกิดข้�นภายในรอบปีที�ผ�านมา ติั�งแติ�วันที� 1 มกราคม ถืง้ 
วันที� 31 ธุันวาคม 2564  

แนวที่างการจัดำที่ำารายงาน
 รายงานการพัฒนาอย�างยั�งยืน ประจำาปี 2564 นี� ได้ทำาการ
เปิดเผยข้อมูลติามกรอบการประเมินความยั�งยืนของติลาดหุ้ลักทรัพย์
แหุ้�งประเทศไทย 19 หุ้มวดในรูปแบบ One Report และจัดทำาติาม
กรอบการรายงานขององคก์ารแหุ้�งความรเิร ิ�ม ว�าดว้ยการรายงานสากล 
รุ�นที� 4 (Global Reporting Initiative G4 : GRI) ครอบคลุมติัว
ชำี�วัดที�สัมพนัธุก์บัประเดน็สำาคญัดา้นความยั�งยืนที�ได้แนบไวท้า้ยเล�ม เพื�อ
ใหุ้้สามารถืค้นหุ้าข้อมูลที�ต้ิองการได้อย�างรวดเร็วมากยิ�งข้�น  
 นอกจากนี�ยังเล็งเหุ้็นความสำาคัญของเป้าหุ้มายการพัฒนาที�
ยั�งยืนติามกรอบของสหุ้ประชำาชำาติิ (Sustainable Development 
Goals : SDGs) จ้งได้พิจารณาความสอดคล้องเบื�องต้ิน ด้วยการนำา
เป้าหุ้มายดังกล�าวมาประยุกติ์ใชำ้ในแนวทางการจัดทำากลยุทธุ์ เพื�อใหุ้้
บรษัิทฯ เติิบโติไปได้อย�างชำัดเจนติามแนวทางและเป้าหุ้มายที�ได้วางไว้ 
ซ่้�งได้เปิดเผยไว้ในรายงานฉบับนี�แล้วเชำ�นกัน

ขอบเขติของรายงาน     
 จากการพิจารณาความเกี�ยวข้องทางธุุรกิจ ความพร้อมของ
ข้อมูล และผลการดำาเนินงานหุ้ลักของบรษัิทฯ ทั�งในปีที�รายงาน และ
แนวโน้มภายใน 3-5 ปีข้างหุ้น้า จ้งได้กำาหุ้นดขอบเขติการรายงานใหุ้้
ครอบคลุมธุุรกิจคอมเมิร์ซ่เป็นหุ้ลัก และมีส�วนสำาคัญของธุุรกิจอื�นๆ
เปิดเผยร�วมด้วย

อ่�นๆ
 รายงานการพัฒนาอย�างยั�งยืนฉบับนี� ได้รับการจัดทำาและ
นำาเสนอในรูปแบบของรายงานประจำาป ี(56-1 One Report) โดยอ้างอิง
ข้อมูลที�เปิดเผยบนเว็บไซ่ติ์ของบรษัิทฯ ซ่้�งถืือเป็นส�วนหุ้น้�งของ 56-1 
One Report และคณะกรรมการบรษัิทรับผิดชำอบติ�อความถูืกติ้อง
ครบถื้วนของข้อมูลที�อ้างอิงนี�

ส่ามารถึดำาวน์โหลดำรายงานรูปแบบ One Report ได้ำที่่�
http://ir.rs.co.th/th/downloads/yearly-reports 
สอบถืามข้อมูลเพิ�มเติิมจากผู้รับผิดชำอบด้านการจัดทำารายงานได้ที� 
คุณรัฐปวร์ี ลาภนาน
บรษัิท อาร์เอส จำากัด (มหุ้าชำน) 
“ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธุ์และการพัฒนาอย�างยั�งยืน”
27 อาคารอาร์เอสกรุ๊ป ถืนนประเสรฐิมนูกิจ แขวงเสนานิคม
เขติจติุจักร กทม.  10900 
โทรศัพท์ +662 037 8125
อีเมล  sd@rs.co.th เว็บไซ่ติ์  www.rs.co.th
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เงินปันผล
0.35 บาที่/หุ้น

พัฒนานวัติกรรมครอบคลุม
ด้านสินค้า บรกิาร
และกระบวนการ

จำานวนผู้คนในสังคม
ที�ใหุ้้ความสนใจ

โครงการ

ราย

Sku

ราย

ล้านบาที่

บาที่

จำานวนสินค้าที�มี เพื�อติอบสนอง
ความติ้องการของลูกค้า

ที�หุ้ลากหุ้ลาย

จำานวนผู้คนในสังคม
ที�ได้รับการสร้างอาชีำพ 

มูลค�าการลงทุนกับพันธุมิติร 
เสรมิสร้างความแข็งแกร�งของ 

Ecosystem

มูลค�ารวมของสินค้า
ที�ส�งผ�านถื้งมือผู้บรโิภค 

รายได้รวม
3,573 ล้านบาที่

ค�าใชำ้จ�ายภาษีเงินได้
5.9 ล้านบาที่

ยกระดำับคุณภาพื่ชุ่วติิของผู้คนในส่ังคม ดำ้วยแรงบันดำาลใจจากนวัติกรรมการผลิติส่ินค้าดำ้านสุ่ขภาพื่
และความงามมาติรฐานความปลอดำภัยระดำับโลก ร่วมกับการบรหิารคลังข้อมูลอย่างเป็นระบบ
เพื่่�อติอบส่นองทีุ่กความติ้องการของลูกค้าอย่างครบครัน

ส่รุปผลการดำำาเนินงานที่่�ส่ำาคัญ
ดำ้านเศรษัฐกิจ

“นวัติกรรมดำ้านส่ินค้า บรกิาร และกระบวนการ”

“โครงการ well u พื่ลิกวกิฤติิ ส่ร้างโอกาส่”

“การขับเคล่�อนเศรษัฐกิจที่างติรง”

3

8,900

600

700

1,000

4,000,000

 WE  DARE
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การส่่งมอบคุณค่าที่่�ส่ำาคัญ
ในปี 2564

 ด้วยประสบการณ์และความเชำี�ยวชำาญในธุุรกิจเอ็นเติอร์
เทนเมนติ์ที�เป็นพื�นฐานของการดำาเนินธุุรกิจหุ้ลัก ผสมผสานกับ
ธุุรกิจคอมเมิร์ซ่ สู�โมเดลใหุ้ม�อย�าง “เอ็นเติอร์เทนเมิร์ซ่” ผ�านวธีิุการ
เล�าเร ื�อง (Storytelling) ที�หุ้ลากหุ้ลาย ซ่้�งถืือเป็นหุ้ัวใจสำาคัญของ
การทำาการติลาดใหุ้้กับสินค้าและบรกิารของบรษัิทฯ โดยมุ�งเน้น
การสร้างประสบการณ์การชำ้อปปิ� งที�ไม�เหุ้มือนใคร และยังได้พัฒนา
ชำ�องทางการจัดจำาหุ้น�ายที�เขา้ถืง้ง�าย หุ้ลากหุ้ลาย และแปลกใหุ้ม� เพื�อ
เพิ�มความสะดวกสบายใหุ้แ้ก�ลกูคา้ทกุกลุ�มอย�างติ�อเนื�อง ทั�งผ�านอาร์
เอส มอลล์ แอปพลิเคชัำน (RS Mall application) และ ผ�านเวอร์
ชำวล มอลล์ (Virtual Mall) ที�ได้มีการพัฒนานวัติกรรมร�วมกับคู�
ค้าที�แข็งแกร�ง อย�าง บมจ. เอไอเอส เป็นต้ิน

การส่ร้างคุณค่าเชุ่�อมโยงระหว่างทีุ่กหน่วยธุุรกิจ
(Business Synergy among RS Group)

 บรษัิทฯ มุ�งมั�นที�จะสร้างคุณค�าใหุ้้แก�สินค้าและบรกิารที�
หุ้ลากหุ้ลาย ผ�านชำ�องทางการจัดจำาหุ้น�ายที�เหุ้มาะสม เชำื�อมโยงแติ�ละ
หุ้น�วยธุุรกิจที�มีศักยภาพสูง เพื�อติอบสนองความคาดหุ้วังและคำาน้ง
ถืง้ผลกระทบติ�อผูม้สี�วนไดเ้สยีทกุส�วนติลอดหุ้�วงโซ่�คณุค�าของธุรุกจิ 
ติั�งแติ�ต้ินนำ�าจนถืง้ปลายนำ�าอย�างดีที�สดุ ผ�านสินค้าและบรกิารหุ้ลัก 3 
กลุ�มธุุรกิจ ได้แก�

สร้างสรรค์สินค้า ผ�านการ
พัฒนานวัติกรรมเฉพาะของ
บรษัิทฯ ด้วยสินค้ากว�า 30 
รายการ 

ส�งมอบสาระ ความบันเทิง 
ผ�านละคร กีฬา และข�าวสาร
ติ�างๆ สู�ผู้ชำมกว�า 8 ล้านคน
ทั�วประเทศ

ส�งมอบเพลงและคอนเทนติ์ 
ผ�านชำ�องทางโซ่เชำียลมีเดีย ที�
หุ้ลากหุ้ลาย สู�ฐานแฟ้นคลับ
กว�า 42  ล้านบัญชำี

ส�งมอบเพลงไทย ผ�านชำ�องทาง
ออนไลน์และออฟ้ไลน์ สู�ผู้ฟั้ง
กว�า 4 ล้านคนทั�วประเทศ

ส�งมอบออนไลน์คอนเทนติ์
ติ�างๆ ผ�านการติลาดแบบ
ดิจิทัล สู�กลุ�มเป้าหุ้มายกว�า 
1.6 ล้านคน

ส�งมอบสินค้ากว�า 1.2 ล้าน
คำาสั� ง ซื่� อ  ผ� านชำ� องทางที�
หุ้ลากหุ้ลาย ด้วยสินค้ากว�า 
600 รายการ ผ�านฐานลูกค้า
กว�า 1.7 ล้านราย 

ธุุรกิจคอมเมิร์ซ

ธุุรกิจม่เดำ่ย

ธุุรกิจเพื่ลง และธุุรกิจใหม่ในปี 2564 อีกทั�งยังเป็นบรษัิทฯ ที�ประสบความสำาเร็จในการปรับ
เปลี�ยนรูปแบบโมเดลธุรุกจิใหุ้ท้นัติ�อการเปลี�ยนแปลงของเทคโนโลยี
ดิจิทัล จนได้รับยกย�องเป็นกรณีศก้ษาสำาหุ้รับธุุรกิจทรานฟ้อร์เมชำัน 
ทั�งนี� บรษัิทฯ ยังคงปรับกลยุทธุ์ แผนธุุรกิจ และประสิทธุิภาพการ
ทำางานในทุกมิติิอย�างติ�อเนื�อง เพื�อรองรับติ�อกระแสดิจิทัล ดิสรัป
ชำัน และสถืานการณ์การแพร�ระบาดของโรคโควดิ-19 รวมถื้งสร้าง
การเติบิโติของรายได้อย�างติ�อเนื�อง และสร้างผลกำาไรอย�างมั�นคงใน
ทุกสถืานการณ์ พร้อมด้วยการสนับสนุนโครงการติ�างๆ ที�ผสานเข้า
กบัรูปแบบของแติ�ละธุรุกจิ ที�คำานง้ถืง้ความรับผดิชำอบติ�อสงัคมและ
สิ�งแวดล้อม

การส่ร้างคุณค่าที่่�ยั�งย่น
ให้กับผู้ม่ส่่วนไดำ้

แนวที่างการดำำาเนินงาน
เพื่่�อความยั�งย่น

“เราค่อผู้ส่ร้างส่รรค์แรงบันดำาลใจ และส่่งมอบ
องค์ความรู้ ดำ้วยความบันเที่ิง ส่ินค้า และบรกิาร
ที่่�ม่คุณค่า พื่ร้อมเติิมเติ็มคุณภาพื่ชุ่วติิที่่�ดำ่ให้แก่
ผู้คนอย่างยั�งย่น”

นโยบายและเป้าหมาย
การจัดำการดำ้านความยั�งย่น

 บรษัิทฯ มุ�งมั�นดำาเนนิงานติามหุ้ลักการกำากบักจิการที�ดเีพื�อเป็น
แกนหุ้ลักในการขับเคลื�อนการพัฒนาอย�างยั�งยนื โดยมีเปา้หุ้มายที�ชัำดเจน 
คือ “การเติิบโติอย�างสมดุล” ทั�งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ�งแวดล้อม 
ด้วยการคำาน้งถื้งความรับผิดชำอบและการสร้างคุณค�าร�วมกันระหุ้ว�าง
บรษัิทฯ กับผู้มีส�วนได้เสียทุกส�วนติลอดหุ้�วงโซ่�ธุุรกิจ พร้อมมุ�งสู�การยก
ระดับการพัฒนาอย�างยั�งยืนที�แท้จรงิ ด้วยการผนวกการบรหิุ้ารจัดการ
ประเด็นติ�างๆ ด้านความยั�งยืนเข้าเป็นส�วนหุ้น้�งของการดำาเนินงานใน
ทุกภาคส�วน ใหุ้้ครอบคลุมทุกกลุ�มธุุรกิจและสอดคล้องกับกลยุทธุ์ใน
การดำาเนนิธุรุกจิของบรษัิทฯ ทั�งในระยะสั�นและระยะยาวติ�อไปในอนาคติ

แนวที่างการบรหิารจัดำการและผลการดำำาเนินงาน
ความมุ�งมั�นด้านความยั�งยืนเป็นส�วนสำาคัญของกลยุทธุ์ทางธุุรกิจโดย
รวมของบรษัิทฯ  โดยมุ�งเน้นที�การดำาเนินงานของธุุรกิจคอมเมิร์ซ่เป็น
หุ้ลัก เนื�องจากเป็นธุุรกิจที�มีสัดส�วนรายได้มากกว�าคร ึ�งของรายได้รวม 
และมีแนวโน้มการเติิบโติสูง โดยวางแผนจะเพิ�มขอบเขติการบรหิุ้าร
จัดการใหุ้้ครอบคลุมทุกธุุรกิจติ�อไปในอนาคติ เพื�อใหุ้้เกิดการดำาเนิน
งานที�สอดคล้องกับนโยบายและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซ่้�งรวมถื้งการ
บรูณาการมุมมองด้านสิ�งแวดล้อมและสังคมในระยะยาวเข้ากบัการตัิดสนิ
ใจลงทุนของบรษัิทฯ นอกจากนี�ยังจะได้รับประโยชำน์จากกระบวนการ
ประเมินความเสี�ยงบนทุกหุ้น�วยธุุรกิจ และมองเหุ้็นถื้งโอกาสใหุ้ม�ๆ ที�จะ
สร้างการเติบิโติใหุ้ก้บับรษัิทฯ ทั�งในดา้นเศรษฐกจิ สังคม และสิ�งแวดลอ้ม
 ในปี 2564 บรษัิทได้กำาหุ้นดใหุ้้การพัฒนาอย�างยั�งยืนเป็น
ส�วนสำาคัญที�จะผสานเข้าไปกับการดำาเนินงานของทุกธุุรกิจ จ้งได้เสรมิ
โครงสร้างกลุ�มธุุรกิจใหุ้ม� เพื�อยกระดับการดำาเนินการใหุ้้บรรลุติาม
เป้าหุ้มายด้านความยั�งยืนที�ติั�งไว้ใหุ้้ดียิ�งข้�น รวมถื้งการจัดติั�งหุ้น�วยงาน
ที�มีหุ้น้าที�พัฒนาด้านความยั�งยืนโดยติรง อาทิ การจัดติั�งคณะทำางาน
ด้านความยั�งยืนอย�างเป็นทางการ เพื�อที�จะชำ�วยขับเคลื�อนความมุ�งหุ้วัง
ด้านความยั�งยืนในระยะกลางและระยะยาวติ�อไปในอนาคติ

Sustainability 
Roadmap

2022 – 2025

Sustainability 
Commitment 

to High Purpose

Value Chain

FULFILLING
THE SUSTAINABLE

FOR GOOD LIFE

“Diversity” 

ผู้สร้างสรรค์แรงบันดาลใจ
และส�งมอบองค์ความรู้

 ด้วยความบันเทิง สินค้า 
และบรกิารที�มีคุณค�าพร้อม
“เติิมเติ็มคุณภาพชำีวติิที�ดี

ใหุ้้แก�ผู้คนอย�างยั�งยืน”

 3.1)
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กลยุที่ธุ์ดำ้านความยั�งย่น ประจำาปี 2564-2568

บรษัิทฯ ไดน้ำาประเดน็ดา้นการพัฒนาอย�างยั�งยนืที�ไดรั้บจากผูมี้ส�วนไดเ้สยี วเิคราะห์ุ้ร�วมกบัแนวทางการปฏิบัิติทิี�ดจีากหุ้น�วยงานกำากบัติ�างๆ โดยผนวก
การพัฒนาอย�างยั�งยืนเข้าสู�กระบวนการปฏิิบัติิงาน (In Process) ที�ผ�านการเห็ุ้นชำอบและได้รับการอนุมัติิจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการ
พัฒนาอย�างยั�งยืน เพื�อพิจารณาระบุกรอบการทำางาน กำาหุ้นดกลยุทธุ์ระยะยาว และมุ�งสู�กระบวนการวางแผนปฏิบัิติิงานติ�อไป โดยมี Prosperity 
People & Planet เป็นกลยุทธุ์หุ้ลัก และมี Principle & Share Value เป็นกลยุทธุ์เสรมิ

ผู้สร้างสรรค์แรงบันดาลใจและส�งมอบองค์ความรู้ ด้วยความบันเทิง สินค้า และบรกิารที�มีคุณค�า 
พร้อม “เติิมเติ็มคุณภาพชำีวติิที�ดีใหุ้้แก�ผู้คนอย�างยั�งยืน” 

มุ�งมั�นที�จะเป็นองค์กรที�มีประสิทธุิภาพทั�งในการดำาเนินธุุรกิจอย�างมีจรรยาบรรณ เป็นธุรรม โปร�งใส
และติรวจสอบได้ ควบคู�ไปกับความรับผิดชำอบติ�อผู้มีส�วนได้เสียทุกส�วน ทั�งสังคมและสิ�งแวดล้อม

ใหุ้้สามารถืเติิบโติไปด้วยกันได้อย�างสมดุลและยั�งยืน

Synergy through Entertainmerce Business Model 
for building seamless big data and seamless customer experience 

ติอบสนองความคาดหุ้วังและคำาน้งถื้งผลกระทบติ�อผู้มีส�วนได้เสียทุกส�วนติลอดหุ้�วงโซ่�คุณค�าของธุุรกิจ
ติั�งแติ�ติ้นนำ�าจนถื้งปลายนำ�าอย�างดีที�สุด โดยเชืำ�อมโยงประสบการณ์แบบไร้รอยติ�อ ด้วยการวเิคราะห์ุ้ฐานข้อมูล

ของแติ�ละหุ้น�วยธุุรกิจที�โดดเด�นเฉพาะด้าน เพื�อมุ�งมั�นยกระดับคุณภาพของสินค้าและบรกิารที�หุ้ลากหุ้ลาย
ผ�านชำ�องทางการจัดจำาหุ้น�ายที�เข้าถ้ืงกลุ�มเป้าหุ้มายได้อย�างเหุ้มาะสม

Sustainability Commitment to High Purpose

Principle

Share Value  

ยกระดับคุณภาพชำีวติิของผู้คน
ในสังคม ด้วยแรงบันดาลใจจาก
นวัติกรรมการผลิติสินค้าด้าน
สุขภาพและความงามมาติรฐาน
ความปลอดภัยระดับโลก ร�วมกับ
การบรหิุ้ารคลังข้อมูลอย�างเป็น
ระบบ เพื�อติอบสนองทุกความ
ติ้องการของลูกค้าอย�างครบครัน

ยกระดับศักยภาพของพนักงาน
ด้วยการบรหิุ้ารคลังความรู้อย�าง
มีประสิทธุิภาพ พร้อมส�งติ�อแรง
บันดาลใจผ� านองค์ความ รู้ ใหุ้้
แก�ผู้คนในสังคม โดยคำาน้งถื้ง
การสร้างและส�งมอบคุณค�าร�วม
กันผ�านชำ�องทางที�หุ้ลากหุ้ลาย
ครอบคลุมผู้มีส�วนได้เสียทุกส�วน 

ดำาเนินธุุรกิจภายใต้ิกฎหุ้มายและ
ข้อกำาหุ้นดติ�างๆ ด้านสิ�งแวดล้อม
อย�างเคร�งครัด สร้างจิติสำาน้กแก�
พนักงานในด้านการใช้ำทรัพยากร
อย�างรู้คุณค�า อนุรักษ์ธุรรมชำาติิ 
คำาน้งถื้งผลกระทบติลอดสายโซ่�
อุปทาน รวมถืง้พจิารณาลงทนุร�วม
กับพันธุมิติรที�ใหุ้้ความสำาคัญด้าน
สิ�งแวดล้อมด้วย

Prosperity People Planet

กรอบและแนวที่างดำำาเนินงาน ประจำาปี 2564-2568

จรรยาบรรณทางธุุรกิจ
นโยบายการกำากับกิจการที�ดี
การร้องเรยีนและแจ้งเบาะแส
การบรหิุ้ารความเสี�ยงทั�งองค์กร

ประหุ้ยัดพลังงาน
อนุรักษ์ธุรรมชำาติิ
ลดการปล�อยก๊าซ่เรอืนกระจก
จัดการของเสียอย�างเป็นระบบ

สายโซ่�อุปทานสีเขียว
การบรหิุ้ารจัดการข้อมูล
การวจิัยและพัฒนานวัติกรรม
ความมั�นคงปลอดภัยทางไซ่เบอร์

สิทธุิมนุษยชำน
การพัฒนาคลังความรู้
การพัฒนาความพ้งพอใจ
การพัฒนาศักยภาพพนักงาน

PRINCIPLE

PLANET PEOPLE

PROSPERITY
Commitment 

& Tone from the Top 

Eco Effective
& Waste management

Multiple Skill 
& Mind set to Passion

R&D & Strategic
Partnership
 

ดำาเนินธุุรกิจอย�างมีจรรยาบรรณ 
เป็นธุรรม โปร�งใส และติรวจสอบ
ได้ ควบคู�ไปกับความรับผิดชำอบ
ติ�อผู้มีส�วนได้เสียทุกส�วน 

บรหิุ้ารจัดการอย�างเป็นระบบ 
เพื�อลดของเสียในกระบวนการ

ธุุรกิจ พร้อมสร้างจิติสำาน้กที�ดีใหุ้้
เกิดข้�นและคงอยู�ติลอดไป

 

สร้างบุคคลกรที�มีศักยภาพ
สามารถืบรหิุ้ารจัดการและ
ถื�ายทอด “องค์ความรู้” ใหุ้้แก�
ผู้คนได้อย�างเป็นระบบ

พัฒนานวัติกรรมพร้อมส�งมอบ
สินค้าและบรกิารที�มีคุณภาพ เพื�อ
ติอบสนองความต้ิองการที�หุ้ลาก
หุ้ลายของลูกค้า

DIVERSITY
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บรษัิทฯ เป็นหุ้น้�งในบรษัิทที�ประสบความสำาเร็จ
จนได้รับยกย�องเป็นกรณีศ้กษาในการปรับตัิว
ใหุ้้ทันติ�อการเปลี�ยนแปลงของนวัติกรรมอัน
ลำ�าสมัย เพื�อความเป็นผู้นำาในโลกธุุรกิจที�หุ้มุน
ไปอย�างรวดเร็วในปัจจบุนั นบัเป็นความภูมใิจที�
เราไม�ได้เป็นเพียงสื�อบันเทิงที�สร้างแรงบันดาล
ใจ แติ�เป็นชำ�องทางที�ลูกค้าเข้าถื้งได้โดยติรง ซ่้�ง
มีสินค้าติอบโจทย์ความติ้องการของผู้บรโิภค 
และยังคงสร้างผลกำาไรได้อย�างมั�นคงในภาวะ
วกิฤติิ พร้อมมุ�งมั�นปรับปรุงประสิทธุิภาพของ
การทำางานในทุกด้าน เพื�อแสดงความรับผิด
ชำอบติ�อสังคมและสิ�งแวดล้อมอีกด้วย

เป้าหมายดำ้านการพื่ัฒนาอย่างยั�งย่น ภายใน
ปี 2568
- ร้อยละ 10 ของรายได้รวมติ�อปี มาจากสินค้า
นวัติกรรมใหุ้ม�ในรอบปีนั�น
- 10,000 คน ได้รับการสร้างอาชำีพผ�าน
โครงการติ�างๆ ของบรษัิทฯ

แนวที่างการดำำาเนินงาน
- สนับสนุนการสร้างพันธุมิติรทางการค้า เพื�อ
ใหุ้้เกิดการสร้างนวัติกรรมใหุ้ม�ร�วมกัน
- พัฒนาความรู้ความสามารถืของทีมงาน เพื�อ
ผลักดันใหุ้้เกิดการสร้างรายได้จากสินค้าที�
คำาน้งถื้งการพัฒนาอย�างยั�งยืน
- จัดติั�งโครงการติ�างๆ เพื�อสร้างอาชำีพและ
รายได้ใหุ้้แก�ผูค้นในสังคม

บรษัิทฯ ติระหุ้นักดีว�าในปัจจุบันนี�จำานวน
ประชำากรของโลกมีแนวโน้มเพิ�มสูงข้�น เป็น
สาเหุ้ตุิหุ้น้�งที�ทำาใหุ้้เกิดการใช้ำทรัพยากรและ
พลังงานธุรรมชำาติิจำานวนมาก ซ่้�งส�งผล
กระทบติ�อมนุษย์และระบบนิเวศน์โดยรวม
ดังนั�น บรษัิทฯ จ้งสนับสนุนและส�งเสรมิใหุ้้
เกิดจิติสำาน้กและสร้างความติระหุ้นักรู้ว�าการ
ใชำ้พลังงานและทรัพยากรเป็นเร ื�องใกล้ติัว
ซ้่�งเป็นหุ้น้าที�ของทุกฝ่ายที�ติอ้งร�วมมือกันรักษา
และใชำ้ใหุ้้เกิดประสิทธุิภาพสูงสุด และควรนำา
ทรัพยากรใช้ำแล้วกลับมาเข้าสู�กระบวนการ
ผลติิใช้ำใหุ้ม� ซ้่�งเป็นการแก้วกิฤติการขาดแคลน
ทรัพยากรที�กำาลังเกิดข้�นและก�อใหุ้้เกิดการ
เติิบโติได้อย�างยั�งยืน

เป้าหมายด้ำานการพัื่ฒนาอย่างยั�งย่น ภายใน
ปี 2568
- ร้อยละ 30 ลดปรมิาณการฝังกลบขยะ
(จากปี 2563)
- ร้อยละ 10 ลดการใชำ้พลังงานไฟ้ฟ้้า และ นำ�า 
(จากปี 2563)
- ร้อยละ 50 ของบรรจุภัณฑ์์ ใช้ำวัสดุที�เป็นมิติร
กับสิ�งแวดล้อม 

แนวที่างการดำำาเนินงาน
- ส�งเสรมิแนวคิด 4R ผ�านโครงการติ�างๆ
ด้วยการลด การใชำ้ซ่ำ�า การรไีซ่เคิล และการ
ทดแทน
- ปรับเปลี�ยนกระบวนการทางธุุรกิจ เพื�อลด
ผลกระทบติ�อสิ�งแวดล้อม
- ปลูกฝังจิติสำาน้กความรับผิดชำอบติ�อสังคมใหุ้้
กับพนักงานและผู้มีส�วนได้เสีย

บรษัิทฯ คำาน้งอยู�เสมอว�าธุุรกิจจะเติิบโติอย�าง
ยั�งยืนได้ด้วยพื�นฐานของสังคมที�ดี จ้งใหุ้้ความ
สำาคัญกับการดำาเนินงานเพื�อสังคม ซ้่�งความ
รับผิดชำอบของบรษัิทฯ นั�นมิได้จำากัดอยู�เฉพาะ
สังคมภายในหุ้รอืพนักงานเท�านั�น แติ�ยังหุ้มาย
รวมถืง้สงัคมภายนอก ไดแ้ก� คู�ค้า ลกูคา้ ชำมุชำน 
ติลอดจนสภาพสังคมโดยรวมของประเทศ
ซ่้� งครอบคลุมทั� งการดูแลและปฏิิบัติิติ�อ
พนักงานอย�างเป็นธุรรม การพัฒนาบุคลากร
ในองค์กร การดูแลสุขอนามัยและความ
ปลอดภัยของพนักงาน การดำาเนินงานด้าน
สาธุารณประโยชำน ์และการเปดิรับขอ้ร้องเรยีน 
รวมถื้งมีกลไกป้องกันผู้แจ้งเบาะแสอีกด้วย

เป้าหมายดำ้านการพื่ัฒนาอย่างยั�งย่น ภายใน
ปี 2568
- ร้อยละ 50 ของติำาแหุ้น�งระดบับรหิุ้ารที�ว�างลง 
ได้รับการบรรจุ โดยการเลื�อนขั�นจากพนักงาน
ภายใน
- ร้อยละ 100 ของคู�ค้าได้รับการประเมินด้าน
ความยั�งยืน
- ร้อยละ 95 ขั�นติำ�าของดัชำนีความพ้งพอใจ
ของลูกค้า
- ร้อยละ 50 ขั�นติำ�าของดัชำนีความภักดีใน
ติราสินค้า 

แนวที่างการดำำาเนินงาน
- ส�งเสรมิใหุ้้เกิดเป็นองค์กรแหุ้�งการเรยีนรู้
โดยจัดทำาหุ้ลักสูติรทั�งออนไลน์และออฟ้ไลน์ 
เพื�อพัฒนาประสิทธุิภาพของพนักงาน
- ติรวจติิดติามผลการดำาเนินงานด้านความ
ยั�งยืนของคู�ค้า
- ส�งมอบองค์ความรู้ใหุ้้แก�นักเรยีน นักศ้กษา 
และบุคคลทั�วไป
- สนับสนุน / บรจิาคการกุศลติ�อชำุมชำน
เพื�อสร้างคุณภาพชำีวติิที�ดี

Prosperity  >  We Dare Planet > We CarePeople > We Share

เป้าหมาย และ แนวที่างการดำำาเนินงาน ภายในปี 2568
กลยุที่ธุ์หลัก

Principle Share Value
 

บรษัิทฯ มุ�งมั�นดำาเนินงานติามหุ้ลักการกำากับกิจการที�ดีเพื�อเป็นแกน
หุ้ลกัในการขบัเคลื�อนการพฒันาอย�างยั�งยนื โดยมเีป้าหุ้มายที�ชำดัเจน คอื
“การเติิบโติอย�างสมดุล” ทั�งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ�งแวดล้อม ด้วย
การคำานง้ถืง้ความรับผดิชำอบและการสร้างคณุค�าร�วมกันระหุ้ว�างบรษัิทฯ 
กับผู้มีส�วนได้เสียทุกส�วนติลอดหุ้�วงโซ่�ธุุรกิจ พร้อมมุ�งสู�การยกระดับ
การพฒันาอย�างยั�งยนืที�แทจ้รงิ ดว้ยการผนวกการบรหิุ้ารจดัการประเดน็
ติ�างๆ ดา้นความยั�งยนืเขา้เป็นส�วนหุ้น้�งของการดำาเนนิงานในทกุภาคส�วน 
ใหุ้ค้รอบคลุมทุกกลุ�มธุรุกิจและสอดคล้องกับกลยุทธ์ุในการดำาเนินธุรุกิจ
ของบรษัิทฯ ทั�งในระยะสั�นและระยะยาวติ�อไปในอนาคติ

เป้าหมายดำ้านการพัื่ฒนาอย่างยั�งย่น ภายในปี 2568
- “ดีเลิศ” ผลการประเมินด้านกำากับดูแลกิจการ จากสมาคมส�งเสรมิ
สถืาบันกรรมการบรษัิทไทย
- “เต็ิมร้อย” คะแนน จากโครงการการประเมินคุณภาพการจัดประชุำม
สามัญผู้ถืือหุุ้้น จากสมาคมส�งเสรมิผู้ลงทุนไทย
- ร้อยละ 100 ของพนักงาน ผ�านการอบรมการติ�อติ้านการทุจรติิ
คอร์รัปชำันและจรรยาบรรณธุุรกิจ

แนวที่างการดำำาเนินงาน
- จัดการโครงสร้างการกำากับดูแลกิจการที�ดีในทุกระดับของบรษัิทฯ
ส�งเสรมิการกำากบัดแูลกจิการที�ดทีั�งภายในองคก์รและกบัผูม้ีส�วนได้เสยี
ที�เกี�ยวข้อง
- การสร้างความเข้าใจและรับทราบโดยผ�านการฝึกอบรมที�เกี�ยวข้อง

We Fair

กลยุที่ธุ์เส่รมิ

 
บรษัิทฯ มุ�งมั�นบรหิุ้ารจัดการผู้มีส�วนได้เสียอย�างมีประสิทธุิภาพและเป็น
ธุรรม โดยนำาแนวทางที�เป็นระบบมาใช้ำเพื�อกำาหุ้นดและบูรณาการความ
คาดหุ้วังของผู้มีส�วนได้เสียที�สำาคัญ ใหุ้้เป็นส�วนหุ้น้�งของการดำาเนินงาน
ใหุ้้ครอบคลุมในทุกภาคส�วน ด้วยการผสานการเชำื�อมโยงประสบการณ์
ใหุ้ม�แบบไร้รอยติ�อ ผ�านการวเิคราะหุ้์ฐานข้อมูลของแติ�ละหุ้น�วยธุุรกิจที�
มคีวามโดดเด�นเฉพาะด้าน และสอดคล้องกบักลยทุธุใ์นการดำาเนนิธุรุกจิ
ของบรษัิทฯ ติลอดจนมีการติดิติามและสื�อสารกับผูมี้ส�วนได้เสียทุกกลุ�ม
อย�างเหุ้มาะสม โดยเน้นการดูแลและสร้างความสัมพันธุ์กับกลุ�มผู้มีส�วน
ได้เสียหุ้ลักที�สำาคัญได้แก� ผู้ถืือหุุ้้น พนักงาน ลูกค้า คู�ค้า ภาครัฐ ชำุมชำน
และสังคม เพื�อสร้างคุณค�าร�วมกันและเติิบโติไปด้วยกันได้อย�างสมดุล 

แนวที่างการดำำาเนินงาน
- การแบ�งปันองค์ความรู้และประสบการณ์จากการดำาเนินการที�เป็นเลิศ
สู�ผู้คนในสังคม 
- การสร้างเครอืข�ายกับผู้เชำี�ยวชำาญทั�งภายในและภายนอกองค์กร
- ส�งเสรมิใหุ้้การพัฒนาอย�างยั�งยืนเป็นส�วนหุ้น้�งของการดำาเนินงานของ
องค์กร
- ขยายผลจากการอบรมสู�การปฏิิบัติิจรงิ การวัดผลและพัฒนา
กระบวนการที�ยั�งยืนอย�างติ�อเนื�อง 
- เปิดเผยผลการดำาเนินงานด้านการพัฒนาอย�างยั�งยืนอย�างโปร�งใสและ
สอดคล้องกับแนวทางการรายงานระดับสากล
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การขับเคล่�อนและการติดิำติามกลยุที่ธุ์ดำ้านความยั�งย่น
 บรษัิทฯ ไดแ้ติ�งติั�ง “คณะกรรมการบรรษัทภบิาลและการพฒันาอย�างยั�งยนื (Corporate Governance and Sustainable Develop-
ment Committee : CG & SDC)” เพื�อขับเคลื�อนและผลักดันใหุ้้เกิดการทำางานแบบบูรณาการ โดยมี “คณะทำางานด้านการพัฒนาอย�างยั�งยืน”
ทำาหุ้น้าที�เป็นผู้ประสานงานหุ้ลัก รายงานผลการดำาเนินงานด้านสิ�งแวดล้อม สังคม และการกำากับกิจการ ติ�อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
การพัฒนาอย�างยั�งยืน และนำาเสนอติ�อคณะกรรมการบรษัิทใหุ้้รับทราบทุกไติรมาส 

คณะกรรมการบรรษััที่ภิบาลและการพื่ัฒนาอย่างยั�งย่น ม่บที่บาที่และความรับผิดำชุอบดำังน่�

การประเมินส่าระส่ำาคัญและการระบุประเดำ็นดำ้านความยั�งย่น
 ประเด็นความยั�งยืน คือ ประเด็นที�ส�งผลกระทบทั�งทางบวกและทางลบอย�างมีนัยสำาคัญติ�อกระบวนการติัดสินใจ การดำาเนินงาน ผลการ
ดำาเนินงานของบรษัิทฯ และผู้มีส�วนได้เสียทั�งในระยะสั�น กลาง และยาว โดยครอบคลุมประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ�งแวดล้อม 

กระบวนการประเมินส่าระส่ำาคัญ
1) การคัดเลือกประเด็น 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย�างยั�งยืน ทำาหุ้น้าที�ในการประเมินและคัดเลือกประเด็นด้านความยั�งยืน 
 โดยพิจารณาจากความคิดเหุ้็นและข้อมูลสนับสนุนจากผู้มีส�วนได้เสียทุกส�วนที�เกี�ยวข้องผ�านชำ�องทางที�หุ้ลากหุ้ลาย รวมถื้งพิจารณา
จากความเสี�ยงของบรษัิทฯ กลยุทธุ์การดำาเนินธุุรกิจ ผลกระทบและความคาดหุ้วังของผู้มีส�วนได้เสีย แนวทางบรหิุ้ารจัดการด้านความยั�งยืนของ
บรษัิทฯ และแนวโน้มด้านการพัฒนาอย�างยั�งยืนในระดับสากล

2) การกำาหุ้นดขอบเขติรายงาน
 ขอบเขติของแติ�ละประเด็นถืูกกำาหุ้นดโดยการคำาน้งถื้งผลกระทบที�มีติ�อการดำาเนินธุุรกิจของบรษัิทฯ และผลกระทบติ�อผู้มีส�วนได้เสียทุก
ส�วนทั�งภายในและภายนอก

 โดยมุ�งเน้นดำาเนินการติามแผนงานการพัฒนาอย�างยั�งยืน ระยะเวลา 5 ปี (ปี 2564-2568) ที�ย้ดถืือเป็นแนวทางดำาเนินงานในด้านติ�างๆ 
ซ่้�งสามารถืดำาเนินการใหุ้้แล้วเสร็จไปแล้วกว�าร้อยละ 30 จากแผนงานที�วางไว้ โดยมีผลงานสำาคัญแสดงไว้ติามหุ้มวดติ�างๆ อย�างครบถื้วน 

 อย�างไรก็ติาม บรษัิทฯ จะทบทวนแผนงานการพัฒนาอย�างยั�งยืนเป็นประจำาทุกปี เพื�อใหุ้้ทันติ�อการเปลี�ยนแปลงของโลก สอดคล้องกับเป้า
หุ้มายการพัฒนาที�ยั�งยืนติามกรอบของสหุ้ประชำาชำาติิ ครอบคลุมติามมาติรฐานสากลมากยิ�งข้�น และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแผนธุุรกิจ
ของบรษัิทฯ เพื�อสะท้อนใหุ้้เหุ้็นถื้งเจตินารมณ์ในการพัฒนาธุุรกิจที�คำานง้ถื้งประเด็นที�สำาคัญด้านสิ�งแวดล้อม สังคม และการกำากับกิจการ ควบคู�ไป
กับการสร้างผลติอบแทนใหุ้้แก�ผู้มีส�วนได้เสียทุกส�วนของบรษัิทฯ อย�างดีที�สุด

ใหุ้้คำาปรกึษาและ
ร�วมพิจารณา

แผนงาน

การกำาหุ้นด
ขอบเขติรายงาน

การประเมิน
ระดับความสำาคัญ

การทวนสอบ
และความน�าเชำื�อถืือ

การพัฒนา
อย�างติ�อเนื�อง

การคัดเลือก
ประเด็น 

บูรณาการ
และส�งเสรมิ
วัฒนธุรรม

กำาหุ้นดเป้าหุ้มาย
และกลยุทธุ์

สร้างความรู้
ความเข้าใจ

แติ�งติั�ง
คณะทำางาน

ติิดติาม
ผลการดำาเนินงาน

รวบรวม
จัดทำา 

และรายงาน

ผลการประเมินส่าระส่ำาคัญ

โดยประเด็นที�เป็นสาระสำาคัญของบรษัิทฯ ในปี 2564-2568 นี� ได้รับการอนุมัติิจากที�ประชุำมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย�าง
ยั�งยืน  และนำาเสนอใหุ้้ที�ประชุำมคณะกรรมการบรษัิทพิจารณาและรับทราบร�วมกันเรยีบร้อยแล้ว   

กรอบการรายงานและประเดำ็นส่ำาคัญ
ดำ้านความยั�งยน่ของอาร์เอส่

3) การประเมินระดับความสำาคัญ
 ประเด็นที�คัดเลือกจะได้รับการจัดลำาดับความสำาคัญ โดยพิจารณาจากโอกาส ผลกระทบที�มีติ�อบรษัิทฯ และผู้มีส�วนได้เสียทุกส�วน
โดยเนื�อหุ้าของรายงานจะเน้นประเด็นที�มีความสำาคัญในระดับสูง 3-5 ประเด็นเป็นหุ้ลัก แล้วจ้งขยายไปยังประเด็นอื�นๆ อย�างครอบคลุม

4) การทวนสอบและความน�าเชำื�อถืือ
 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย�างยั�งยืนมีบทบาทในการติิดติามและติรวจสอบ ความคืบหุ้น้าและการจัดทำารายงาน
การพฒันาอย�างยั�งยนื โดยใหุ้ค้ำาแนะนำาเพื�อใหุ้เ้กดิความสมบรูณ ์ครอบคลมุประเดน็สำาคญัที�เกี�ยวขอ้งกบับรษัิทฯ และผูม้สี�วนไดเ้สยีทกุส�วน รวมถืง้
การใหุ้้ความเหุ้็นชำอบในการเปิดเผยนโยบายและข้อมูลติ�างๆ ที�เกี�ยวข้องด้วย 

5) การพัฒนาอย�างติ�อเนื�อง
 บรษัิทฯ จัดทำารายงานการพัฒนาอย�างยั�งยืน เพื�อเปิดเผยข้อมูลที�สำาคัญใหุ้้แก�นักลงทุนและบุคคลทั�วไปได้รับทราบอย�างครบทุกมิติิ และ
คาดหุ้วังว�าจะสามารถืพัฒนาการจัดทำารายงานใหุ้้เป็นไปติามที�มาติรฐานสากลกำาหุ้นด โดยร�วมรับฟั้งความคิดเหุ้็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส�วนได้
เสยีทกุส�วนที�เกี�ยวขอ้งผ�านชำ�องทางที�หุ้ลากหุ้ลาย อาท ิการเขา้ร�วมประเมนิรางวัลรายงานดา้นความยั�งยนื การประเมนิความพง้พอใจจากลกูคา้ แบบ
ประเมินตินเองของคู�ค้า หุ้รอืแบบสอบถืามความคิดเห็ุ้นของผู้ใช้ำรายงาน เป็นติ้น
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Significant of the Organization’s Economic,
 Social, Environmental Impacts

Low High

มิติิเศรษัฐกิจ
A.   การกำากับกิจการที�ดีและจรรยาบรรณทางธุุรกิจ
B.   การประเมินความพื่ึงพื่อใจของลูกค้าที่่�ม่ติ่อส่ินค้า
และบรกิาร
C.   นวัติกรรมทางธุุรกิจเพื�อสังคมและสิ�งแวดล้อม
D.   การพื่ัฒนานวัติกรรมร่วมกับคู่ค้า
E.   ความมั�นคงปลอดภัยทางด้านไซ่เบอร์
F.   ความมั�นคงปลอดภัยของข้อมูลส�วนบุคคล

มิติิส่ังคม
G.   การมีส�วนร�วมเพื�อพัฒนาชำุมชำนผ�านกระบวนการ
ทางธุุรกิจ
H.   การบรหิารจัดำการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ
I.     การพัื่ฒนาศักยภาพื่และส่่งเส่รมิความก้าวหน้า
แก่พื่นักงาน
J.    การดูแลด้านสุขภาวะอนามัยและความความ
ปลอดภัย
K.   การปฏิิบัติิติ�อแรงงานอย�างเป็นธุรรม
L.    การเคารพสิทธุิมนุษยชำน

มิติิส่ิ�งแวดำล้อม
M.   การเปลี�ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศ
N.   การใชุ้ที่รัพื่ยากรอย่างม่ประส่ิที่ธิุภาพื่
O.   การจัดำการของเส่่ย 
P.    การจัดการพลังงาน
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ลำาดำับความส่ำาคัญและการส่นับส่นุนติ่อเป้าหมายการพื่ัฒนาที่่�ยั�งย่นขององค์การส่หประชุาชุาติิ  ประจำาปี 2564-2565

1) การประเมินความพ้ง
พอใจของลูกค้าที�มีติ�อ
สินค้าและบรกิาร

2) การพัฒนานวัติกรรม
ร�วมกับคู�ค้า

3) การบรหิุ้ารจัดการ
องค์ความรู้อย�างเป็น
ระบบ

4) การพัฒนาศักยภาพ
และส�งเสรมิความ 
ก้าวหุ้น้าแก�พนักงาน

5) การใชำ้ทรัพยากร
อย�างมีประสิทธุิภาพ

6) การจัดการของเสีย
อย�างเป็นระบบ

รักษาระดับความพ้งพอใจของลูกค้า 
และลดอัติราการร้องเรยีนใหุ้้น้อย
ที�สุด ด้วยการรับฟั้งเสียงของลูกค้า 
เพื�อนำามาปรับปรุงกระบวนการ
ทำางานในทุกขั�นติอนใหุ้้ดีที�สุด

สร้างสรรค์สินค้าและบรกิารที�มี
คุณภาพ ใหุ้้ติอบโจทย์ความติ้องการ
ที�หุ้ลากหุ้ลาย ทันติ�อกระแสความ
ติ้องการของผู้บรโิภคได้เป็นอย�างดี 

พัฒนาคลังความรู้อย�างเป็นระบบ 
เพื�อใหุ้้เป็นชำ�องทางการพัฒนาตินเอง 
พร้อมแบ�งปันและส�งติ�อองค์ความรู้ที�
มีค�าใหุ้้แก�ผู้คนในสังคม

เพิ�มขีดความสามารถืของพนักงาน
ใหุ้้มีความหุ้ลากหุ้ลาย ปรับตัิวได้ไว 
และมีทัศนคติทิี�ดี พร้อมที�จะเรยีน
รู้กลยุทธุ์และเป้าหุ้มายขององค์กร 
เพื�อใหุ้้เติิบโติไปด้วยกันอย�างแท้จรงิ

สร้างจิติสำาน้กที�ดีในการอนุรักษ์
พลังงานและทรัพยากรที�อยู�ใกล้ติัว
ใหุ้้อยู�กับเรานานที�สุด รวมถื้งการใชำ้
พลังงานทดแทนแหุ้ล�งติ�างๆ เพื�อร�วม
เป็นส�วนหุ้น้�งของการลดโลกร้อน

ลดผลกระทบทางสังคมและ
สิ�งแวดล้อม ด้วยการบรหิุ้ารจัดการ
ของเสียอย�างเป็นระบบใหุ้้ได้มากที�สุด

ทดสอบและควบคุมการใหุ้้บรกิาร
ข้อมูลจากพนักงานอย�างถูืกติ้อง 
ครบถื้วน และเปิดชำ�องทางการรับ
ข้อร้องเรยีน รวมถื้งการรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูลส�วนบุคคล 

คัดเลือกและจ้างโรงงานผลิติที�มี
หุ้น�วยงานวจัิยและพัฒนารวมอยู�
ด้วยแล้ว เพื�อความรวดเร็วในการ
ดำาเนินงาน โดยมุ�งความปลอดภัย
เป็นสำาคัญ

สร้างองค์ความรู้ใหุ้ม�ใหุ้้สอดรับกับ
กลยุทธุ์ขององค์กร พร้อมทำาการ
รวบรวมองค์ความรู้เดิมเพื�อนำามา
พัฒนาจัดเก็บอย�างเป็นระบบ

คัดสรรพนักงานใหุ้้สอดคล้องกับ
กลยุทธุ์ของบรษัิทฯ พร้อมดำาเนิน
กิจกรรมติ�างๆ ผ�านโครงการพัฒนา
ศักยภาพ และทำาการประเมินผลงาน
ของพนักงานด้วยระบบ OKR

ปฏิิบัติิติามเกณฑ์ก์ำาหุ้นดติ�างๆ อย�าง
เคร�งครัด และใหุ้้ความร�วมมือในทุก
กิจกรรมที�จะสามารถืแสดงความรับ
ผิดชำอบติ�อสิ�งแวดล้อมและสังคม

เรยีนรู้และส�งเสรมิใหุ้้เกิดการคัด
แยกขยะและของเสียอย�างเป็นระบบ 
พร้อมทำาการกำาจัดด้วยวธิุีที�ถูืกติ้อง
และเหุ้มาะสม

ผลิติและส�งมอบสินค้าที�มี
คุณภาพ ผ�านการรับรอง
มาติรฐานด้านความ
ปลอดภัย และยกระดับ
มาติรฐานการใหุ้้บรกิาร
ติามมาติรฐานสากล 

จัดสรรงบประมาณการ
ลงทุนอย�างชำัดเจน และจัด
ติั�งหุ้น�วยงานการวจิัยและ
พัฒนาเป็นของบรษัิทฯ 
รวมถื้งการคัดสรรคู�ค้าที�มี
ความรู้ความเชำี�ยวชำาญเพื�อ
พัฒนาร�วมกัน 

พัฒนาหุ้ลักสูติรและ
ชำ�องทางการเข้าถื้ง
แหุ้ล�งความรู้ได้อย�าง
หุ้ลากหุ้ลาย ส�งเสรมิใหุ้้เกิด
การเรยีนรู้ด้วยตินเอง
และวัดผลได้

ปรับปรุงกระบวนการ
พัฒนาศักยภาพพนักงาน
แบบรายบุคคล สื�อสาร
แนวทางการเติิบโติในสาย
อาชีำพ และพัฒนาคุณภาพ
ชำีวติิพนักงานในด้านอื�น
ควบคู�ด้วย

ปรับปรุงกระบวนการทาง
ธุุรกิจ ด้วยการใชำ้พลังงาน
และทรัพยากรธุรรมชำาติิ
อย�างรู้คุณค�า และลดของ
เสียในการผลิติ รวมถื้ง
การใหุ้้ความรู้และสร้าง
จิติสำาน้กที�ดีร�วมกัน

ส�งเสรมิแนวคิด 4R ผ�าน
โครงการติ�างๆ ด้วยการลด 
การใชำ้ซ่ำ�า การรไีซ่เคิล และ
การทดแทน

ประเด็ำน เป้าหมาย การดำำาเนินการในปัจจุบัน (SDGs)แผนการดำำาเนินงาน
ที่่�จะบรรลุเป้าหมาย
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การกำาหนดำขอบเขติการรายงานประเดำ็นดำ้านความยั�งย่น ติามแนวที่างของบรษัิัที่ฯ และ GRI

บรรษัทภิบาล

เศรษฐกิจ

สังคม

สิ�งแวดล้อม

การกำากับดูแลกิจการที�ดี
และจรรยาบรรณทางธุุรกิจ

นวัติกรรมทางธุุรกิจเพื�อสังคมและ
สิ�งแวดล้อม
การพัื่ฒนานวัติกรรมร่วมกับคู่ค้า

การบรหิุ้ารหุ้�วงโซ่�อุปทาน

การบรหิุ้ารจัดการแบรนด์

คุณภาพของสินค้าและความปลอดภัย
ของผู้บรโิภค

ความมั�นคงปลอดภัยทางด้านไซ่เบอร์ 
และข้อมูลส�วนบุคคล

การจ้างงานและจูงใจผู้มีศักยภาพ

การพัื่ฒนาศักยภาพื่และส่่งเส่รมิ
ความก้าวหน้าแก่พื่นักงาน

การดูแลด้านสุขภาวะอนามัย
และความปลอดภัย

การบรหิารจัดำการองค์ความรู้อย่าง
เป็นระบบ

การปฏิิบัติิติ�อแรงงานอย�างเป็นธุรรม
และการเคารพสิทธุิมนุษยชำน

การมีส�วนร�วมกับชำุมชำนและสังคม

การจัดการด้านสิ�งแวดล้อม
การจัดำการของเส่่ย

การใชุ้ที่รัพื่ยากรอย่างม่ประส่ิที่ธุิภาพื่

การจัดการพลังงาน

การจัดการก๊าซ่เรอืนกระจก การจัดการก๊าซ่เรอืนกระจก

การจัดการพลังงาน การจัดการนำ�า 
การใชำ้พลังงานหุ้มุนเวยีน
การใชำ้พลังงานทดแทน

การฝึกอบรมและการใหุ้้ความรู้

การปฏิิบัติิติ�อพนักงานและแรงงาน
อย�างเป็นธุรรม 

ความรับผิดชำอบติ�อชำุมชำนและสังคม

การจัดการขยะ ของเสีย และมลพิษ

ความรับผิดชำอบติ�อลูกค้าการแสดง
ข้อมูลบนฉลาก

การกำากับดูแลกิจการที�ดี ความเป็นส�วน
ติัวของลูกค้า การปฏิิบัติิติามกฎหุ้มาย

ความหุ้ลากหุ้ลายและโอกาส
แหุ้�งความเท�าเทียม
การจ้างงาน อาชำีวอนามัย
และความปลอดภัย

การประเมินความพื่ึงพื่อใจของลูกค้า
ที่่�ม่ติ่อส่ินค้าและบรกิาร

การประเมินผลคู�ค้าในด้านการจ้างงาน 
สิ�งแวดล้อม และด้านสิทธิุมนุษยชำน 

การกำากับดูแลกิจการที�ดี

ความรับผิดชำอบติ�อลูกค้า 

การกำากับดูแลกิจการที�ดี จรยิธุรรม
องค์กรและความซ่ื�อสัติย์ การติ�อติ้าน
ทุจรติิคอร์รัปชำัน

การพัฒนานวัติกรรมทางธุุรกิจ

ผูถ้ืือหุุ้้น เจ้าหุ้นี� 
คู�ค้า หุ้น�วยงานกำากับ

คู�ค้า ลูกค้า หุ้น�วยงานกำากับ

ผู้ถืือหุุ้้น คู�ค้า ลูกค้า

คู�ค้า ลูกค้า

คู�ค้า ลูกค้า หุ้น�วยงานกำากับ

สังคม หุ้น�วยงานกำากับ

ชำุมชำน สังคม หุ้น�วยงานกำากับ

มิติิ ประเดำ็นดำ้านความยั�งย่นติาม
แนวที่างของบรษัิัที่ฯ

ประเดำ็นดำ้านความยั�งย่นติาม
แนวที่าง GRI

ขอบเขติผลกระที่บติ่อผู้มส่่่วนไดำ้เส่่ย

บรษัิัที่ฯ ภายนอกบรษัิัที่ฯ
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3.2.1) การวเิคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของธุุรกิจ 

 การทำาความเข้าใจถื้งความติ้องการด้านความยั�งยืนของผู้มีส�วนได้เสียทุกกลุ�มนั�น เป็นอีกหุ้น้�งปัจจัยสำาคัญที�ส�งผลติ�อความสำาเร็จของ
บรษัิทฯ ซ่้�งจะสะท้อนใหุ้้เหุ้็นถื้งแนวทางที�เหุ้มาะสมสำาหุ้รับการสื�อสารกับผู้มีส�วนได้เสียและการกำาหุ้นดประเด็นสาระสำาคัญ เพื�อบรษัิทฯ สามารถื
คิดค้น คาดการณ์และ ติอบสนองได้อย�างติรงประเด็น รวมถื้งการสร้างสรรค์สินค้าและบรกิารใหุ้ม�ๆ สำาหุ้รับลูกค้าที�มีความติ้องการที�หุ้ลากหุ้ลาย 
ควบคู�ไปกับการดำาเนินการติามวสิัยทัศน์ เพื�อเศรษฐกิจ สังคม และสิ�งแวดล้อมที�ดียิ�งข้�น 

 บรษัิทฯ มุ�งมั�นที�จะสร้างแรงบันดาลใจ และเติิมเติ็มชำีวติิผู้คนด้วยความบันเทิง การนำาเสนอสินค้าและบรกิารที�สร้างสรรค์และมีคุณค�า
ดว้ย “ความหุ้ลากหุ้ลายในความยั�งยนื” ซ่้�งเปน็การคำานง้ถืง้การพฒันาอย�างยั�งยนืในทกุมติิริอบดา้นเป็นติวัขบัเคลื�อนและหุ้ลอมรวมหุ้�วงโซ่�คณุค�าใหุ้้
สอดรับกลยุทธุ์ทางธุุรกิจไปในทิศทางเดียวกัน

การรับฟั้งเสียงของผู้คน
เพื�อพัฒนาอย�างแท้จรงิ

การ เข้ าถื้ งสิ นค้ าและ
บรกิาร ได้อย�างหุ้ลาก
หุ้ลายชำ�องทาง

การส�งมอบสินค้าและ
บรกิารที�มีคุณภาพ ติอบ
สนองความติ้องการที�
หุ้ลากหุ้ลาย

การพัฒนากระบวนการ
คุณภาพ ติั�งแติ�ติ้นนำ�าถื้ง
ปลายนำ�าอย�างยั�งยืน

ก า ร เ ชำื� อ ม โ ย ง ค ว า ม
ติ้องการของลูกค้าอย�าง
เป็นระบบ

การจัดำการผลกระที่บติ่อผู้ม่ส่่วน
ไดำ้เส่่ยในห่วงโซ่คุณค่าของธุุรกิจ

 3.2)

Diversity
in

Sustainability

Human
Insight &

Development

Sustainable
Provision

Customer
Engagement

Eco-
Distribution

Customer
Accesibility

 โดยมกีารแสดงถืง้ความสัมพันธุข์องกจิกรรมที�เกี�ยวขอ้งกบัการดำาเนนิธุรุกจิ เพื�อใหุ้เ้หุ้น็ถืง้ความมุ�งมั�นที�จะเพิ�มมลูค�าใหุ้้แก�สนิคา้และบรกิาร 
โดยสะทอ้นไปยงัคณุค�าที�ส�งมอบใหุ้แ้ก�ผูม้สี�วนไดเ้สียที�เกี�ยวขอ้งในแติ�ละกจิกรรม ซ่้�งประกอบดว้ยกิจกรรมติลอดหุ้�วงโซ่คณุค�าของ 2 ประเภท ดงันี�

กิจกรรมในหุ้�วงโซ่�คุณค�า

1) Human Insight & Development
การรับฟังเส่่ยงของผู้คน เพื่่�อการพัื่ฒนา
อย่างแที่้จรงิ
จุดเร ิ�มติ้นของหุ้�วงโซ่�คุณค�า เพื�อเรยีนรู้
ความต้ิองการหุ้รอืความคาดหุ้วังทั�งทาง
ติรงและทางอ้อม และนำาข้อมูลเหุ้ล�านั�นไป
ดำาเนนิการปรับปรุงติามกลยทุธุ ์เพื�อลดชำ�อง
ว�างของความคาดหุ้วังในสิ�งที�องค์กรติอบ
สนองแก�ลูกค้า

2) Sustainable Provision
การพื่ัฒนากระบวนการคุณภาพื่ติั�งแต่ิ
ติ้นนำ�าถึึงปลายนำ�าอย่างยั�งย่น
การบร หิุ้ ารจั ดการ ปัจจั ยผ ลิติ  หุ้ร อื
โลจิสติิกส์ขาเข้า (Inbound Logistics) 
เป็นกิจกรรมที�มุ�งเน้นและสนับสนุนด้าน
ปัจจยัการผลิติ รวมถืง้ลักษณะความสัมพนัธุ์
ของคู�ค้าหุ้รอืผู้ส�งมอบวัติถืุดิบ หุ้รอืสิ�งที�
ใชำ้เป็นปัจจัยในการผลิติสินค้าและบรกิาร

การปฏิบิตัิกิาร (Operations) เป็นกจิกรรม
เกี�ยวกับการแปลงสภาพวัติถืดุบิ หุ้รอืปัจจัย
ที�นำาไปสู�กระบวนการพัฒนาสินค้าและ
บรกิารที�พร้อมจำาหุ้น�าย โดยมีทั�งการคัด
เลือกโรงงานเพื�อจ้างผลิติ รวมถ้ืงการคัด
เลือกสินค้าจากพันธุมิติรเพื�อนำามาจำาหุ้น�าย
ในชำ�องทางของบรษัิทฯ 

- ลูกค้า 
- คู�สัญญา / ผู้คิดค้นงานวจิัย (กรณีผลิติ
สินค้าแบรนด์ตินเอง) 
- คู�ค้า / พันธุมิติรทางธุุรกิจ (กรณีนำาสินค้า
จากผู้ผลิติรายอื�นมาจำาหุ้น�าย) 
- สังคม กระแสความติ้องการในชำ�วงเวลา
นั�นๆ 
- พนกังานที�ทำาหุ้นา้ที�รับคำาสั�งซ่ื�อและขอ้ร้อง
เรยีนของลูกค้า

- คู�สัญญา / ผู้คิดค้นงานวจิัย (กรณีผลิติ
สินค้าแบรนด์ตินเอง) 
- คู�ค้า / พันธุมิติรทางธุุรกิจ (กรณีนำาสินค้า
จากผู้ผลิติรายอื�นมาจำาหุ้น�าย) 
- ผู้ผลิติวัติถืุดิบทั�งในและติ�างประเทศ
- หุ้น�วยงานภาครัฐ / หุ้น�วยงานกำากับที�
ควบคุมมาติรฐานด้านวัติถืุดิบ
- พนักงานที�ทำาหุ้น้าที�จัดซ่ื�อ จัดหุ้าวัติถืุดิบ

- โรงงานผู้รับจ้างผลิติ 
- พนักงานที�ทำาหุ้น้าที�ผลิติสินค้า
- หุ้น�วยงานภาครัฐ / หุ้น�วยงานกำากับที�
ควบคุมมาติรฐานการผลิติ
- ผู้ผลิติบรรจุภัณฑ์์
- ชำุมชำน สังคมรอบข้างโรงงาน

- การจำาแนกกลุ�มลูกค้า ที�ครอบคลุมทุก
ส�วนของติลาด
- การรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจรงิหุ้รอื
พฤติิกรรมที�เกี�ยวกับลูกค้าอย�างติ�อเนื�อง 
ผ�านชำ�องทางที�หุ้ลากหุ้ลาย 
- การสำารวจติลาดและพฤติิกรรมผู้บรโิภค 
การสอบถืามกลุ�มติัวอย�างหุ้รอืกลุ�มเป้า
หุ้มาย การบันท้กการขายหุ้รอืรายงานการ
ขาย บันท้กข้อร้องเรยีนของลูกค้า และ
ข้อมูลภาคสนาม
- การวเิคราะห์ุ้ความต้ิองการของลูกค้าที�
หุ้ลากหุ้ลาย

- การคิดค้น วจิัย และพัฒนาสินค้าที�ติอบ
โจทย์ลูกคา้ไดหุ้้ลากหุ้ลายกลุ�ม ทนัสมยั และ
ได้มาติรฐานความปลอดภัย
- การจัดหุ้าและจัดซื่�อวัติถืุดิบที�มีคุณภาพ 
การพิจารณาใช้ำวัติถืุดิบท้องถืิ�นภายใน
ประเทศ
- กระบวนการจัดซ่ื�อและคัดเลือกคู�คา้ที�เป็น
ธุรรม ไม�กีดกันทางการค้า ไม�เลือกปฏิิบัติิ 
และไม�ทุจรติิ
- คัดเลือกโรงงานที�ได้มาติรฐาน ถืูกติ้อง
ติามเกณฑ์์ควบคุม ลดผลกระทบติ�อชำุมชำน
และสิ�งแวดล้อม 
- ใชำ้เทคโนโลยีสมัยใหุ้ม� หุ้รอืส�งเสรมิใหุ้้เกิด
นวัติกรรมในการผลิติและแปรรูปวัติถืุดิบ
อย�างมีประสิทธุิภาพ 
- ติรวจสอบและควบคุมคุณภาพของสินค้า
ใหุ้้เป็นไปติามมาติรฐานที�กำาหุ้นด
- คำาน้งถื้งความปลอดภัย การลดของเสีย
ในกระบวนการผลิติ และลดผลกระทบติ�อ
สิ�งแวดล้อมใหุ้้มากที�สุด
- ใช้ำบรรจุภัณฑ์์ที� เหุ้มาะสมเพื�อรักษา
คุณภาพของสินค้า และเลือกใชำ้วัสดุที�เป็น
มิติรติ�อสิ�งแวดล้อม

การระบุกิจกรรมที�เกี�ยวข้อง การระบุผู้มีส�วนได้เสีย

กิจกรรมหลัก (Primary Activities) 
 คือ การเชำื�อมโยงกันอย�างติ�อเนื�องของ 5 กิจกรรมหุ้ลัก ติามกิจกรรมของธุุรกิจคอมเมิร์ซ่ ดังนี�
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กิจกรรมในหุ้�วงโซ่�คุณค�า การระบุกิจกรรมที�เกี�ยวข้อง การระบุผู้มีส�วนได้เสีย

3) Eco-Distribution
การส่่งมอบสิ่นค้าและบรกิารท่ี่�ม่คุณภาพื่ 
ติอบส่นองความติ้องการที่่�หลากหลาย
การบรหิุ้ารคลัง และการกระจายสินคา้ หุ้รอื
โลจิสติกิส์ขาออก (Outbound Logistics) 
เป็นกิจกรรมและชำ�องทางการเคลื�อนย้าย 
หุ้รอืการส�งมอบสินค้า เพื�อใหุ้้ลูกค้าหุ้รอื
ผู้บรโิภคสามารถืเข้าถื้งสินค้าได้อย�างมี
ประสิทธุิภาพ

4) Customer Accessibility
การเข้าถึึงสิ่นค้าและบรกิารได้ำอย่างหลาก
หลายชุ่องที่าง
การติลาดและการขาย (Marketing and 
Sales) เป็นกิจกรรมเกี�ยวกับการติัดสินใจ
ซื่�อของลกูคา้ เพื�อใหุ้เ้ข้าถืง้สนิคา้และบรกิาร
ได้อย�างสะดวกมากยิ�งข้�น ด้วยชำ�องทางที�
หุ้ลากหุ้ลาย

5) Customer Engagement
การเชุ่�อมโยงความติอ้งการของลกูคา้อยา่ง
เป็นระบบ
การบรกิารหุ้ลังการขาย เป็นกิจกรรมเกี�ยว
กับการใหุ้้บรกิารแก�ลูกค้า พร้อมกลับเข้าสู�
การรับฟั้งเสยีงลกูคา้อกีครั�ง เพื�อที�จะพฒันา
ใหุ้้เกิดความพ้งพอใจอย�างสูงสุด

- อยู�ในที�ติั�งที�เหุ้มาะสม สะดวกติ�อการขนส�ง 
และมีระบบการจัดการโดยรวมที�เป็นมิติร
กับสิ�งแวดล้อม
- มีการนำาเทคโนโลยีที�ทันสมัยเข้ามา
ใชำ้ ในการบรหิุ้ารจัดการคำาสั� งซ่ื� อ ใหุ้้ มี
ประสิทธุิภาพ 
- มีความพร้อมในการจัดเก็บสินค้าอย�างมี
ประสิทธุิภาพ รักษาคุณภาพของสินค้าได้
เป็นอย�างดี
- คัดเลือกผู้ใหุ้้บรกิารด้านการขนส�งที�ได้
มาติรฐาน และมีกระบวนการจัดจ้างที�เป็น
ธุรรม 
- ขนส�งและส�งมอบสินค้าอย�างถูืกติ้อง ด้วย
บรกิารที�มีคุณภาพ และติรงเวลา

- ร้านค้าออฟ้ไลน์ / ออนไลน์ มีหุ้ลากหุ้ลาย
ชำ�องทาง ผู้บรโิภคเข้าถื้งได้ง�าย
- การกำาหุ้นดราคาของสินค้า และจัด
กิจกรรมส�งเสรมิการติลาดอย�างเหุ้มาะสม
- ใหุ้้บรกิารข้อมูลของสินค้าแก�ผู้บรโิภค
อย�างถืูกติ้องครบถ้ืวนทุกชำ�องทางการ
สื�อสาร

- มีการรับประกันสินค้าและความพ้งพอใจ
- มีระบบการบรหิุ้ารความสัมพันธ์ุกับลูกค้า 
เพื�อรับฟั้งความคิดเหุ้็นและข้อเสนอแนะ
- เปิดใหุ้้มีชำ�องทางการร้องเรยีน

- คู�ค้าผู้รับจ้างขนส�ง
- พนักงานประจำาคลังสินค้า
- เจ้าของคลังสนิคา้ หุ้รอื นคิมอตุิสาหุ้กรรม
ที�ติั�งโรงงาน
- คู�ค้าหุ้รอืคู�สัญญาโปรแกรมการบรหิุ้าร
จัดการคลังสินค้า
- ผู้บรโิภค 
- ลกูคา้ / ผูก้ระจายสนิคา้ (ผ�านชำ�องทางอื�นๆ 
ที�ไม�ใชำ�ของบรษัิท)
- ชำุมชำน สังคมรอบข้างคลังสินค้า

- ลกูคา้ / ผูก้ระจายสนิคา้ (ผ�านชำ�องทางอื�นๆ 
ที�ไม�ใชำ�ของบรษัิทฯ)
- พนักงานผู้ใหุ้้ข้อมูล / พนักงานขาย

- ลกูคา้ / ผูก้ระจายสนิคา้ (ผ�านชำ�องทางอื�นๆ 
ที�ไม�ใชำ�ของบรษัิทฯ)
- พนักงานผู้รับข้อมูล / พนักงานบรกิาร
หุ้ลังการขาย

กิจกรรมส่นับส่นุน (Support Activities) 
 คอื กจิกรรมที�สนบัสนนุใหุ้กิ้จกรรมหุ้ลกับรรลเุปา้หุ้มาย ซ้่�งมคีวามสำาคญัไม�นอ้ยไปกว�ากิจกรรมหุ้ลกั โดยบรษัิทฯ ไดม้กีารดำาเนนิการอย�าง
รอบคอบและปฏิบิติัิติามเกณฑ์ก์ารบรหิุ้ารจดัการอย�างเหุ้มาะสม ทั�งการบรหิุ้ารทรัพยากรบคุคล การพฒันาเทคโนโยลสีารสนเทศ การบรหิุ้ารจดัการ
ภาพลักษณ์และสื�อสารองค์กร  และ การจัดทำาระบบบัญชำีและการเงิน เป็นติ้น

3.2.2) การวเิคราะห์ผู้มส่่่วนไดำ้เส่่ยในห่วงโซ่คุณค่าของธุุรกิจ

นโยบายการม่ส่่วนร่วมของผู้ม่ส่่วนไดำ้เส่่ย
 บรษัิทฯ มุ�งมั�นบรหิุ้ารจดัการผูม้สี�วนไดเ้สยีอย�างมปีระสทิธุภิาพและเปน็ธุรรม โดยนำาแนวทางที�เป็นระบบมาใชำเ้พื�อกำาหุ้นดผูม้สี�วนไดเ้สยีที�
สำาคญัและบรูณาการความคาดหุ้วงัของผูม้สี�วนไดเ้สยีใหุ้เ้ปน็ส�วนหุ้น้�งของการดำาเนนิงานในทกุภาคส�วน ใหุ้ค้รอบคลมุทกุหุ้น�วยธุรุกจิและสอดคลอ้ง
กับกลยุทธุ์ในการดำาเนินธุุรกิจของบรษัิทฯ ติลอดจนมีการติิดติามและสื�อสารกับผู้มีส�วนได้เสียทุกกลุ�มอย�างเหุ้มาะสม 
 โดยเน้นการดูแลและสร้างความสัมพันธุ์กับกลุ�มผู้มีส�วนได้เสียหุ้ลักที�สำาคัญ 3 อันดับแรก ได้แก� 1. ลูกค้า 2. พนักงาน และ 3. คู�ค้า โดยมี
ผู้มีส�วนได้เสียอันดับรองอื�นๆ ร�วมด้วย ได้แก� ผู้ถืือหุุ้้น ภาครัฐหุ้รอืหุ้น�วยงานกำากับ ชำุมชำนและสังคม เพื�อสร้างคุณค�าร�วมกันและเติิบโติไปด้วยกัน
ได้อย�างสมดุล   

กรอบการดำำาเนินงานติ่อผู้ม่ส่่วนได้ำเส่่ย
 1) การจำาแนกและวเิคราะห์ุ้ผู้มีส�วนได้เสีย
จัดกลุ�มผู้มีส�วนได้เสียหุ้ลักที�สำาคัญและกลุ�มรอง เพื�อวเิคราะห์ุ้ความเสี�ยงและผลกระทบทั�งทางติรง ทางอ้อม และชำ�องทางในการมีส�วนร�วมที�เหุ้มาะ
สมในการกำาหุ้นดประเด็นความยั�งยืนร�วมกัน
 2) การรับฟั้งและการมีส�วนร�วม
จัดชำ�องทางการสื�อสารทั�งออนไลน์และออฟ้ไลน์รวมทั�งการพบปะแบบติัวติ�อติัว โดยเจ้าหุ้น้าที�ที�รับผิดชำอบโดยติรงเป็นประจำาอย�างติ�อเนื�อง รวมไป
ถื้งจัดใหุ้้มีชำ�องทางรับข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรยีน การสำารวจความติ้องการ ความพ้งพอใจ และความผูกพัน การทำาสนทนากลุ�ม การประชำุม และ
การจัดกิจกรรมร�วมกัน ติามกระบวนการและกิจกรรมที�กำาหุ้นดอย�างสมำ�าเสมอ
 3) การติอบสนอง
กำาหุ้นดกระบวนการติอบสนองติ�อความติ้องการและข้อร้องเรยีนในแติ�ละกลุ�มอย�างเหุ้มาะสมและรัดกุม มีการสื�อสาร หุ้รอืเปิดเผยข้อมูลอย�างครบ
ถื้วน เพียงพอและทันท�วงที อีกทั�งมีการกำาหุ้นดกระบวนการรองรับและวเิคราะหุ้์ข้อมูลที�ได้ นำาไปสู�การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการภายในติ�อไป

ผู้ถืือหุุ้้น3. คู�ค้า1. ลูกค้า 2. พนักงาน หุ้น�วยงานกำากับ ชำุมชำน
และสังคม
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ชำ�องทางการมีส�วนร�วม
ผู้มีส�วน
ได้เสีย

- บรหิุ้ารงานใหุ้้เกิดความเติิบโติอย�าง
มั� นคงและสมดุล  ในทุกมิติิทั� งด้ าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ�งแวดล้อม
- ปฏิบิติัิหุ้นา้ที�ดว้ยความซื่�อสตัิย ์ติลอดจน
ดำาเนินการใดๆ ดว้ยหุ้ลักการกำากบักิจการ
และจรรยาบรรณที�ไม�แสวงหุ้า
ผลประโยชำน์ใหุ้้ตินเองและผู้อื�น โดยใชำ้ข้อ
มูลใดๆ ของบรษัิทฯ ที�ยังไม�เปิดเผยติ�อ
สาธุารณชำน และไม�ดำาเนินการใดๆ ที�อาจ
ก�อใหุ้้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชำน์
ติ�อบรษัิทฯ
- ส�งเสรมิการติ�อติ้านทุจรติิคอร์รัปชำันใน
ทุกรูปแบบ

- บรหิุ้ารจัดการจ� ายค� าติอบแทนที�
สอดคล้องกับผลดำาเนินงานของบรษัิทฯ 
ทั�งในระยะสั�นและระยะยาว รวมถื้งมีการ
วัดผลโดยการใชำ้ระบบ OKR 
- จัดสวัสดิการใหุ้้แก�พนักงานอย�างเหุ้มาะ
สม เชำ�น กองทุนสำารองเลี�ยงชีำพ กองทุน
ประกันสังคม สวัสดิการรักษาพยาบาล 
การติรวจร�างกายประจำาปี อาหุ้ารและ
เคร ื�องดื�มราคาพิเศษ เป็นติ้น
- ส�งเสรมิและดำาเนินการด้านการพัฒนา
ศักยภาพของพนักงาน ผลักดันใหุ้้เกิด
ความก้าวหุ้น้าอย�างยุติิธุรรม
- บรหิุ้ารจัดการพื�นที�ภายในสำานักงานที�
ถืูกต้ิองติามหุ้ลักอาชำีวอนามัย เชำ�น พื�นที�
สีเขียว พื�นที�สูบบุหุ้ร ี� หุ้้องอาหุ้ารพนักงาน 
มุมสันทนาการติ�างๆ 
- สรรหุ้าและว�าจ้างพนักงานติามแนวทาง
ดา้นสทิธุมินษุยชำน โดยเน้นหุ้ลักความเท�า
เทยีม ความหุ้ลากหุ้ลาย ไม�กีดกัน  ไม�เลือก
ปฏิิบัติิในด้านเชืำ�อชำาติิ ศาสนา สีผิว หุ้รอื
เพศ มุ�งที�ความสามารถืที�สอดคล้องกับ
รูปแบบธุุรกิจ

- ประชำุมสามัญ / วสิามัญประจำาปี 
- การชำี�แจงผลการดำาเนินงานราย
ไติรมาส
- กิจกรรมส�งเสรมิการลงทุน เชำ�น Road 
Show, Opportunity Day,
Open House, Company Visit,
Site Visit, One on One Meeting,
Group Meeting, Analyst
Meeting, Business Direction
- รายงานประจำาปี รายงานแบบฟ้อร์ม 
56-1 One Report
- ชำ�องทางการสื�อสารติ�างๆ เชำ�น เว็บไซ่ติ์ 
อีเมล โทรศัพท์ ไลน์ เฟ้ซ่บุก๊ ทวติิเติอร์ 
และชำ�องยูทูป
- ชำ�องทางการร้องเรยีน (Whistle 
Blowing)

- กิจกรรม All Hands Town Hall 
Meeting จัดใหุ้้ฝ่ายบรหิุ้ารสูงสุดพบ
พนักงานประจำาปี
- กิจกรรมสันทนาการติามเทศกาล เชำ�น 
งานปีใหุ้ม� ครสิมาสต์ิ ติรุษจีน และลอย
กระทง เป็นติ้น
- กิจกรรมยกระดับคุณภาพชำีวติิ
พนักงานในด้านติ�างๆ เชำ�น Money 
Expo และการออกกำาลังกาย
- เปิดโอกาสใหุ้้พนักงานมีส�วนร�วมเป็น
จิติอาสาในกิจกรรมชำ�วยเหุ้ลือสังคมด้าน
ติ�างๆ 
- แบบสำารวจความผูกพันธุ์ / ความพง้
พอใจติ�อบรษัิทฯ
- ชำ�องทางการสื�อสารติ�างๆ เชำ�น เว็บไซ่ติ์ 
อีเมล โทรศัพท์ ไลน์ เฟ้ซ่บุก๊ ทวติิเติอร์ 
และชำ�องยูทูป
- การประชำุมคณะกรรมการสวัสดิการ
พนักงาน
- การประเมินผลการปฏิิบัติิงานของ
พนักงานเป็นประจำาทุก 6 เดือน ด้วย
ระบบ OKRs

ผู้ถืือหุุ้้น 
และ
นักลงทุน

พนักงาน

- ผลประกอบการที�ดี เป็นรูปธุรรม
เติิบโติอย�างติ�อเนื�องและมั�นคง
- การพัฒนาอย�างยั�งยืนครบทุกมิติิ
- ราคาหุ้ลักทรัพย์ที�สะท้อนมูลค�า
ที�แท้จรงิของบรษัิทฯ 
- การจ�ายปันผลสมำ�าเสมอ
- การกำากับดูแลกิจการที�ดี โปร�งใส
ติรวจสอบได้
- การเปิดเผยข้อมูลอย�างถืูกต้ิอง
ครบถื้วน ทันเวลา

- ค�าจ้าง ผลติอบแทนที�เหุ้มาะสม
และเป็นธุรรม
- การจัดสวัสดิการที�สูงกว�ากฎหุ้มาย
กำาหุ้นด
- การจัดอบรมพัฒนาความรู้และศกัยภาพ
การทำางาน
- เปดิโอกาสใหุ้เ้กิดความกา้วหุ้นา้ในอาชำพี 
เพื�อในเกิดความมั�นคงในชำีวติิ
- การจัดการสภาพแวดล้อมที�ดี ปลอดภัย 
ติรงติามหุ้ลักอาชำีวอนามัย
และความปลอดภัยในสถืานที�ทำางาน
- การเปิดเผยและสื�อสารข้อมูล ทิศทาง
การบรหิุ้ารงานของบรษัิทฯ อย�างสมำ�าเสมอ
- มีความสุขใจในการทำางานและมีสมดุล
ในการใชำ้ชำีวติิ
- การปฏิบิัติิติ�อพนักงานด้วยความ
เป็นธุรรม ติามหุ้ลักสิทธุิมนุษชำน
ไม�กีดกัน ไม�เลือกปฏิิบัติิ
- เปิดรับและใหุ้้โอกาสพนักงานที�มีความ
หุ้ลากหุ้ลายทางเพศ 

ข้อเสนอแนะ/ความคาดหุ้วัง/
ความสนใจของผู้มีส�วนได้เสีย

การติอบสนองติ�อความคาดหุ้วัง
ของผู้มีส�วนได้เสีย

การติอบส่นองติ่อความคาดำหวังของผู้ม่ส่่วนไดำ้เส่่ย
 เมื�อทราบความคาดหุ้วงัของผูม้สี�วนไดเ้สยีแลว้ บรษัิทฯ จง้ไดส้รุปแนวทางการติอบสนองความคาดหุ้วงันั�น เพื�อสะทอ้นใหุ้เ้ห็ุ้น
ถื้งความร�วมมือและการสร้างคุณค�าร�วมกนัระหุ้ว�างบรษัิทฯ และผูมี้ส�วนไดเ้สยีทกุส�วน ลดความเสี�ยงดา้นติ�างๆ ในการดำาเนนิงาน และ
ยังถืือเป็นการสร้างมูลค�าเพิ�มใหุ้้แก�ธุุรกิจอีกด้วย

ชำ�องทางการมีส�วนร�วม
ผู้มีส�วน
ได้เสีย

- เปิดชำ�องทางใหุ้้มีการสื�อสารระหุ้ว�างกัน

- ผลิติสินค้าที�ได้มาติรฐาน และปลอดภัย 
- ส�งเสรมินวัติกรรมการผลิติที�ติอบสนอง
ความติ้องการของลูกค้า และเป็นมิติรกับ
สิ�งแวดล้อม
- ส�งมอบข้อมูล สินค้า และบรกิารที�มี
คุณภาพ ถืูกติ้อง ติรงเวลา ติามมาติรฐาน
ที�กำาหุ้นด
- จัดใหุ้้มีเจ้าหุ้น้าที�บรกิารด้านข้อมูล
ทั�งก�อนและหุ้ลังการขาย
- ขยายชำ�องทางการจำาหุ้น�ายสินค้าอย�าง
หุ้ลากหุ้ลาย เขา้ถืง้ง�าย และมปีระสทิธุภิาพ
- จัดทำาแบบประเมินความพ้งพอใจ
ของลูกค้า 
- มีมาติรการในการรักษาข้อมูลส�วน
บุคคลของลูกค้า 
- เปิดชำ�องทางใหุ้้มีการสื�อสารระหุ้ว�างกัน

- ปฏิิบัติิติ�อคู�ค้าด้วยความเป็นธุรรม 
โปร�งใส ติรวจสอบได้ ไม�มีมาติรการ
ผกูขาดหุ้รอืกดีกนัทางการคา้ และติ�อติา้น
การทุจรติิคอร์รัปชำันทุกรูปแบบ
- กำาหุ้นดรูปแบบสัญญาและผลติอบแทน
การจัดซ่ื�อจัดจ้างด้วยความเป็นธุรรม 
- ชำำาระเงินติรงติามเวลาด้วยเงื�อนไขที�
กำาหุ้นดไว้
- ส�งเสรมิความร�วมมือ พัฒนานวัติกรรม 
และองค์ความรู้ร�วมกัน 
- รักษาความสัมพันธุ์ที�ดี รักษาความลับ
ซ่้�งกันและกัน
- มจีดุมุ�งหุ้มายเดยีวกนัคอืการผลติิสนิคา้
ที�มีคุณภาพ และปลอดภัย เพื�อส�งมอบ
แก�ลูกค้า
- มกีระบวนการดำาเนินงานติามหุ้ลกัอาชำวี
อนามัยและความปลอดภัย 

- การแลกเปลี�ยนความคิดเหุ้็น ข้อติกลง 
กรอบการปฏิิบัติิงานระหุ้ว�างหุ้ัวหุ้น้าและ
พนักงานในสังกัด เป็นประจำาทุก 6 เดือน
ชำ�องทางการร้องเรยีน (Whistle
Blowing)

- แบบสำารวจความพง้พอใจของลูกค้า
- เปิดโอกาสใหุ้้ได้เยี�ยมชำมกิจการของ
บรษัิทฯ เชำ�น Site Visit, Open House 
หุ้รอืร�วมรับฟั้ง Business Direction
ในโอกาสติ�างๆ ที�เหุ้มาะสม
- ชำ�องทางการสื�อสารติ�างๆ เชำ�น เว็บไซ่ติ์ 
อีเมล โทรศัพท์ ไลน์ เฟ้ซ่บุ๊ก ทวติิเติอร์ 
และชำ�องยูทูป
- ชำ�องทางการร้องเรยีน (Whistle
Blowing)

- การประชำุมคู�ค้า / คู�สัญญา 
- เปิดโอกาสใหุ้้ได้เยี�ยมชำมกิจการของ
บรษัิทฯ เชำ�น Site Visit, Open House 
หุ้รอืร�วมรับฟั้ง Business Direction ใน
โอกาสติ�างๆ ที�หุ้มาะสม
- ชำ�องทางการสื�อสารติ�างๆ เชำ�น เว็บไซ่ติ์ 
อีเมล โทรศัพท์ ไลน์ เฟ้ซ่บุ๊ก ทวติิเติอร์ 
และชำ�องยูทูป
- ชำ�องทางการร้องเรยีน (Whistle
Blowing)

ผู้บรโิภค 
และ ลูกค้า

คู�ค้า /
คู�สัญญา 
/ ผู้รับจ้าง
ผลิติ

- การใหุ้้บรกิารก�อนการขายที�ดี มีผู้ใหุ้้
ข้อมูลสินค้าได้อย�างถืูกติ้อง ทันเวลา
- ได้รับสินค้าที�มีความปลอดภัย ติาม
มาติรฐานควบคุม มีคุณภาพ ถืูกติ้อง 
ติรงเวลา
- ติรวจสอบสถืานะการสั�งซ่ื�อและจัดส�ง
ได้อย�างโปร�งใส ทันเวลา
- การใหุ้้บรกิารหุ้ลังการขายที�ดี มีการรับ
ประกันสินค้าและความพ้งพอใจ
- กระบวนการผลิติเป็นมิติรติ�อ
สิ�งแวดล้อม
- มีสินค้าที�หุ้ลากหุ้ลาย ทันกระแส
ติรงความติ้องการของลูกค้า
- เข้าถื้งสินค้าได้ง�ายทั�งชำ�องทางออฟ้ไลน์
และออนไลน์ที�หุ้ลากหุ้ลาย 
- การกำาหุ้นดราคาของสินค้า และจัด
กจิกรรมส�งเสรมิการติลาดอย�างเหุ้มาะสม

- การจัดซ่ื�อจัดจ้างโปร�งใส เป็นธุรรม
ไม�ผูกขาดหุ้รอืกีดกันทางการค้า ไม�ทุจรติิ
- การใหุ้้ผลติอบแทนที�จูงใจ เหุ้มาะสม 
เป็นธุรรม
- การสร้างคุณค�าร�วมกันในการดำาเนิน
ธุุรกิจระยะยาวและยั�งยืน
- การปอ้งกนัดา้นความปลอดภยั ติรงติาม
หุ้ลักอาชำีวอนามัย
- การรักษาคำามั�นสัญญาและความลับ
ระหุ้ว�างกันในการดำาเนินธุุรกิจ
- การทำาสัญญาด้วยความเป็นธุรรมกับ
ทุกฝ่าย
- การชำำาระหุ้นี�สินถืูกติ้อง ติรงเวลา

ข้อเสนอแนะ/ความคาดหุ้วัง/
ความสนใจของผู้มีส�วนได้เสีย

การติอบสนองติ�อความคาดหุ้วัง
ของผู้มีส�วนได้เสีย
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ชำ�องทางการมีส�วนร�วม
ผู้มีส�วน
ได้เสีย

- ปฏิิบัติิติามที�กฎหุ้มาย กฎเกณฑ์์กำาหุ้นด
- ติ�อติ้านการทุจรติิคอร์รัปชัำนทุกรูปแบบ
- ใหุ้้ข้อมูลและความร�วมมือที�ดีเมื�อถืูก
ร้องขอจากหุ้น�วยงานกำากับ 

- สร้างคุณค�าและพัฒนาชุำมชำนด้วยหุ้ลัก
การพัฒนาอย�างยั�งยืน ผ�านการถื�ายทอด
องค์ความรู้ติ�างๆ ใหุ้้แก�ผู้คน
- ควบคุมการปล�อยของเสียใหุ้้อยู�ในเกณฑ์์
มาติรฐาน
- ส�งเสรมิการปรับปรุงกระบวนการทาง
ธุุรกิจ เพื�อลดผลกระทบติ�อชำุมชำนและสิ�ง
แวดล้อม
- การใชำ้ทรัพยากรอย�างรู้คุณค�าและลด
ของเสียในกระบวนการผลิติใหุ้้มากที�สุด
- สนับสนุนกิจกรรมที�สร้างคุณค�าใหุ้้
แก�สังคม ชำุมชำน และสิ�งแวดล้อมอย�าง
สมำ�าเสมอ
- รับฟั้งข้อเสนอแนะจากชำุมชำนรอบพื�นที� 
เพื�อหุ้าแนวทางแก้ไขข้อร้องเรยีนติ�างๆ 
ร�วมกัน

- การมีส�วนร�วมในกิจกรรมและโครงการ
ติ�างๆ อย�างติ�อเนื�อง 
- การจัดทำารายงานหุ้รอืการเปิดเผย
ข้อมูลติ�างๆ 
- ชำ�องทางการร้องเรยีน (Whistle 
Blowing)

- การสำารวจและลงพื�นที�เพื�อประชำุมร�วม
กับผู้นำาชำุมชำนอย�างสมำ�าเสมอ
- การมีส�วนร�วมในกิจกรรมและโครงการ
ติ�างๆ อย�างติ�อเนื�อง
- ชำ�องทางการสื�อสารติ�างๆ เชำ�น เว็บไซ่ติ์ 
อีเมล โทรศัพท์ ไลน์ เฟ้ซ่บุก๊ ทวติิเติอร์ 
และยูทูป
- ชำ�องทางการร้องเรยีน (Whistle 
Blowing)

หุ้น�วยงาน
ภาครัฐ /
หุ้น�วยงาน
กำากับ

ชำุมชำนและ
สังคม 

- การปฏิิบัติิติามข้อกำาหุ้นด กฎเกณฑ์์ 
กฎหุ้มาย ครบทุกมิติิ
- การใหุ้้ข้อมูลหุ้รอืดำาเนินการด้านติ�างๆ 
ด้วยความถูืกติ้อง เหุ้มาะสม ทันเวลา

- การสร้างความผกูพนัธ์ุ ความเชำื�อใจของ
ชำุมชำนและสังคม
- มกีารป้องกันผลกระทบด้านสิ�งแวดล้อม
อย�างถืูกติ้องติามเกณฑ์์การควบคุมติ�างๆ 
- มีกระบวนการส�งเสรมิคุณภาพชีำวติิของ
ผู้คนในสังคม
- การร�วมเป็นส�วนหุ้น้�งของชำุมชำนและ
สังคม
-  การ ใชำ้ท รัพยากรร� วมกันอย� างมี
ประสิทธุิภาพ

ข้อเสนอแนะ/ความคาดหุ้วัง/
ความสนใจของผู้มีส�วนได้เสีย

การติอบสนองติ�อความคาดหุ้วัง
ของผู้มีส�วนได้เสีย
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ปรมิาณการใชุ้นำ�า
44,227 ลบ.ม.

เพื่ิ�มขึ�นร้อยละ 1 จากปี 2563

จำานวนของเสียที�ถืูกทำาลาย
โดยการฝังกลบอย�างถืูกวธิุี

จำานวนครั�งของการรั�วไหุ้ล
อย�างมีนัยสำาคัญของโรงงาน

ติัน

กรณ่

ติัน

ลิติร

กิโลกรัม

กิโลวัติติ์

ลดการติัดติ้นไม้

ลดการใชำ้นำ�า

ลดการปล�อยก๊าซ่
คาร์บอนไดออกไซ่ด์

ลดการใชำ้พลังงาน

ดำำาเนินธุุรกิจภายใติ้กฎหมายและข้อกำาหนดำติ่างๆ ดำ้านส่ิ�งแวดำล้อมอย่างเคร่งครัดำ ส่ร้างจิติส่ำานึกแก่พื่นักงานในด้ำานการใชุ้
ที่รัพื่ยากรอย่างรู้คุณค่า คำานึงถึึงผลกระที่บติลาดำส่ายโซ่อุปที่าน รวมถึึงพื่ิจารณาลงทีุ่นร่วมกับพัื่นธุมิติรที่่�ให้ความส่ำาคัญด้ำานส่ิ�ง
แวดำล้อม

ส่รุปผลการดำำาเนินงานที่่�ส่ำาคัญ
ดำ้านส่ิ�งแวดำล้อม

“การบรหิารจัดำการดำ้านส่ิ�งแวดำล้อม” “การลดำผลกระที่บดำ้านส่ิ�งแวดำล้อม 
จากการกำาจัดำขยะ”

“ใชุ้ที่รัพื่ยากรอย่างรู้คุณค่า ภายในส่ำานักงาน”

4

0

128

195,780

5,120 

30,120

 WE  CARE

จำานวนข้อร้องเรยีนที�เกิดจาก
ด้านกฎหุ้มายสิ�งแวดล้อม

กรณ่
0

ลดการใชำ้เชำื�อเพลิง
ลิติร

10,542

การจัดำการดำ้านความยั�งย่นในมิติิส่ิ�งแวดำล้อม 3.3)

ปรมิาณการใชุ้ไฟฟ้า
5,217,300 กิโลวัติติ์

เพื่ิ�มขึ�นร้อยละ 4 จากปี 2563

พื่นักงานไดำ้รับความรู้และผ่าน
การที่ดำส่อบวัดำความเข้าใจ

170 ราย

นโยบายการจัดำการด้ำานส่ิ�งแวดำล้อม
 บรษัิทฯ มีความมุ�งมั�นที�จะดำาเนินงานภายใต้ิกฎหุ้มาย ข้อ
กำาหุ้นด กฎระเบียบที�เกี�ยวข้องกับสิ�งแวดล้อมอย�างเคร�งครัด และ
ครอบคลุมถื้งการใชำ้พลังงานและทรัพยากรธุรรมชำาติิอย�างรู้คุณค�า 
พร้อมใหุ้้ความสำาคัญกับการอนุรักษ์ธุรรมชำาติิ การจัดการของเสีย
อย�างเป็นระบบ การคำาน้งถื้งการจัดการดูแลและควบคุมผลกระทบด้าน
สิ�งแวดล้อมจากการดำาเนินธุุรกิจติลอดสายโซ่�อุปทานขององค์กร ด้วย
การส�งเสรมิใหุ้พ้นกังานมจีติิสำานก้และมสี�วนร�วมในการแสดงความรับผดิ
ชำอบติ�อสิ�งแวดล้อม นอกจากนี�ยงัใช้ำประเด็นดา้นการจัดการสิ�งแวดล้อม
เป็นองค์ประกอบสำาคัญในการพิจารณาลงทุนร�วมกับพันธุมิติรอีกด้วย
 โดยในเบื�องติ้นมีเป้าหุ้มายในการสร้างความเข้าใจและความ
ติระหุ้นักในการอนุรักษ์สิ�งแวดล้อมแก�พนักงาน โดยเร ิ�มจากโครงการ
การกำาจัดของเสียอย�างถืกูวธิุ ีซ่้�งไดน้ำาขยะเขา้สู�กระบวนการรไีซ่เคลิปลีะ 
10,000 กิโลกรัม และวางเป้าหุ้มายระยะยาวในการลดปรมิาณฝังกลบ
ขยะลงร้อยละ 30 (จากป ี2563) พร้อมการนำาระบบเศรษฐกจิหุ้มนุเวยีน
มาปรับใชำก้บัการดำาเนนิงานของบรษัิทฯ เพื�อร�วมแกไ้ขภาวะโลกร้อนและ
วกิฤติการขาดแคลนทรัพยากรที�กำาลังเกิดข้�นในอนาคติ
 ซ่้�งนโยบายและเป้าหุ้มายการจัดการด้านสิ�งแวดล้อมนี�ได้รับ
การอนุมัติิจากที�ประชำุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนา
อย�างยั�งยืน  และนำาเสนอใหุ้้ที�ประชุำมคณะกรรมการบรษัิทพิจารณาและ
รับทราบร�วมกันเรยีบร้อยแล้ว  

แนวปฏิิบัติิ
 1) ปฏิบิัติติิามกฎหุ้มาย ข้อกำาหุ้นด และระเบียบปฏิิบัติิติ�างๆ ที�
เกี�ยวข้องกับสิ�งแวดล้อมอย�างเคร�งครัด
 2) ทบทวนนโยบาย แผนการจดัการ และติดิติามผลการดำาเนนิ
งานด้านสิ�งแวดล้อมอย�างสมำ�าเสมอ 
 3) สนบัสนนุการใชำเ้ทคโนโลยแีละขั�นติอนการดำาเนนิงานติ�างๆ 
ที�มีมาติรฐานด้านสิ�งแวดล้อม โดยคำาน้งถื้งการควบคุมปรมิาณและการ
จัดการของเสียอย�างถืูกติ้องเหุ้มาะสม
 4) ผลักดันใหุ้้การประเมินผลกระทบติ�อสิ�งแวดล้อมเป็นส�วน
หุ้น้�งของสายโซ่�อุปทาน 
 5) เปิดเผยข้อมูลด้านสิ�งแวดล้อมของบรษัิทฯ อย�างถูืกต้ิองและ
โปร�งใส ผ�านชำ�องทางติ�างๆ ที�เหุ้มาะสม
 6) ใหุ้้ความรู้พร้อมสนับสนุนกิจกรรมที�สร้างจิติสำาน้กแก�
พนักงานและผู้คนในสังคมใหุ้้มีความรับผิดชำอบติ�อสิ�งแวดล้อม

การประเมินผลกระที่บ
 ในปี 2564 บรษัิทฯ ได้ทำาการพิจารณาผลกระทบที�เกิดจาก
จากกิจกรรมการดำาเนินงานติ�อสิ�งแวดล้อมในทุกมิติิ รวมถื้งผลกระทบ
ติ�อระบบนิเวศน์ การเปลี�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หุ้รอืผลในทางลบติ�อ
ทรัพยากรธุรรมชำาติิที�อาจเกิดจากกิจกรรมดังกล�าวแล้ว พบว�าประเด็น
ด้านสิ�งแวดล้อมยังไม�ใชำ�ประเด็นเร�งด�วนหุ้รอืส�งผลกระทบร้ายแรงติ�อ
บรษัิทฯ ที�ระดับสูงสุดในชำ�วงระยะเวลาอันใกล้นี� แติ�อย�างไรก็ติาม ในปีนี�
บรษัิทฯ ไดก้ำาหุ้นดแนวทางการปฏิบัิติทิี�ดตีิามหุ้ลักอาชีำวอนามัยและความ
ปลอดภัยอย�างเหุ้มาะสมและเพียงพอแล้ว และรเิร ิ�มการวางเป้าหุ้มายที�
เกี�ยวข้องกับประเด็นด้านสิ�งแวดล้อมอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง 

ผลการดำำาเนินงาน
 บรษัิทฯ ได้มีการติิดติามและประเมินการดำาเนินงานติาม
กฎหุ้มาย ขอ้กำาหุ้นด และระเบียบปฏิบิตัิทิี�เกี�ยวขอ้งด้านสิ�งแวดล้อมอย�าง
สมำ�าเสมอ เพื�อใหุ้้มั�นใจได้ว�าพนักงานและผู้ที�เกี�ยวข้องได้รับทราบและมี
การปฏิิบัติิติามอย�างถูืกติ้อง โดยในปี 2564 บรษัิทฯ มิได้มีการดำาเนิน
งานใดใดที�เป็นการละเมิดกฎหุ้มายและข้อบังคับด้านสิ�งแวดล้อม ส�งผล
ใหุ้้ไม�มีเบี�ยปรับใดใดที�เกี�ยวข้อง นอกจากนี�ยังได้ขยายขอบเขติของการ
ดำาเนินงานด้านสิ�งแวดล้อมไปยังคู�ค้า โดยได้จัดทำาแบบประเมินตินเอง
ของคู�ค้าซ่้�งใช้ำเกณฑ์์การพิจารณาการดำาเนินงานด้านสิ�งแวดล้อมเป็น
ส�วนหุ้น้�งในการพิจารณาคดัเลอืกคู�คา้ของบรษัิทควบคู�ไปกบัการดำาเนนิ
งานด้านอื�นด้วย (รายละเอยีดเพิ�มติาม การบรหิุ้ารจดัการหุ้�วงโซ่�อปุทาน) 

นโยบายการใชุพ้ื่ลงังานและที่รัพื่ยากรอยา่งมป่ระส่ทิี่ธุภิาพื่
 บรษัิทฯ ติระหุ้นักถื้งการใชำ้พลังงานและทรัพยากรธุรรมชำาติิ
ในโลกที�เพิ�มสูงข้�น และส�งผลกระทบติ�อการดำารงชำีวติิของมนุษย์และ
ความสมดุลของระบบนิเวศน์ บรษัิทฯ พร้อมเป็นส�วนหุ้น้�งของการขับ
เคลื�อนธุุรกิจเข้าสู�เศรษฐกิจหุ้มุนเวยีนและความเป็นกลางทางคาร์บอน 
ด้วยการประยุกติ์ใช้ำในการดำาเนินงานติลอดหุ้�วงโซ่�คุณค�าของบรษัิทฯ  
 ด้วยความมุ�งหุ้วังในการเป็นส�วนหุ้น้�งเพื�อสร้างจิติสำาน้กที�ดี
ด้านสิ�งแวดล้อมแก�ผู้คนในสังคมใหุ้้รักษาและใช้ำพลังงานและทรัพยากร
ใหุ้เ้กิดประสิทธิุภาพสงูสุด ผ�านการสนับสนนุกิจกรรมติ�างๆ และส�งเสรมิ
ใหุ้เ้กิดการสร้างองค์ความรู้ และความติระหุ้นักรู้ใหุ้้แก�พนักงานว�าการใช้ำ
พลังงานและทรัพยากรเป็นเร ื�องใกล้ติัว ซ่้�งเป็นหุ้น้าที�ของทุกฝ่ายที�ติ้อง
ร�วมมือกัน

การมส่่่วนร่วมในการส่นบัส่นนุเปา้หมายการพื่ฒันาที่่�ยั�งยน่ขององคก์าร
ส่หประชุาชุาติิ (UN SDGs)
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แนวปฏิิบัติิ
 1) ปฏิบิัติติิามกฎหุ้มาย ข้อกำาหุ้นด และระเบียบปฏิิบัติิติ�างๆ ที�
เกี�ยวข้องกับการใชำ้พลังงานและทรัพยากรอย�างเคร�งครัด
 2) ทบทวนนโยบาย แผนการจัดการ และติิดติามผลการดำาเนนิ
งานอย�างสมำ�าเสมอ 
 3) ส�งเสรมิใหุ้้เกิดแนวคิดอนุรักษ์ทางติรง 5R ได้แก� ลด
ของที�จะทิ�งใหุ้้น้อยลง ยืดอายุการใชำ้งาน การแปรรูปนำากลับมาใชำ้ใหุ้ม�
การซ่�อมแซ่มเพื�อคงสภาพการใช้ำงาน และหุ้ลีกเลี�ยงการใช้ำผลิติภัณฑ์์ที�
ก�อใหุ้้เกิดอันติราย 
 4) สนับสนุนการใชำ้นวัติกรรม เทคโนโลยีในกระบวนการผลิติ
ที�เกี�ยวข้องกับการประหุ้ยัดพลังงานและทรัพยากร 
 5) สนบัสนุนกิจกรรม พร้อมสร้างจิติสำานก้แก�พนักงานทุกระดับ
ใหุ้้มีความรับผิดชำอบติ�อสิ�งแวดล้อม
 6) จัดพื�นที�ปฏิบิัติิงานในรูปแบบอาคารประหุ้ยัดพลังงาน เพื�อ
ร�วมเป็นส�วนหุ้น้�งของการใชำ้ทรัพยากรธุรรมชำาติิอย�างคุ้มค�าที�สุด

การประเมินผลการใชุ้พื่ลังงานและที่รัพื่ยากรอย่างม่
ประส่ิที่ธุิภาพื่
 ในระยะแรกของการดำาเนินงาน บรษัิทฯ พิจารณาเร ิ�มดำาเนิน
งานจากภายในองค์กรเป็นหุ้ลัก ด้วยการจัดกิจกรรมใหุ้้ความรู้ สร้าง
ความติระหุ้นักและจิติสำาน้กแก�พนักงานภายใน โดยมุ�งหุ้วังใหุ้้เกิดการ
เปลี�ยนแปลงแนวคดิดา้นการใชำพ้ลงังานและทรัพยากรธุรรมชำาติิในชำวีติิ
ประจำาวันติ�อไปได้อย�างยังยืน

ผลการดำำาเนินงาน
 ในปี 2564 บรษัิทฯ ได้ดำาเนินโครงการเพื�อส�งเสรมิการใชำ้
พลังงานและทรัพยากรอย�างมีประสิทธิุภาพจำานวน 3 โครงการ ได้แก� 
โครงการเปเปอร์ มาซ่ ิ“แยก แลก รักษ์” เพื�อคัดแยกขยะประเภทกระดาษ
จากสำานกังานใหุ้ญ�เพื�อเขา้สู�กระบวนการรไีซ่เคลิ โครงการ “รักโลกใหุ้เ้ติม็
ร้อย” เพื�อใหุ้ค้วามรู้พร้อมวัดผลความเขา้ใจดา้นสิ�งแวดลอ้มแก�พนกังาน 
และโครงการ “RS ร�วมใจ ประหุ้ยัดนำ�า ประหุ้ยัดไฟ้ ใหุ้้โลกเรา” เพื�อใหุ้้
พนักงานร�วมเป็นส�วนหุ้น้�งของการใชำ้พลังงานและทรัพยากรอย�างรู้คุณ
ค�าอีกด้วย โดยมีรายละเอียดดังนี�

โครงการ “เปเปอร์ มาซิ ..แยก แลก รักษ์ั ปีที่่� 2”

กลุม่เป้าหมาย : พนกังานทกุคนในสำานักงานใหุ้ญ�ของบรษัิทฯ และขยาย
ขอบเขติไปยังคลังสินค้าของบรษัิทฯ ในปี 2565

วัติถุึประส่งค์ : ส�งเสรมิการคัดแยกกระดาษจากติ้นทาง เพื�อใหุ้้ผู้ก�อ
กำาเนิดขยะเล็งเห็ุ้นถื้งคุณค�าของทรัพยากรที�ใชำ้แล้ว โดยการนำาขยะ
ประเภทกระดาษมาคดัแยกออกจากขยะอื�นๆ เพื�อเพิ�มอตัิราและคณุภาพ
การรไีซ่เคิลกระดาษของประเทศใหุ้้สูงข้�น 

ระยะเวลาดำำาเนินการ  : ปี 2563 - 2564 และอาจพิจารณาขยายเวลา
ดำาเนินการติ�อได้ติามเหุ้็นสมควร

การดำำาเนินงานโครงการ : 
 1) ดำาเนินโครงการร�วมกับ บรษัิท เอสซี่จี แพคเกจจิ�ง จำากัด 
(มหุ้าชำน) ซ่้�งเป็นพันธุมิติรที�มีความเชำี�ยวชำาญ และใหุ้้ความรู้ความเข้าใจ
ด้านการคัดแยกกระดาษ
 2) ประชำาสัมพันธ์ุทั�วทั�งองค์กร ผ�านกิจกรรม และการสื�อสาร
ผ�านสื�อติ�างๆ อาทิ ป้ายประชำาสัมพันธ์ุ  อีเมล์ภายใน หุ้น้าจอเดสท็อป
คอมพิวเติอร์ของพนักงาน เพื�อใหุ้้พนักงานทุกคนได้มีความรู้ด้านการ
คัดแยกกระดาษอย�างถืูกต้ิอง 
 3) ใหุ้้พนกังานทุกคนมีส�วนร�วมในการรวมรวบกระดาษใชำแ้ลว้ 
นำาไปไว้ที�กล�องรับกระดาษที�จัดไว้ใหุ้้ติามจุดติ�างๆ 
 4) ส�งกระดาษที�รวบรวมไดไ้ปยงัโรงงานที�ไดม้าติรฐาน เพื�อเขา้
สู�กระบวนการรไีซ่เคิลติ�อไป 
 5) ประเมินมูลค�ากระดาษเก�า แล้วแลกเปลี�ยนเป็นกระดาษ
เอกสารใหุ้ม�ขนาด A4 เพื�อนำากลับมาใช้ำประโยชำน์ในสำานักงานติ�อไป 
โดยจัดสรรกระดาษใหุ้ม�ที�แติ�ละแผนกได้รับติามสัดส�วนของการนำาส�ง
กระดาษเก�า 

ความคาดำหวัง : คัดแยกและนำากระดาษเข้าสู�กระบวนการรไีซ่เคิล ปลีะ 
10,000 กิโลกรัม

ส่รุปผลการดำำาเนินงาน :
 นำากระดาษเขา้สู�กระบวนการรไีซ่เคลิได้ทั�งสิ�น 7,530 กโิลกรัม 
ถือืเปน็ความสำาเร็จร้อยละ 75.3 และมยีอดสะสมติลอดโครงการที� 8,810 
กิโลกรัม 
 ซ่้�งปรมิาณกระดาษที�รวบรวมได้ติำ�ากว�าเป้าหุ้มาย เนื�องจาก
นโยบายทำางานจากที�บ้าน จ้งมีการเบิกใชำ้กระดาษสำานักงานในจำานวนที�
ลดลง
 ทั�งนี� ติลอดระยะเวลาการดำาเนินโครงการ บรษัิทแลกเปลี�ยน
กระดาษใช้ำแล้วเป็นกระดาษใหุ้ม�กลับสู�องค์กรมาเป็นจำานวน 200 รมี 
(100,000 แผ�น) ซ่้�งเทียบเท�ากับลดการติัดติ้นไม้เป็นจำานวน 124 ติ้น 
นับเป็นจุดเร ิ�มติ้นโครงการที�ดีและจะยังคงดำาเนินการติ�อไปในอนาคติ 
พร้อมรณรงค์แนวคิดด้านการใช้ำทรัพยากรอย�างรู้คุณค�าในชีำวติิประจำา
วันของทุกคน และมุ�งเน้นใหุ้้เกิดการปรับกระบวนการทางธุุรกิจควบคู�
ไปกับการบรหิุ้ารจัดการด้านสิ�งแวดล้อมที�ดี
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โครงการ “อาร์เอส่ รักโลกให้เติ็มร้อย”

กลุ่มเป้าหมาย : พนักงานและบุคคลทั�วไป 

วัติถุึประส่งค์ : สร้างและส�งมอบความรู้ความเข้าใจในการใช้ำพลังงาน
และทรัพยากรธุรรมชำาติอิย�างรู้คณุค�า เพื�อร�วมเป็นส�วนหุ้น้�งในการสร้าง
แรงบันดาลใจใหุ้้แก�ผู้คนในสังคม และมุ�งหุ้วังใหุ้้เกิดจิติสำาน้กในการเร ิ�ม
ติ้นดูแลสิ�งแวดล้อม ด้วยการปรับเปลี�ยนพฤติิกรรมของตินเองในการ
ใชำ้ชำีวติิประจำาวัน ผ�านทางสื�อสังคมออนไลน์ติ�างๆ ทั�งเฟ้ซ่บุก๊ ทวติิเติอร์ 
และเว็บไซ่ติ์   

ระยะเวลาดำำาเนินการ : ชำ�วงการใหุ้้ความรู้  กรกฎาคม – กันยายน 
2564  ชำ�วงกิจกรรมสนับสนุนอื�นๆ และการทดสอบความเข้าใจ ติุลาคม 
- ธุันวาคม 2564 

การดำำาเนินงานโครงการ : 
 1) ใหุ้้ความรู้แก�พนักงานและบุคคลทั�วไป ด้วยการจัดทำา
บทความเกี�ยวกับการอนุรักษ์สิ�งแวดล้อมจำานวน 10 บทความ ผ�านสื�อ
สังคมออนไลน์
 2) จัดใหุ้้มีการวัดความรู้ความเข้าใจของพนักงาน โดยหุ้ลังได้
รับการอบรมเกี�ยวกับการอนุรักษ์สิ�งแวดล้อมแล้ว ต้ิองผ�านการทดสอบ
ความรู้โดยได้คะแนนติามเกณฑ์์กำาหุ้นดขั�นติำ�า 
 3) จัดกิจกรรมส�งเสรมิความรู้ในรูปแบบติ�างๆ เพิ�มเติิม เพื�อ
ปลูกฝังจิติสำานักและความเข้าใจ พร้อมเปิดโอกาสใหุ้้พนักงานแสดง
แนวคิดได้อย�างอิสระ    

ติัวอย่างกิจกรรม

ความคาดำหวัง : 
 1) บุคคลทั�วไปได้รับการส�งผ�านองค์ความรู้ผ�านสื�อสังคม
ออนไลน์ 5,000 ราย
 2) พนักงานมีความรู้ในการใชำ้ทรัพยากรธุรรมชำาติิอย�างรู้คุณ
ค�า และผ�านการทดสอบความเข้าใจด้วยเกณฑ์์ขั�นติำ�าร้อยละ 80 

ส่รุปผลการดำำาเนินงาน :
 ติลอดระยะเวลาดำาเนินการของโครงการ สามารถืสร้างความ
ติระหุ้นักรู้ใหุ้้แก�ผู้คนในสังคม ผ�านสื�อสารบทความในสื�อสังคมออนไลน์
ติ�างๆ ได้กว�า 4,500 ราย คิดเป็นความสำาเร็จร้อยละ 90 จากเป้าหุ้มาย 
5,000 ราย 
 ซ่้�งในการทดสอบความเข้าใจของพนักงาน พบว�าพนักงาน
ร้อยละ 100 มีคะแนนเฉลี�ยผ�านเกณฑ์์ขั�นติำ�าที�ร้อยละ 80 
 และสำาหุ้รับกิจกรรมส�งเสรมิแนวคิดอิสระนั�น บรษัิทฯ ได้เปิด
โอกาสใหุ้้พนักงานได้มีส�วนร�วมในการนำาเสนอแนวคิดใหุ้ม�ๆ นำามาติ�อ
ยอดและสร้างสรรค์เป็นโครงการดีๆ เพื�อยกระดับการดำาเนินงานด้าน
สังคมและสิ�งแวดล้อมร�วมกันอีกด้วย อาทิ

ส�งเสรมิการคัดแยกขยะติ้นทางใหุ้้ได้
มากที�สุด เพื�อส�งติ�อเข้าสู�กระบวนการ
กำาจัดหุ้รอืรไีซ่เคิลได้อย�างถืูกวธิุี เชำ�น 
กระดาษและพลาสติิกส�งเข้าโรงงาน
รไีซ่เคิล หุ้รอืเศษอาหุ้ารนำาไปติ�อยอด
ทำาปุ�ยเพื�อการเกษติร เป็นติ้น 

บรษัิทฯ ยังคงมุ�งมั�นที�จะสร้างสรรค์และส�งผ�านองค์ความรู้ติ�างๆ ที�มีประโยชำน์ใหุ้้แก�ผู้คนในสังคมติ�อไป 
เพื�อร�วมเป็นส�วนหุ้น้�งของการปรับเปลี�ยนพฤติิกรรมเล็กๆ ที�สร้างความเปลี�ยนแปลงอันยิ�งใหุ้ญ�ใหุ้้แก�โลกติ�อไปในอนาคติ

นำาขยะรไีซ่เคลิมาแลกเป็นคะแนนสะสม 
เพื�อแลกกาแฟ้ในคาเฟ่้ หุ้รอือาหุ้าร
ในโรงอาหุ้ารได้ หุ้รอืแลกเป็นส�วนลด
สำาหุ้รับการนำามาซ่ื�อสินค้าของบรษัิทฯ 
เชำ�น สินค้าจาก อาร์เอส มอลล์ หุ้รอื 
บัติรคอนเสิร์ติจากอาร์เอส มิวสิค

โครงการ “แลกขยะเป็นของใชำ้ในชีำวติิ
ประจำาวัน” เชำ�น นำาขวดนำ�าพลาสติิกมา
แลกเป็นไข�ไก� หุ้รอื สะสมสิ�งของเป็น
รายเดือน แล้วเอาไปบรจิาคใหุ้้ชำุมชำน 
หุ้รอืมูลนิธุิติ�างๆ 

จัดชำมรมอาสาดูแลและพัฒนาสิ�ง
แวดล้อมในองค์กร และชำุมชำมรอบ
ข้าง เพื�อจัดกิจกรรมที�น�าสนใจ ไม�ว�า
จะเป็นการใหุ้้ความรู้ และกิจกรรม
ลงพื�นที�ในการไปดูแลรักษาสิ�ง
แวดล้อม หุ้รอืปลูกติ้นไม้สร้างพื�นที�
สีเขียว เป็นติ้น
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โครงการ “ฉลากที่่�ดำ่ ติ้องม่ที่่�มา”

 ในปัจจุบันเร ื�องของ “สิ�งแวดล้อม” เป็นเร ื�องที�ผู้บรโิภคส�วน
ใหุ้ญ�เร ิ�มหุ้ันมาสนใจมากข้�น แติ�ก็ยังถืูกมองว�าเป็นเร ื�องที�เข้าถื้งได้ยาก 
และไม�ใชำ�ความรับผิดชำอบของตินเองแติ�เป็นหุ้น้าที�ของแบรนด์ที�ติ้อง
จัดการ ฉลากที�ติิดอยู�บนติัวสินค้าจ้งเป็นตัิวชำ�วยที�ง�ายที�สุดในการที�จะ
ทำาใหุ้แ้บรนดส์ื�อสารกบัผูบ้รโิภคไดง้�ายมากยิ�งข้�นในเร ื�องของการอนุรักษ์
สิ�งแวดล้อมนั�นเอง
 บรษัิทฯ ได้พัฒนาผลิติภัณฑ์์อาหุ้ารเสรมิซ้่�งมีส�วนผสมหุ้ลัก
จากสมุนไพร “ไวติาเนเจอร์พลัส” ที�ใชำ้นวัติกรรมสมัยใหุ้ม� เหุ้มาะสำาหุ้รับ
กลุ�มคนในยุคดิจิทัลที�มีเวลาน้อยและนิยมรับประทานสมุนไพร โดยเร ิ�ม
จากการเจาะกลุ�มฐานลูกค้าหุ้ลัก ที�มีอายุติั�งแติ� 35 ปีข้�นไป ซ่้�งเลือกซ่ื�อ
สินค้าที�เน้นเร ื�องคุณภาพ ความน�าเชำื�อถืือ และราคาที�คุ้มค�า โดยขณะนี�
มีจำาหุ้น�ายทั�งหุ้มด 5 สูติร เพื�อรองรับการขยายฐานลูกค้ากลุ�มใหุ้ม�ๆ  ที�
ติ้องการดูแลสุขภาพเพิ�มมากข้�น 
 บรษัิทฯ มองเหุ้น็โอกาสในการยกระดบัผลติิภัณฑ์์สมนุไพรไทย 
โดยใชำเ้ทคโนโลยทีี�ทนัสมยัสกดัผงสมนุไพรใหุ้อ้อกมาเป็นสารสกดั ซ่้�งเมื�อ
มคีวามเขม้ขน้ในปรมิาณที�สงูจะชำ�วยลดความยุ�งยากและรับประทานง�าย
ข้�น นอกจากความคุ้มค�าและดูแลสุขภาพแบบองค์รวมแล้ว ยังใชำ้การนำา
เสนอข้อมูลแบบเรยีบง�าย เข้าถื้งจุดขายในแติ�ละสูติรแบบติรงประเด็น 
ด้วยการประชำาสัมพันธุ์ผ�านชำ�องทางติ�างๆ และการเปิดเผยข้อมูลบน
ฉลากสินค้าที�สามารถืสร้างความน�าสนใจและความมั�นใจใหุ้้ผู้บรโิภคได้
เป็นอย�างดี

กลุ่มผลิติภัณฑ์์เป้าหมาย :  ผลิติภัณฑ์์ประเภทอาหุ้ารเสรมิ แบรนด์
“ไวติาเนเจอร์พลัส” ทุกสูติร

วตัิถึปุระส่งค ์: ใหุ้ค้วามสำาคัญกบัการใชำฉ้ลากที�ผลติิดว้ยวัสดจุากแหุ้ล�ง
ที�ได้รับมาติรฐานการจัดการติามหุ้ลักความยั�งยืน

ระยะเวลาดำำาเนินการ : เร ิ�มวางติลาดติั�งแติ� กุมภาพันธุ์ 2564

รายละเอย่ดำโครงการ : ในการออกแบบบรรจภุณัฑ์ส์ำาหุ้รับ ไวติาเนเจอร์
พลสั ซ้่�งเป็นผลติิภณัฑ์์อาหุ้ารเสรมิที�เน้นคณุค�าจากธุรรมชำาติ ิโดยเลือก
ใชำฉ้ลากที�ไดรั้บรองมาติรฐาน FSC เพื�อแสดงถ้ืงความมุ�งมั�นและร�วมเป็น
หุ้น้�งในการสร้างการรับรู้และติระหุ้นักในกลุ�มผู้บรโิภค ถื้งความสำาคัญ
ของการคำาน้งถืง้ผลกระทบด้านสังคมและสิ�งแวดล้อมในหุ้�วงโซ่�อุปทาน
 
รายละเอย่ดำเก่�ยวกบั: Forest Stewardship Council™ (FSC) หุ้รอื
องคก์ารจดัการดา้นปา่ไม ้ซ้่�งก�อติั�งข้�นโดยไม�หุ้วังผลกำาไร ที�มกีารกำาหุ้นด
นโยบายโดยสมาชำิกจากภาคส�วนสิ�งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ เพื�อ
ใหุ้้การจัดการป่าไม้ของโลกเป็นไปอย�างรับผิดชำอบ ดว้ยระบบการรับรอง
ที�เข้มงวดและมีความโปร�งใส FSC จง้เป็นมาติรฐานที�ได้รับการยอมรับ
จากผู้ซื่�อในติลาดระดับสากล ผลิติภัณฑ์์ที�ได้รับฉลาก FSC จะต้ิองถืูก
ติรวจสอบติลอดหุ้�วงโซ่�อุปทาน เพื�อใหุ้้มั�นใจได้ว�ามาจากป่าปลูกเชำิง
พาณิชำย์ที�มีการบรหิุ้ารจัดการอย�างมีความรับผิดชำอบ
 สำาหุ้รับป่าไม้เชำิงพาณิชำย์หุ้รอืป่าไม้ที�ได้รับรองติามมาติรฐาน
ของ FSC นั�น จะครอบคลุมถืง้การจัดการป่าติามธุรรมชำาติิและสวนป่า
ที�มีการปลูกติ้นไม้ เพื�อทดแทนไม้ที�นำาไปใชำ้ในการผลิติและการแปรรูป 
โดยจะติอ้งมีการระบแุละติรวจสอบแหุ้ล�งที�มาของไมไ้ด ้ทั�งนี� ป่าปลูกเชิำง
พาณชิำยท์ี�ไดรั้บมาติรฐาน FSC นั�นเร ิ�มมแีพร�หุ้ลายมากยิ�งข้�น โดยในขณะ
นี�มีมากถื้งกว�า 1,200 ล้านไร�ทั�วโลก  
(ที�มา : https://www.tetrapak.com)

ส่รุปผลการดำำาเนินงาน : บรษัิทฯ ได้เลือกใช้ำฉลากที�ได้รับมาติรฐาน FSC สำาหุ้รับทุกผลิติภัณฑ์์ของแบรนด์สินค้า “ไวติาเนเจอร์พลัส” ซ่้�งเป็น
สินค้าที�มุ�งเน้นผสานพลังสารสกัดเข้มข้นจากธุรรมชำาติิเพื�อติอบโจทย์ปัญหุ้าสุขภาพที�ผู้บรโิภคติ้องการ โดยคิดเป็นจำานวนฉลากที�ได้รับมาติรฐาน 
FSC ทั�งหุ้มด 734,873 ชำิ�น ถืือเป็นร้อยละ 23 ของสินค้ากลุ�มอาหุ้ารเสรมิที�บรษัิทฯ ผลิติทั�งหุ้มดภายในปี 2564

แค่ปรับ..โลกก็เปล่�ยน การเลือกใช้ำฉลากที�ใหุ้้ความรู้ความเข้าใจเกี�ยวกับ FSC เป็นหุ้น้�งในความพยายามของบรษัิทฯ เพื�อชำ�วยสร้างความเชำื�อมั�น
แก�ผูบ้รโิภคในการเลือกซ่ื�อสนิค้าจากแบรนด์ที�มคีวามมุ�งมั�นเกี�ยวกับเร ื�องการรักษาสิ�งแวดล้อม โดยเลือกใช้ำวัติถืดุบิที�มาจากป่าไม้ที�ผ�านการบรหิุ้าร
จัดการอย�างยั�งยืน

การบรหิารจัดำการนำ�า
 “นำ�า” เป็นทรัพยากรที�มคีณุค�าของโลก รวมถ้ืงเป็นปัจจยัการผลิติที�สำาคญัในระบบเศรษฐกิจ อย�างไรก็ติาม จากความแปรปรวนของสภาพ
ภูมิอากาศอันเนื�องมาจากสภาวะโลกร้อน ส�งผลใหุ้้เกิดภัยพิบัติิทางธุรรมชำาติิที�เกี�ยวกับนำ�าบ�อยครั�งด้วยความรุนแรงที�มากข้�น รวมถื้งการขยายตัิว
ของชุำมชำนเมือง การเติิบโติของเศรษฐกิจและเขติอุติสาหุ้กรรม ส�งผลใหุ้้เกิดภาวะการขาดแคลนนำ�า ภาวะนำ�าท�วม และมลพิษทางนำ�า เป็นติ้น 
 ดงันั�น บรษัิทฯ จ้งใหุ้ค้วามสำาคญักบัการบรหิุ้ารจดัการนำ�าภายในองค์กรดว้ยการใช้ำนำ�าอย�างรู้คุณค�า รวมถืง้ส�งเสรมิใหุ้หุ้้น�วยงานที�เกี�ยวขอ้ง
ใหุ้้ความสำาคัญกับการใชำ้นำ�าซ่ำ�าในระบบการผลิติใหุ้้มากยิ�งข้�น รวมถ้ืงสร้างจิติสำาน้กที�ดีในการบำาบัดนำ�าเสียก�อนปล�อยลงสู�ระบบระบายนำ�าสาธุารณะ
ติ�อไป การประชำาสัมพันธุ์ยำ�าเติือนใหุ้้พนักงานภายในองค์กรชำ�วยกันปิดนำ�าทุกครั�งเมื�อไม�ใชำ้งาน การเปลี�ยนแปลงอุปกรณ์ติ�างๆ ที�ประหุ้ยัดปรมิาณ
การใชำ้นำ�าได้มากข้�น เชำ�น เปลี�ยนก๊อกนำ�าเป็นแบบเซ่นเซ่อร์อัติโนมัติิ รวมถื้งการวางแผนติรวจสอบและบำารุงรักษาระบบนำ�าประปาใหุ้้มีประสิทธุิภาพ
พร้อมใช้ำงานอยู�เสมอ 

การบรหิารจัดำการไฟ
 “ไฟ้ฟ้้า” ถืือเป็นพลังงานที�มีส�วนสำาคัญในการขับเคลื�อนเศรษฐกิจหุ้ลัก โดยไฟ้ฟ้้าภายในประเทศผลิติจากแหุ้ล�งพลังงานที�มีจำากัดและมี
แนวโน้มการนำาเข้าในปรมิาณที�เพิ�มสูงข้�นเร ื�อยๆ ดังนั�น บรษัิทฯ ใหุ้้ความสำาคัญในการบรหิุ้ารจัดการไฟ้ฟ้้าภายในองค์กรด้วยการใชำ้อย�างรู้คุณ
ค�า ผลักดันใหุ้้ผู้มีส�วนเกี�ยวข้องในสายโซ่�อุปทานใชำ้พลังงานไฟ้ฟ้้าอย�างมีประสิทธุิภาพ รวมถื้งการใชำ้อาคารที�ออกแบบเพื�อการประหุ้ยัดพลังงาน
(ดูรายละเอียดได้ที� “RS Group Building กับอาคารที�มีแนวคิดด้านการอนุรักษ์พลังงาน”)
 รวมถื้งการประชำาสัมพันธุ์ยำ�าเติือนใหุ้้พนักงานภายในองค์กรชำ�วยกันปิดไฟ้ทุกครั�งเมื�อไม�ใช้ำงาน ปิดหุ้น้าจอคอมพิวเติอร์ การเปลี�ยนแปลง
อุปกรณ์ติ�างๆ ที�ประหุ้ยัด ปรมิาณการใชำ้ไฟ้ฟ้้ามากข้�น เชำ�น เปลี�ยนหุ้ลอดไฟ้เป็นแบบหุ้ลอดประหุ้ยัดพลังงานทั�งหุ้มด รวมถื้งการวางแผนติรวจสอบ
และบำารุงรักษาระบบไฟ้ฟ้้าใหุ้้มีความปลอดภัยพร้อมใช้ำงานอยู�เสมอ

ร้อยละ 50
เป้าหุ้มายภายในปี

2568

เป้าหุ้มายภายในปี 2568
การใชำ้นำ�า ไม�เกิน 40,000 ลบ.ม. 
การใชำ้ไฟ้ฟ้้า ไม�เกิน 4,500,000

กิโลวัติติ์

ปรมิาณการใชำ้งานในปี 2564
การใชำ้นำ�า 44,227 ลบ.ม. 
การใชำ้ไฟ้ฟ้้า 5,217,300

กิโลวัติติ์

ความสำาเร็จเทียบเป้าหุ้มาย
การใชำ้นำ�าติ้องลดลงอีกร้อยละ 11

การใชำ้ไฟ้ฟ้้าติ้องลดลงอีก 
ร้อยละ 16

เป้าหุ้มายปี 2568 คือ ลดปรมิาณการใชำ้
นำ�าและไฟ้ฟ้้าลงร้อยละ 10 จากปี 2563

แติ�เนื�องจากสถืานการณ์การแพร�ระบาด
ในปี 2563-2564 ส�งผลใหุ้้บรษัิทฯ ติ้อง
ปรับรูปแบบการทำางานจากที�บ้าน จ้งส�ง

ผลใหุ้้ไม�สามารถืดำาเนินการ 
บรหิุ้ารทรัพยากรใหุ้้เป็นไปติามเป้าหุ้มาย

เป้าหุ้มายภายในปี 2568 คือร้อยละ 50 ของบรรจุภัณฑ์์ที�ผลิติ
จากวัสดุที�เป็นมิติรกับสิ�งแวดล้อม

ร้อยละ 23
การปรับเปลี�ยนในปี

2564

ร้อยละ 46
ความสำาเร็จ

เทียบเป้าหุ้มาย
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RS Group Building กับอาคารที่่�ม่แนวคิดำดำ้านการอนุรักษ์ัพื่ลังงาน”

 RS Group Building หุ้รอืสำานักงานใหุ้ม�ของบรษัิทฯ มีพื�นที�
รวมกว�า 62,845 ติารางเมติร แบ�งเป็น 3 อาคารหุ้ลัก และ 1 อาคาร
จอดรถื มีการออกแบบในสไติล์ Congregations Rhythm ด้วย
การใชำ้ Façade อาคารใหุ้้สื�อถื้งธุุรกิจบันเทิงและการสื�อสาร โดยการ
ออกแบบติ้กใหุ้ม�นี�นำาเสนอเส้นตัิ�งมาจัดวางอย�างเป็นจังหุ้วะที�มีความถีื�
แติกติ�างออกไปติามการใช้ำงานของอาคาร พร้อมออกแบบใหุ้้ Façade 
ของทั�ง 4 อาคารมีความติ�อเนื�องรวมเป็นกลุ�มอาคาร สะท้อนถื้งความ
เป็นหุ้น้�งเดยีวกันขององคก์ร ทำาใหุ้อ้าคารมเีอกลักษณ์ที�โดดเด�นเปน็ที�น�า
จดจำา การติกแติ�งภายในของสำานักงานใหุ้ม�แหุ้�งนี�เป็นไปติามคอนเซ่ปต์ิ 
Minimal design, Simple space และ Timeless เรยีบง�าย ยั�งยืน
ทันสมัย เน้นเร ื�องประโยชำน์ใชำ้สอยเป็นหุ้ลัก โดยออกแบบมาเพื�อรองรับ
การทำางานและทำากิจกรรมที�หุ้ลากหุ้ลาย ดังนี�
 Work: ใหุ้้ความสำาคัญกับเทคโนโลยีและนวัติกรรมในระดับ
สากล โดยเฉพาะส�วนงานการผลิติที�มีหุ้้องถื�ายทอดสดรายการข�าว 
หุ้้องอัดเสียง รวมทั�งหุ้้องจัดรายการสำาหุ้รับคลื�นวทิยุที�ทันสมัย ในขณะ
เดียวกันยังคงใส�ใจในเร ื�องของการออกแบบสถืานที�ในการทำางานใหุ้้
มีความคล�องตัิว สามารถืเข้าถื้งอุปกรณ์ในการทำางานติ�างๆ ได้ง�าย  
นอกจากนี�ยังมีหุ้้องพักและหุ้้องอาบนำ�าสำาหุ้รับพนักงานที�ติ้องอยู�ทำางาน
ในชำ�วงกลางคืนอย�างครบครัน รวมถื้งการจัดใหุ้้มีคาเฟ้่ แคนทีน และ
แพนทร ี�สำาหุ้รับรับประทานอาหุ้ารไว้ใหุ้้กับพนักงานในทุกส�วนงาน เพื�อ
ความเป็นสัดส�วนและถูืกสุขลักษณะ สามารถืทำาความสะอาดได้ง�าย 
นอกจากนี�ยงัมีลอ็คเกอร์ไว้บรกิาร เพื�อความปลอดภัยและความเป็นส�วน
ติัวแก�ผู้ใชำ้งานอีกด้วย
 Nature: เน้นใชำ้วัสดุสังเคราะหุ้์ ที�คงทน และเป็นมิติรกับ
ธุรรมชำาติิ ลดทอนวัสดุลง เชำ�น การใชำ้ผนังอลูมิเนียมหุ้รอืผนังคอนกรตีิ
สำาเร็จรูปที�ดเูรยีบร้อย ทนทานและติิดตัิ�งง�าย พื�นอพีรอกซ่ี�ทำาความสะอาด
ง�ายสวยงาม มีการใชำช้ำ�องเปดิและปดิป็นจังหุ้วะติ�อเนื�อง โดยการนำากระจก

มาใช้ำเป็นวัสดุหุ้ลัก ซ่้�งมีคุณสมบัติิสะท้อนสิ�งติ�างๆ รอบอาคาร ทำาใหุ้้
อาคารดูกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม และยังเปิดใหุ้้แสงธุรรมชำาติิเข้ามา
ได้มากที�สุด ภายใติ้คอนเซ่ปติ์ Open space เพื�อใหุ้้ดูกว้าง โปร�ง สบาย 
ไม�อด้อัด และประหุ้ยัดพลังงานไฟ้ฟ้้าระหุ้ว�างวันได้เป็นอย�างดี 
 Activity: เนน้พื�นที�เปดิโล�ง สามารถืปรับเปลี�ยนการใชำง้านติาม
กจิกรรมและผูใ้ชำง้านไดหุ้้ลากหุ้ลาย อกีหุ้น้�งส�วนสำาคญัของสำานกังานใหุ้ม� 
คือ ROSE Hall หุ้รอืพื�นที�จัดกิจกรรมที�สามารถืรองรับได้ถื้ง 600 คน 
ด้วยโถืงฝ้าระแนงไม้แบบโมเดิร์นที�ถืูกยกสูง และกระจกบานใหุ้ญ�ติลอด
ทั�งรมินอกของติวัอาคาร ทำาใหุ้้สามารถืมองเห็ุ้นววิถืนนแหุ้�งนี�ไดโ้ดยรอบ 
นอกจากนี�จอ LED ขนาดใหุ้ญ�ยังถูืกจัดไว้รองรับการจัดกิจกรรมได้อย�าง
หุ้ลากหุ้ลายรูปแบบ 
 ปิดท้ายด้วยผนังเชำื�อมจากอาคาร B ไปยังอาคารจอดรถื อีก
ทั�งมีจอ LED ขนาดใหุ้ญ�เพื�อการนำาเสนอสื�อประชำาสัมพันธุ์ ข�าวสาร
ติ�างๆ ติลอดไปจนถืง้ตัิวอย�างรายการทีวใีหุ้ก้บัพนักงานหุ้รอืผู้ที�มาติดิติ�อ
สำานักงานอยู�เสมอ แสดงใหุ้้เห็ุ้นถื้งความใส�ใจในทุกรายละเอียดของการ
ออกแบบ อีกทั�งยังแสดงใหุ้้เหุ้็นว�าอาคารแหุ้�งนี�มีการจัดสรรและใช้ำพื�นที�
ไดอ้ย�างเป็นประโยชำน์ครบทกุมติิิอย�างแท้จรงิ และเพื�อใหุ้อ้าคารประหุ้ยัด
พลังงานแหุ้�งนี�ได้ใชำ้ศักยภาพอย�างเติ็มที� จ้งได้จัดใหุ้้มีคณะกรรมการ
ความปลอดภัย อาชำีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน (คปอ.) 
ทำาหุ้นา้ที�จดัการและดแูลสิ�งแวดลอ้มในอาคาร รวมถ้ืงการจดัทำาแผนการ
ซ่�อมบำารุงและติรวจติราระบบการทำางานภายในอาคารใหุ้ม้ปีระสิทธุภิาพ
อย�างสมำ�าเสมอ  
 ในป ี2564 บรษัิทฯ ไดเ้ขา้ร�วม “โครงการส�งเสรมิการปรับปรุง
ประสิทธุภิาพการใช้ำพลงังานในอาคารปีที� 6” กบัการไฟ้ฟ้า้นครหุ้ลวง เพื�อ
ขอรับติราสัญลักษณ์ MEA Energy Awards ซ่้�งประเมินจากเกณฑ์์ 
MEA Index และ IAQ ที�แสดงถื้งการใชำ้พลังงานอย�างมีประสิทธุิภาพ 
และมีความปลอดภัยด้านสุขอนามัยที�ดีติ�อผู้ใชำ้อาคาร 

โครงการ “We Change by Chatuchak พื่ายคายัค รักษ์ัคลอง”

 อาร์เอส ส�งเสรมิการมีส�วนร�วมของเครอืข�ายภาคประชำาชำน 
องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชำน ในการอนุรักษ์ฟ้ื� นฟู้และปรับปรุง
ภูมิทัศน์คลองในเขติจติุจักร เพื�อรองรับการพัฒนาแหุ้ล�งท�องเที�ยว
เชิำงวถิืีชุำมชำน และกระติุ้นภาวะเศรษฐกิจท้องถืิ�น ทางบรษัิทฯ นำาศิลปิน
ดาราที�มีชำื�อเสียง เข้าร�วมโครงการ “We Change by Chatuchak 
พายคายคั รักษ์คลอง” กจิกรรมพายเรอืเกบ็ขยะในบรเิวณชำมุชำนใกลเ้คยีง
กับสำานักงานใหุ้ญ�ของบรษัิท โดยเร ิ�มจากคลองลาดพร้าว คลองบางเขน 
ติ�อเนื�องไปยงัคลองเปรมประชำากร ใหุ้้สะอาดสวยงามและแสดงความเป็น
เอกลักษณ์ของเขติจติุจักร ทั�งยังเสรมิสร้างจิติสำาน้กอันดีในการอนุรักษ์
ฟ้ื� นฟู้ทรัพยากรนำ�า ที�จัดข้�นโดยสำานักงานเขติจติุจักร 
 บรษัิทฯ มีแนวคิดด้านการมีส�วนร�วมกับชำุมชำนและสังคมว�า 
“ติั�งเเติ�บรษัิทย้ายมาอยู�เขติจตุิจกัร กม็โีอกาสได้ทำางานเพื�อสังคมมาโดย
ติลอด ซ่้�งเป็นความมุ�งมั�นของบรษัิทฯ ที�จะดูเเลสวัสดิภาพเเละคุณภาพ
ชีำวติิของคนในชุำมชำนรอบข้าง ซ่้�งติอนนี�ได้ร�วมมือกับเขติจตุิจักร ดูเเล
เร ื�องความสะอาดของเเม�นำ�าลำาคลองเเละสิ�งเเวดล้อมโดยรอบ เพราะ
บรษัิทฯ เองกอ็ยู�ใกลก้บัคลองเหุ้มอืนกนั เเละคลองเหุ้ล�านี�เป็นส�วนสำาคญั
มาก ไม�ว�าจะเป็นในด้านของการสัญจรหุ้รอืสุขอนามัย หุ้ากเราร�วมมือ
กันดูเเลคลองได้ดี ก็จะไม�สร้างปัญหุ้าไปใหุ้้กับชุำมชำนที�อยู�รมิคลองใน
เร ื�องความสะอาด ซ่้�งการมาร�วมงานครั�งนี�ก็เพื�อรณรงค์ใหุ้้ประชำาชำนได้
ติระหุ้นักในการร�วมกันรักษาความสะอาดของเเม�นำ�าลำาคลอง นอกจากนี� 
ทางบรษัิทฯ กพ็ร้อมที�จะชำ�วยเหุ้ลอืชำมุชำนอย�างติ�อเนื�อง โดยเนน้ใหุ้ค้วามรู้ 
ความเขา้ใจที�ถืกูติอ้งในเร ื�องติ�างๆ อาท ิดา้นสขุภาพ และดา้นสิ�งแวดล้อม”       
 สรุปผลการดำาเนินโครงการ: การจัดกิจกรรมได้ชำ�วยเก็บและ
แยกประเภทขยะจากบรเิวณกิจกรรมได้ทั�งสิ�น 115 กิโลกรัม นอกจากนี� 
บรษัิทฯ ได้มอบเงินสนับสนุนโครงการมูลค�า 50,000 บาท ใหุ้้แก�หุ้น�วย
งานที�เกี�ยวข้อง 
 

 อย�างไรก็ติาม บรษัิทฯ พร้อมจะสานติ�อโครงการติ�างๆ
เพื�อใหุ้้การอยู�ร�วมกันระหุ้ว�างองค์กรและชำุมชำนเป็นไปติามพันธุกิจหุ้ลัก 
นั�นคือ “การสร้างแรงบันดาลใจในการใชำ้ชำีวติิและชำ�วยเติิมเติ็มความสุข
ใหุ้้กับผู้คน” โดยจะร�วมมือกับหุ้น�วยงานภาคส�วนติ�างๆ ในการเป็นส�วน
หุ้น้�งที�ชำ�วยยกระดับใหุ้้สังคมและผู้คนยากไร้ได้มีคุณภาพชำีวติิที�ดีข้�นไป
ด้วยกันอย�างยั�งยืน 

..เราอยู�ได้ เค้าอยู�ดี..

ขยะทั�วไป
1,481 ชำิ�น

34 กิโลกรัม

ขยะรไีซ่เคิล
396 ชำิ�น

73 กิโลกรัม

ขยะอันติราย
38 ชำิ�น

8 กิโลกรัม

รวมทั�งสิ�น
1,915 ชำิ�น

115 กิโลกรัม
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นโยบายการจัดำการดำ้านส่ภาพื่ภูมิอากาศ
 บรษัิทฯ ติระหุ้นักถืง้ผลกระทบทั�งทางติรงและทางอ้อมจากการ
เปลี�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการสร้างความร�วมมือติลอดหุ้�วงโซ่�
คุณค�าของธุุรกิจ เพื�อใหุ้้สอดคล้องกับนโยบายการบรหิุ้ารคุณภาพของ
การใหุ้้บรกิาร การดูแลด้านสุขภาวะอนามัยและความความปลอดภัย 
และการจัดการพลังงาน จ้งใหุ้้ความสำาคัญกับการเพิ�มสัดส�วนการใชำ้
เทคโนโลยีเพื�อสังคมและสิ�งแวดล้อม การใชำ้พลังงานสะอาด การมุ�งมั�น
ที�จะเปลี�ยนแปลงกระบวนการผลิติ และการใชำ้ทรัพยากรอย�างรู้คุณค�า 
ซ่้�งนบัเป็นการเปลี�ยนแปลงที�ส�งผลติ�อการลดปรมิาณการปล�อยก๊าซ่เรอืน
กระจกอย�างแท้จรงิ 
 โดยกำาหุ้นดกลยุทธ์ุทั�งในระยะสั�น ระยะยาว และทิศทางการ
ดำาเนินงานติามสถืานการณ์ที�เปลี�ยนแปลง และจัดใหุ้้มีการประเมิน
ประเด็นสำาคัญด้านความยั�งยืนและความเสี�ยงด้านการเปลี�ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศเป็นประจำาทุกปี เพื�อกำาหุ้นดเป้าหุ้มายและกลยุทธุ์ใหุ้้
สอดคล้องกับสถืานการณ์ในชำ�วงนั�นๆ รวมถื้งการกำาหุ้นดดัชำนีชำี�วัดเพื�อ
ติิดติามการดำาเนินงานด้านการเปลี�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยคณะ
ทำางานด้านการพัฒนาอย�างยั�งยืน ทำาหุ้น้าที�รายงานผลการดำาเนินงาน
ติ�อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย�างยั�งยืน และรายงาน
ติ�อคณะกรรมการบรษัิทเพื�อรับทราบติ�อไป

แนวปฏิิบัติิ
 1) ปฏิิบัติิติามกฎหุ้มาย ข้อกำาหุ้นด และระเบียบปฏิิบัติิติ�างๆ
ที�เกี�ยวข้องกับการจัดการด้านสภาพภูมิอากาศอย�างเคร�งครัด
 2) ทบทวนนโยบาย เป้าหุ้มาย แผนการจัดการ การประเมิน
ความเสี�ยงและระบุประเด็นสำาคัญด้านสภาพภูมิอากาศอย�างสมำ�าเสมอ 
 3) สนับสนุนการใชำ้เทคโนโลยี และการปรับปรุงขั�นติอนการ
ดำาเนินงานติ�างๆ ใหุ้้สอดรับกับนโยบายระดับสากล
 4) ส�งเสรมิองคค์วามรู้ และผลกัดนัใหุ้้จดักิจกรรมติ�างๆ ที�คำานง้
ถื้งการจัดการด้านสภาพภูมิอากาศอย�างถืูกติ้องและเหุ้มาะสม
 5) ติดิติามความคบืหุ้นา้ เปรยีบเทยีบเปา้หุ้มาย รวมถืง้วเิคราะหุ้์
หุ้าแนวทางการแก้ไขปรับปรุงการดำาเนินงาน
 6) เปิดเผยข้อมูลการจัดการด้านสภาพภูมิอากาศของบรษัิทฯ 
อย�างถืูกติ้องและโปร�งใส ผ�านชำ�องทางติ�างๆ ที�เหุ้มาะสม

การประเมินผลกระที่บดำ้านการเปล่�ยนแปลงส่ภาพื่ภูมิอากาศ
 การควบคุมการปล�อยก๊าซ่เรอืนกระจกเป็นหุ้น้�งในประเด็น
ที�ทั�วโลกใหุ้้ความสำาคัญเป็นอย�างมาก จากความร�วมมือกันในการลด
การปล�อยก๊าซ่เรอืนกระจกติามความติกลงปารสี ซ่้�งประเทศติ�างๆ
ติั�งเป้าหุ้มายร�วมกันขั�นพื�นฐานที�จะรักษาการเพิ�มข้�นของอุณหุ้ภูมิเฉลี�ย
ของโลกใหุ้้ติำ�ากว�า 2 องศาเซ่ลเซ่ียส และมีความพยายามที�การจำากัด
การเพิ�มสูงข้�นของอุณหุ้ภูมิเฉลี�ยของโลกใหุ้้ติำ�ากว�าหุ้รอืใกล้เคียงกับ 
1.5 องศาเซ่ลเซี่ยส ซ่้�งสามารถืลดผลกระทบทางลบติ�อระบบนิเวศ 
สุขภาพและสุขภาวะของมนุษย์ได้ได้มากกว�าเมื�อเทียบกับจำากัดที� 2 
องศาเซ่ลเซ่ียส ซ่้�งถืือเป็นความท้าทายติ�อการบรหิุ้ารจัดการในทุกภาค
ส�วน บรษัิทฯ จง้ใหุ้ค้วามสำาคญัติ�อการแสวงหุ้าและพัฒนาแนวทางการมี
ส�วนร�วมบรรเทาและปรับติัวติ�อการเปลี�ยนแปลงที�เกิดข้�น 

ผลการดำำาเนินงาน
 บรษัิทฯ ยังไม�มีข้อมูลการปล�อยก๊าซ่เรอืนกระจก แติ�ได้รเิร ิ�ม
กลยุทธ์ุระยะสั�นในปี 2564 ด้วยการกำาหุ้นดเป้าหุ้มายการลดปรมิาณ
การปล�อยก๊าซ่เรอืนกระจกทางอ้อม ลดปรมิาณการฝังกลบขยะ
การเพิ�มสดัส�วนการออกแบบบรรจุภณัฑ์ท์ี�เป็นมิติรติ�อสิ�งแวดล้อม และลด
การใชำ้พลังงาน ผ�านการดำาเนินโครงการอนุรักษ์และเพิ�มประสิทธุิภาพ
การใชำ้พลังงาน นอกเหุ้นือจากการบรหิุ้ารจัดการกระบวนการผลิติอย�าง
มปีระสทิธุภิาพแลว้ บรษัิทฯ ยงัใหุ้ค้วามสำาคญักบัการพฒันา “ผลติิภณัฑ์์
ที�ยั�งยืน” เพื�อสร้างการมีส�วนร�วมของลูกค้าและผู้บรโิภคในการบรรเทา
ผลกระทบติ�อสังคมและสิ�งแวดล้อม รวมถ้ืงส�งเสรมิการปกป้อง
ความหุ้ลากหุ้ลายทางชีำวภาพ และกำาหุ้นดกลยุทธ์ุในระยะยาวภายในปี 
2573 โดยมีเป้าหุ้มายเพื�อขับเคลื�อนบรษัิทฯ เข้าสู�เศรษฐกิจหุ้มุนเวยีน
และความเป็นกลางทางคาร์บอน และเป็นไปติามเป้าหุ้มายการพัฒนาที�
ยั�งยืนขององค์การสหุ้ประชำาชำาติิ (SDGs)
 
การประเมินความเส่่�ยงดำ้านการเปล่�ยนแปลงส่ภาพื่ภูมิอากาศ
 ปัจจุบันปรมิาณการปล�อยก๊าซ่เรอืนกระจกเพิ�มข้�นอย�างติ�อ
เนื�องจากภาคธุุรกิจติ�างๆ ส�งผลใหุ้้อุณหุ้ภูมิของโลกสูงข้�นติามไปด้วย 
และยังก�อใหุ้้เกิดความแปรปรวนของภูมิอากาศอย�างรุนแรง ฤดูกาลที�
ผนัผวนและเปลี�ยนแปลงไป รวมถ้ืงระดบันำ�าทะเลที�สงูข้�น ยงัส�งผลกระทบ
ติ�อความมั�นคงทางแหุ้ล�งอาหุ้ารและวัติถืุดิบ ทำาใหุ้้ปรมิาณและคุณภาพ
ของผลผลิติแปรปรวนไปติามสภาพภูมิอากาศอีกด้วย ซ่้�งติรงส�วนนี�จะ
ส�งผลติ�อการดำารงชำวีติิของผูค้นในสงัคมและการดำาเนนิงานของบรษัิทฯ 
อีกด้วย

ผลกระที่บและแผนบรหิารจัดำการความเ ส่่�ยงจากการ
เปล่�ยนแปลงส่ภาพื่ภูมิอากาศ

 สมุนไพรไทยเป็นส�วนหุ้น้�งในวถิืีชำีวติิและสังคมไทยมาอย�าง
ยาวนาน ทั�งยงัข้�นชำื�อในเร ื�องสรรพคณุ และไม�เพยีงไดรั้บการยกย�องจาก
ในประเทศเท�านั�น แติ�ได้รับการยอมรับไปทั�วโลก จนนำาไปสู�การพัฒนา
เป็นยาขนานติ�างๆ นอกจากนี� ในปัจจุบันคนรุ�นใหุ้ม�ก็หุ้ันมาใช้ำสมุนไพร
มากยิ�งข้�น ส�งผลใหุ้้ผลิติภัณฑ์์ที�มีส�วนผสมของสมุนไพรไทยกลับมาได้
รับความนิยมอีกครั�ง ไลฟ้์สติาร์ บรษัิทในเครอื อาร์เอส กรุ๊ป ในฐานะ
ผู้นำานวัติกรรมด้านสุขภาพและความงามระดับโลก จ้งมองเห็ุ้นโอกาส
ส�งผลิติภัณฑ์์เสรมิอาหุ้ารภายใติ้แบรนด์ “ไวติาเนเจอร์พลัส” ติ�อยอด
การใชำ้สมุนไพรด้วยนวัติกรรมสมัยใหุ้ม� ผสานสารสกัดจากธุรรมชำาติิที�
เสรมิฤทธุิ�กัน เพื�อติอบโจทย์การดูแลสุขภาพ พร้อมขยายฐานลูกค้าไป
ยังทุกกลุ�มเป้าหุ้มาย

การจัดำการของเส่่ยในกระบวนการธุุรกิจ

 บรษัิทฯ มีวธิุีการจัดการของเสียซ่้�งเกิดจากสินค้าหุ้มดอายุ 
สินค้าเสื�อมคุณภาพ และสินค้ามีติำาหุ้นิไม�สามารถืจำาหุ้น�ายได้ ด้วยวธิุี
การฝังกลบ บำาบดั และกำาจดัอย�างถืกูติอ้งติามกฎหุ้มาย เป็นไปติามหุ้ลกั
วชิำาการและไม�ส�งผลกระทบติ�อสิ�งแวดล้อม โดยการคัดเลอืกผูรั้บจา้งฝัง
กลบที�ดำาเนนิการติามมาติรฐานควบคมุ และมผีูเ้ขา้ร�วมและสงัเกติการณ์
การจัดการครบทุกส�วน ได้แก� ฝา่ยคลังสินคา้ ฝา่ยบญัชำ ีผูส้อบบัญชีำ และ
เชิำญสรรพากรพื�นที�เป็นพยาน เพื�อใช้ำเป็นหุ้ลักฐานในการตัิดต้ินทุนสินค้า
เป็นรายจ�ายในการคำานวนกำาไรสุทธุิของรอบปีนั�น 
  “การฝังกลบ” ถืือเป็นอีกหุ้น้�งเป้าหุ้มายสำาคัญด้านสิ�งแวดล้อม
ของบรษัิทฯ โดยมุ�งหุ้วังถืง้การลดปรมิาณการฝังกลบลง ร้อยละ 30 จาก
ปีฐาน ซ่้�งในปี 2558-2563 มีปรมิาณการฝังกลบเฉลี�ยย้อนหุ้ลัง ปีละ 4 
ติัน และในปี 2564 มีผลดำาเนินการดังนี� 

 ผลิติภัณฑ์์อาหุ้ารเสรมิ “ไวติาเนเจอร์พลัส” เป็นอาหุ้ารเสรมิที�
เนน้การใชำส้�วนผสมหุ้ลกัจากสมนุไพร โดยใชำเ้ทคโนโลยทีี�ทนัสมัยสกดัผง
สมุนไพรใหุ้้ออกมาเป็นสารสกัด ซ่้�งมีความเข้มข้นในปรมิาณที�สูงจะชำ�วย
ลดความยุ�งยากและรับประทานง�ายข้�น ความคุม้ค�า และชำ�วยดูแลสุขภาพ
ในแติ�ละด้าน โดยได้พัฒนาทั�งหุ้มด 5 สูติรที�แติกติ�าง เพื�อรองรับความ
ติ้องการด้านสุขภาพที�แติกติ�างของกลุ�มเป้าหุ้มาย 
 โดย “ไวติาเนเจอร์พลัส” ใช้ำวัติถืุดิบหุ้ลักกว�าร้อยละ 70 จาก
สมุนไพรธุรรมชำาติิที�มีแหุ้ล�งเพาะปลูกในภาคติ�างๆ ของประเทศไทย ดัง
นั�น หุ้ากเกิดสภาพภูมิอากาศแปรปรวน เชำ�น นำ�าท�วม นำ�าแล้ง หุ้รอืไฟ้ป่า 
เป็นติน้ เหุ้ติกุารณเ์หุ้ล�านี�อาจส�งผลติ�อความมั�นคงของแหุ้ล�งวตัิถืดุบิหุ้ลกั
ดา้นการควบคุมคุณภาพและปรมิาณของผลผลิติ ที�อาจลดลงอย�างมีนยั
สำาคญั หุ้รอืไม�สามารถืเพาะปลูกไดต้ิามฤดูกาล ย�อมจะส�งผลติ�อแผนการ
ดำาเนินงานของบรษัิทฯ ติามไปด้วย
 อย�างไรก็ติาม ในการผลิติ “ไวติาเนเจอร์พลัส” บรษัิทฯ ได้คัด
สรรและว�าจา้งโรงงานที�มใีบอนญุาติและความเชีำ�ยวชำาญเฉพาะดา้นเปน็ผู้
ผลติิใหุ้้ (OEM) ดงันั�น บรษัิทฯ จง้ติอ้งใหุ้้ความสำาคญักบัการวางแผนงาน
ร�วมกันกับผู้ผลิติ ในด้านการวางแผนหุ้าแหุ้ล�งวัติถืุดิบสำารองทั�งในและ
ติ�างประเทศ เพื�อการผลิติติามจำานวนใหุ้้สอดรับกับแผนการติลาด โดย
ในปัจจุบนัไดว้างแผนการเติรยีมวัติถืดุบิหุ้ลักสำารองล�วงหุ้นา้ไว้อย�างนอ้ย 
3 เดือน เพื�อป้องกันผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงสภาพภูมอิากาศที�จะ
เกดิข้�น แล้วส�งผลใหุ้เ้กดิการขาดแคลนวัติถืดุบิหุ้ลกัในการผลติิสินคา้ใน
อนาคติ 

 ปัญหุ้าหุ้มอกควันจากไฟ้ปา่ในจงัหุ้วัดเชำยีงใหุ้ม� ทำาใหุ้เ้กดิหุ้มอก
ควันพิษปกคลุมหุ้ลายพื�นที� ส�งผลกระทบติ�อคุณภาพชีำวติิ สุขภาพของ
คน และเศรษฐกิจภาคเหุ้นือในวงกว้าง สถืิติิจำานวนผู้ป่วยด้วยโรคระบบ
ทางเดินหุ้ายใจ โรคหัุ้วใจและหุ้ลอดเลือด โรคผิวหุ้นัง และโรคที�เกี�ยว
กับดวงติาเพิ�มข้�นทุกปี ทำาใหุ้้ครัวเรอืนมีรายจ�ายเพิ�มข้�น ทั�งค�ารักษา
พยาบาลและค�าซ่ื�ออุปกรณ์ป้องกันมลพิษ ธุุรกิจหุ้้างร้านและร้านอาหุ้าร
ติ�างได้รับผลกระทบโดยทั�วกนั เพราะลกูคา้ลดการออกจากบา้น ภาคการ
ท�องเที�ยวก็เชำ�นกัน เมื�อเข้าสู�ฤดูหุ้มอกควัน จำานวนนักท�องเที�ยวชำาวไทย
จะลดลงอย�างรวดเร็ว เพราะเป็นกลุ�มที�รับรู้สถืานการณจ์ากสื�อติ�างๆ มา
อย�างติ�อเนื�อง ด้านจำานวนนักท�องเที�ยวติ�างชำาติิในปีก�อนก็ชำะลอลง คาด
ว�ารายได้จากการท�องเที�ยวลดลงไม�ติำ�ากว�า 4,000 ล้านบาท ส�วนปีนี�ลด
ลงมากเนื�องจากโควดิ-19 เป็นหุ้ลัก 

 นอกจากนี� บรษัิทฯ ยังคงพัฒนาระบบการจัดการคลังสินค้า 
Warehouse Management System (WMS) ที�ทันสมัยและมี
ประสิทธิุภาพมากยิ�งข้�น สามารถืจัดส�งสินค้าได้อย�างถูืกต้ิองเหุ้มาะสม 
และที�สำาคัญคือการบรหิุ้ารจัดการสินค้าคงคลังอย�างรอบคอบ เพื�อลด
ปรมิาณสินค้าหุ้มดอายุในคลัง ซ่้�งส�วนนี�จะส�งผลติ�อการลดปรมิาณการ
กำาจัดของเสียด้วยวธิุีการฝังกลบ และยังมีแผนศ้กษาด้านการออกแบบ
บรรจภุณัฑ์ต์ิ�างๆ ซ่้�งผลติิจากวัสดทุี�เป็นมติิรกบัสิ�งแวดลอ้มควบคู�ไปดว้ย 

โครงการ “ข่าว 8 ปันนำ�าใจ ชุ่วยผู้ประส่บภัย จากหมอก
ควันไฟป่า”

4.0 ติัน
ปรมิาณการฝังกลบ

ปี 2563

4.1 ติัน
ปรมิาณการฝังกลบ

ปี 2564

2.8 ติัน
เป้าหุ้มายภายใน

ปี 2568

เป้าหุ้มายปี 2568 คือ ลดปรมิาณการฝังกลบลง ร้อยละ 30 (จากปีฐาน 
2563 ที�มีปรมิาณเฉลี�ยปีละ 4 ติัน)



100 101

 และจากปัญหุ้าไฟ้ปา่ที�เกดิข้�นนั�น ไดส้�งผลกระทบ ซ่้�งถือืเป็นภยั
คกุคามทางมลพษิ ส�งผลติ�อสขุภาพของประชำาชำนโดยรวม และยงัมบีาง
พื�นที�ที�ขาดเคร ื�องมืออุปกรณ์ สิ�งของจำาเป็นในการดับไฟ้ป่า ทางชำ�อง 8 
จ้งพร้อมเขา้ใหุ้ก้ารชำ�วยเหุ้ลอืผ�านโครงการ “ข�าว 8 ปันนำ�าใจ” โครงการดีๆ  
ที�ส�งความหุ้�วงใยเคียงข้างคนไทย ภายใต้ิจุดยืน #ข�าวชำ�อง8ครบเคร ื�อง
เคียงข้าง ที�เราจะร�วมปันนำ�าใจใหุ้้กับผู้ประสบปัญหุ้าทั�วประเทศ 
 โดยทางชำ�อง 8 ได้ส�งทีมผู้ประกาศข�าวและทีมงานเพื�อเดิน
ทางไปชำ�วยเหุ้ลือผู้ประสบภัยหุ้มอกควันจากไฟ้ป่า จ.เชำียงใหุ้ม� เพื�อเป็น
ติัวแทนของบรษัิทนำาของใชำ้ที�จำาเป็น อาทิ เคร ื�องเป่าใบไม้ หุ้น้ากาก PM 
2.5 คราด และอื�นๆ ไปมอบใหุ้้กับจังหุ้วัดเชำียงใหุ้ม� และเดินทางเข้าไปใน
พื�นที�ใกลเ้คยีงของหุ้มู�บา้นที�ไดรั้บผลกระทบ เพื�อพูดคุย สอบถืาม และใหุ้้
กำาลังใจแก�ผู้ที�ได้รับความเดือดร้อนจากไฟ้ป่า
 ทั�งนี�การแก้ไขปัญหุ้าหุ้มอกควันเป็นประเด็นที�ทุกฝ่ายไม�ได้นิ�ง
นอนใจ ฤดหูุ้มอกควนัที�ผ�านมาภาครัฐไดพ้ยายามใชำม้าติรการที�เข้มขน้ข้�น
เพื�อควบคมุการเผาสำาหุ้รับมาติรการระยะสั�น รวมถืง้มกีารเพิ�มเจ้าหุ้น้าที�
และอปุกรณ ์ส�วนมาติรการระยะยาวไดส้นบัสนนุการจดัตัิ�งป่าชำมุชำนภาย
ใติ ้พ.ร.บ. ปา่ชำมุชำน พ.ศ. 2562 เพื�อใหุ้ช้ำมุชำนวางแผนอนรัุกษ์ ฟ้ื� นฟ้ ูและ
ใชำ้ประโยชำน์จากป่าได้อย�างยั�งยืน 

 อย�างไรก็ติาม กฎหุ้มายดังกล�าวเพิ�งเร ิ�มบังคับใชำ้ จ้งทำาใหุ้้มี
ชำุมชำนเข้าร�วมไม�มากนัก ยังติ้องการการประชำาสัมพันธุ์และการขยาย
ผลเพิ�มอีก ส�วนการส�งเสรมิใหุ้้องค์กรปกครองส�วนท้องถืิ�นมีบทบาท
เชำิงป้องกันและแก้ไขปัญหุ้าไฟ้ป่า ยังต้ิองการการเพิ�มขีดความสามารถื
ของบุคลากร เคร ื�องมือ และการจัดสรรงบประมาณ นอกจากนั�น ยังพบ
อุปสรรคอีกหุ้ลายอย�างทำาใหุ้้การแก้ไขปัญหุ้าไม�บรรลุผลเท�าที�ควร ใน
บางพื�นที�ได้รับความร�วมมือน้อย ยังมีการชิำงเผาก�อนกำาหุ้นด เกิดการ
ลกัลอบเผาพื�นที�เกษติรและพื�นที�ปา่ การเขา้ดับไฟ้ยังทำาไดจ้ำากดั เนื�องจาก
หุ้ลายพื�นที�เข้าถ้ืงยากและหุ้�างไกล จ้งต้ิองรอรอบเวลาดาวเทียมทำาใหุ้้
การรายงานจุดความร้อนล�าชำ้า และมีการปะทุซ่ำ�าจากไฟ้ใต้ิดิน สิ�งสำาคัญ
จากปัญหุ้าที�กล�าวมาคือ การขาดแรงจูงใจใหุ้้ทุกฝ่ายเข้ามาร�วมกันแก้ไข
ปัญหุ้า

 บรษัิทฯ จง้ขอร�วมเป็นส�วนหุ้น้�งของการผลักดันใหุ้้เกิดการแก้
ปัญหุ้าที�ติ้นทาง รวมถื้งเสรมิสร้างและสื�อสารความรู้ความเข้าใจด้าน
ปัญหุ้าที�เกดิข้�นจากมลพิษหุ้มอกควันใหุ้้แก�ผูค้นในสังคมทั�วไปได้ติระหุ้นัก
ถ้ืงผลกระทบเหุ้ล�านี� ซ่้�งการขับเคลื�อนโครงการทุกมิติไิปพร้อมกัน จะชำ�วย
เป็นแรงจงูใจใหุ้ช้ำาวบา้นเขา้มามสี�วนร�วม และเปน็หุ้วัใจสำาคัญในการแกไ้ข
ปัญหุ้าหุ้มอกควันอย�างยั�งยืนติ�อไป
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การจัดำการดำ้านความยั�งย่นในมิติิสั่งคม 3.4)

ผลสำารวจความพ้งพอใจของ
พนักงานที�มีติ�อบรษัิทฯ

ผลสำารวจความพ้งพอใจของ
ลูกค้าที�มีติ�อสินค้าและบรกิาร

จำานวนการเกิดอุบัติิเหุ้ติุ
ถื้งขั�นหุ้ยุดงานเกิน 3 วัน 

(LTIFR)

จำานวนของร้อยละ
ของการแจ้งเคลมสินค้า

จำานวนของกิจกรรมเพื�อสังคม
ผ�านชำ�องทางติ�างๆ ของบรษัิทฯ

จำานวนการเกิดอุบัติิเหุ้ติุ
ถืง้ขั�นเสียชำีวติิหุ้รอืทุพพลภาพ

กรณ่

กิจกรรม

กรณ่

สัดส�วนพนักงานที�ได้รับการ
ปฐมนิเทศพนักงานใหุ้ม�

สัดส�วนพนักงานที�ได้รับการ  
ติั�งเป้าหุ้มายและประเมินผล

การทำางาน

จำานวนชำั�วโมงอบรมพัฒนา
ศักยภาพพนักงานทั�งภายใน

และภายนอก

“พื่นักงาน”

“ลูกค้า” “ชุุมชุนและส่ังคม”

100% 100% 87%

99%

0

<1%

8

0
ชุั�วโมง/คน/ปี

30

จำานวนของชำั�วโมงทำางาน
จิติอาสาของพนักงาน

ชุั�วโมง
100

จำานวนของผู้คนในสังคมที�ได้รับ
ความชำ�วยเหุ้ลือผ�าน

โครงการติ�างๆ 

ราย
2,800

ยกระดำับศักยภาพื่ของพื่นักงานดำ้วยการบรหิารคลังความรู้อย่างม่ประส่ิที่ธุิภาพื่ พื่ร้อมส่่งติ่อแรงบันดำาลใจผ่านองค์ความรู้ให้แก่
ผู้คนในส่ังคม โดำยคำานึงถึึงการส่ร้างและส่่งมอบคุณค่าร่วมกันผ่านชุ่องที่างที่่�หลากหลายครอบคลุมผู้ม่ส่่วนไดำ้เส่่ยทีุ่กส่่วน 

ส่รุปผลการดำำาเนินงานที่่�ส่ำาคัญ
ด้ำานส่ังคม  WE  SHARE

นโยบายความรับผิดำชุอบติ่อส่ังคมและชุุมชุน
 บรษัิทฯ ติระหุ้นักถื้งความสำาคัญของการดำาเนินธุุรกิจบน
รากฐานของสังคมและชุำมชำนที�แขง็แรง และพร้อมที�จะเติบิโติและพัฒนา
ไปด้วยกัน จ้งใหุ้้ความสำาคัญกับการดำาเนินงานเพื�อสังคม ซ่้�งมิได้จำากัด
อยู�เฉพาะสังคมภายในหุ้รอืพนักงานเท�านั�น แติ�ยังหุ้มายรวมถื้งสังคม
ภายนอก ได้แก� คู�ค้า ลูกค้า ชำุมชำน ติลอดจนสภาพสังคมโดยรวมของ
ประเทศ ซ่้�งครอบคลุมทั�งการดูแลและปฏิิบัติติิ�อพนักงานอย�างเป็นธุรรม 
การพัฒนาบุคลากรในองค์กร การดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยของ
พนักงาน การดำาเนินงานด้านสาธุารณประโยชำน์ และกระบวนการรับข้อ
ร้องเรยีนติ�างๆ อย�างเป็นระบบ 
 เบื�องติน้มเีปา้หุ้มายในการยกระดบัศกัยภาพของพนกังานดว้ย
การบรหิุ้ารคลังความรู้อย�างมีประสิทธุิภาพ โดยเป้าหุ้มายระยะเพื�อผลัก
ดนัการจา้งงานติำาแหุ้น�งบรหิุ้ารที�ว�างลง ดว้ยวธิุกีารเลื�อนขั�นจากพนกังาน
ภายในร้อยละ 50  พร้อมส�งติ�อแรงบันดาลใจผ�านองค์ความรู้ใหุ้้แก�ผู้คน
ในสังคม โดยคำาน้งถื้งการสร้างและส�งมอบคุณค�าร�วมกันผ�านชำ�องทางที�
หุ้ลากหุ้ลายครอบคลุมผูมี้ส�วนได้เสียทุกส�วน และมีเป้าหุ้มายระยะยาวใน
การร�วมสร้างโอกาสการประกอบอาชำพีสู�ผูค้นในสงัคมกว�า 10,000 ราย

แนวปฏิิบัติิ
 1) ปฏิบิัติติิามกฎหุ้มาย ข้อกำาหุ้นด และระเบียบปฏิิบัติิติ�างๆ ที�
เกี�ยวข้องกับสังคมและชุำมชำนอย�างเคร�งครัด 
 2) ทบทวนนโยบาย แผนการจดัการ และติดิติามผลการดำาเนนิ
งานด้านสังคมและชำุมชำนอย�างสมำ�าเสมอ
 3) สนับสนุนการใชำ้นวัติกรรมทางธุุรกิจ เพื�อยกระดับคุณภาพ
ชีำวติิใหุ้้แก�ผู้คนในสังคม
 4) ผลักดันใหุ้้การประเมินผลกระทบติ�อสังคมและชำุมชำนเป็น
ส�วนหุ้น้�งของสายโซ่�อุปทาน 
 5) เปดิเผยข้อมลูดา้นสังคมและชำมุชำนของบรษัิทฯ อย�างถืกูติอ้ง
และโปร�งใส ผ�านชำ�องทางติ�างๆ ที�เหุ้มาะสม
 6) ใหุ้้ความรู้พร้อมสนับสนุนกิจกรรมที�สร้างจิติสำาน้กแก�
พนักงาน และผู้คนในสังคมใหุ้้มีความรับผิดชำอบติ�อสังคมและชุำมชำน

การประเมินผลกระที่บ
 ในปี 2564 บรษัิทฯ ได้ทำาการสำารวจข้อกังวลของสังคมและ
ชุำมชำน โดยพิจารณาความเป็นไปได้ที�จะสร้างผลกระทบทางลบจากการ
ดำาเนินการของธุุรกิจหุ้รอืโครงการที�ดำาเนินงานอยู�ในปัจจุบัน แผนที�จะ
ดำาเนินการติ�อไปในอนาคติ และผลกระทบติ�อวถิืีชำีวติิของชำุมชำน ซ่้�งพบ
ว�าการประเมินด้านสังคมไม�มีประเด็นเร�งด�วนหุ้รอืส�งผลกระทบร้ายแรง
ติ�อบรษัิทฯ ที�ระดับสูงสุดในชำ�วงระยะเวลาอันใกล้นี� แติ�อย�างไรก็ติาม ใน
ปนีี�บรษัิทฯ ไดก้ำาหุ้นดแนวทางการทำากจิกรรมเพื�อสังคมและชุำมชำน ติาม
หุ้ลักการด้านอาชีำวอนามัยและความปลอดภัยอย�างเหุ้มาะสมและเพียง
พอแล้ว และรเิร ิ�มการวางเป้าหุ้มายที�เกี�ยวข้องกับประเด็นด้านสังคมอื�นๆ 
ที�เกี�ยวข้อง 

ผลการดำำาเนินงาน
 บรษัิทฯ ได้มีการติิดติามและประเมินการดำาเนินงานติาม
กฎหุ้มาย ข้อกำาหุ้นด และระเบียบปฏิิบัติิที�เกี�ยวข้องด้านสังคมอย�าง
สมำ�าเสมอ เพื�อใหุ้้มั�นใจได้ว�าพนักงานและผู้ที�เกี�ยวข้องได้รับทราบและมี
การปฏิบัิติติิามอย�างถูืกติอ้ง โดยในปี 2564 บรษัิทฯ มไิดม้กีารดำาเนนิงาน

ใดใดที�เป็นการละเมดิกฎหุ้มายและขอ้บงัคบัด้านสงัคม ส�งผลใหุ้ไ้ม�มเีบี�ย
ปรับใดที�เกี�ยวขอ้ง นอกจากนี�ยงัไดข้ยายขอบเขติของการดำาเนนิงานด้าน
สังคมไปยังคู�คา้ โดยได้จดัทำาแบบประเมินตินเองของคู�คา้ซ่้�งใช้ำเกณฑ์ก์าร
พิจารณาการดำาเนนิงานดา้นสังคมเปน็ส�วนหุ้น้�งในการพจิารณาคดัเลือก
คู�ค้าของบรษัิทฯ ควบคู�ไปกับการดำาเนินงานด้านอื�นด้วย 

นโยบายการบรหิารจัดำการห่วงโซ่อุปที่านอย่างยั�งย่น 
 บรษัิทฯ ใหุ้ค้วามสำาคญัติ�อกระบวนการผลติิติั�งแติ�ติน้นำ�าจนถืง้
ปลายนำ�า ควบคู�ไปกับการส�งเสรมิแนวปฏิิบัติิที�ดีในการดำาเนินธุุรกิจ
ภายใติ้กรอบการดำาเนินงานและการจัดการหุ้�วงโซ่�อุปทานอย�างรับ
ผิดชำอบครอบคลุมครบทุกมิติิ ทั�งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ�งแวดล้อม 
โดยมุ�งเน้นติัวชำี�วัดที�สำาคัญทั�งในด้านคุณภาพของสินค้าและบรกิาร
การบรหิุ้ารจัดการติ้นทุน เวลาในการปฏิบิัติิงาน และความพ้งพอใจของ
ลูกค้า ซ่้�งผู้บรหิุ้ารและพนักงานของบรษัิทฯ ถืือว�าเป็นผู้ที�มีความสำาคัญ
และมสี�วนรับผดิชำอบร�วมกบัคู�ค้าทางธุรุกจิ เพื�อใหุ้ผู้้มสี�วนไดเ้สยีทกุส�วน
ในหุ้�วงโซ่�อุปทานได้รับประโยชำน์สูงสุดร�วมกันอย�างยั�งยืน 

แนวปฎิบัติิ
 1) ใหุ้้ความสำาคัญและประกาศแนวคิดด้านการบรหิุ้ารจัดการ
หุ้�วงโซ่�อุปทานอย�างยั�งยืน
 2) ประเมินความเสี�ยงและผลกระทบในประเด็นด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ�งแวดล้อม ติลอดหุ้�วงโซ่�อุปทาน
 3) ระบุเป้าหุ้มาย แผนงาน กลยุทธุ์ และนโยบายสำาหุ้รับการ
บรหิุ้ารจัดการหุ้�วงโซ่�อุปทานอย�างยั�งยืน
 4) นำาแผนงานไปปฏิิบัติิ พร้อมติิดติามผลงานอย�างสมำ�าเสมอ 
รวมถื้งวางแนวทางการแก้ไขเพื�อยกระดับคุณภาพผลงาน
 5) สื�อสารและเปดิเผยขอ้มลูด้านการบรหิุ้ารหุ้�วงโซ่�อปุทานอย�าง
ยั�งยนืของบรษัิทฯ ไปยังผูมี้ส�วนได้เสยีติ�างๆ อย�างถูืกติอ้งและโปร�งใส ผ�าน
ชำ�องทางติ�างๆ ที�เหุ้มาะสม

ผลการดำำาเนินงาน

 ในปี 2564 บรษัิทฯ ดำาเนินการใหุ้้ความรู้และประเมินความ
เข้าใจของพนักงานในองค์กรเกี�ยวกับ “เป้าหุ้มายการพัฒนาอย�างยั�งยืน
ในภาคธุุรกิจ” (Sustainable Business)  เพื�อเป็นการสร้างองค์
ความรู้ด้านการพัฒนาอย�างยั�งยืนติลอดหุ้�วงโซ่�อุปทาน ซ่้�งครอบคลุม
กระบวนการดำาเนินธุุรกิจตัิ�งแติ�ติ้นนำ�า กลางนำ�า และปลายนำ�า และสร้าง
ความรู้ความเข้าใจถื้งการสร้างการเติิบโติในภาคธุุรกิจควบคู�กับการ
พัฒนาสังคมและสิ�งแวดล้อม
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 ซ่้�งในปนีี�บรษัิทฯ ยงัไดก้ำาหุ้นดนโยบายและแนวทางการปฏิบัิติทีิ�ด ีที�ส�งเสรมิด้านการบรหิุ้ารจัดการหุ้�วงโซ่�อปุทานอย�างยั�งยนืในครอบคลุม
ในหุ้ลากหุ้ลายมติิยิิ�งข้�น อาท ิการเคารพสทิธุมินษุยชำนและการปฏิบิติัิติ�อแรงงานอย�างเปน็ธุรรม การประกาศจรรยาบรรณคู�คา้ การพัฒนานวัติกรรม
ร�วมกับคู�ค้า และการพัฒนากระบวนการทางธุุรกิจเพื�อมีส�วนร�วมกับชำุมชำนและสังคม เป็นติ้น

1) พื่นักงาน

นโยบายการเคารพื่ส่ิที่ธุิมนุษัยชุนและการปฏิิบัติิติ่อแรงงานอย่างเป็นธุรรม
 บรษัิทฯ ติระหุ้นักถื้งความสำาคัญของสิทธุิมนุษยชำนซ้่�งเป็นสิทธิุและเสรภีาพขั�นพื�นฐานที�บุคคลพ้งมี โดยย้ดถืือแนวปฏิิบัติิติ�อพนักงาน 
ลูกจ้าง และแรงงานใหุ้้เป็นไปติามกฎหุ้มายแรงงาน กฎ ระเบียบ และข้อบังคับติ�างๆ ที�เกี�ยวข้องกับแรงงานอย�างมีจรยิธุรรม เป็นธุรรม เท�าเทียม
ทั�งแรงงานไทยและแรงงานติ�างชำาติิ พร้อมใหุ้้ความสำาคัญกับการเคารพศักดิ�ศรคีวามเป็นมนุษย์ สิทธุิ เสรภีาพ และความเสมอภาคของบุคคล
ไม�เลือกปฏิิบัติิเพียงเพราะความแติกติ�างทางร�างกาย เชำื�อชำาติิ สัญชำาติิ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ การศก้ษา และสถืานะทางสังคม หุ้มายรวมถื้งสติร ี
ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสอื�นๆ ร�วมด้วย และไม�สนับสนุนการกดขี� ไม�ใชำ้แรงงานเด็กที�อายุไม�ถื้งเกณฑ์ต์ิามกฎหุ้มายกำาหุ้นด การไม�ใชำ้แรงงานบังคับ 
และติ�อติ้านการค้ามนุษย์ในทุกรูปแบบ ซ่้�งครอบคลุมถื้งแรงงานทุกคนในบรษัิทฯ และผู้มีส�วนได้เสียทุกส�วนในหุ้�วงโซ่�คุณค�าของธุุรกิจด้วย
 ซ่้�งนโยบายนี�ไดรั้บการอนมุตัิจิากที�ประชำมุคณะกรรมการบรรษัทภบิาลและการพฒันาอย�างยั�งยืน  และนำาเสนอใหุ้ท้ี�ประชำมุคณะกรรมการ
บรษัิทพิจารณาและรับทราบร�วมกันเรยีบร้อยแล้ว

แนวปฏิิบัติิ
 1) ปฏิบิัติิติามกฎหุ้มาย ข้อกำาหุ้นด และระเบียบปฏิบิัติติิ�างๆ ที�เกี�ยวข้องกับสิทธิุมนุษยชำนและการปฏิิบัติิติ�อแรงงานอย�างเคร�งครัด
 2) ทบทวนนโยบาย แผนการจัดการ และติิดติามผลการดำาเนินงานด้านสิทธุิมนุษยชำนและการปฏิบัิติิติ�อแรงงานอย�างสมำ�าเสมอ 
 3) ส�งเสรมิใหุ้้แรงงานทุกคนได้รับโอกาสในการพัฒนาตินเองอย�างเหุ้มาะสม เพื�อยกระดับคุณภาพชำีวติิแรงงานใหุ้้ดีข้�น
 4) ผลักดันใหุ้้การประเมินผลกระทบด้านสิทธุิมนุษยชำนและการปฏิิบัติิติ�อแรงงานเป็นส�วนหุ้น้�งของหุ้�วงโซ่�คุณค�าของธุุรกิจ

Pretest
ร้อยละ 81

ส�งผ�านองค์ความรู้
ผ�าน E-Learning

Post-test
ร้อยละ 98

ยกระดับความรู้
ได้มากข้�น
ร้อยละ 17

Post-Test 
ติ้องสูงกว�า
Pre-Test

5) เปิดเผยข้อมูลด้านสิทธุิมนุษยชำนและการปฏิิบัติิติ�อแรงงานของบรษัิทฯ อย�างถืูกติ้องและโปร�งใส 
6) ใหุ้้ความรู้พร้อมสนับสนุนกิจกรรมที�สร้างจิติสำาน้กแก�พนักงานและผู้คนในสังคม ใหุ้้มีความรับผิดชำอบติ�อสังคมโดยรวม
7) จัดใหุ้้มีชำ�องทางร้องเรยีนด้านการละเมิดสิทธุิมนุษยชำนและการปฏิิบัติิติ�อแรงงาน เพื�อหุ้าทางป้องกันและบรรเทาผลกระทบ 

การประเมินผลกระที่บ
 ในปี 2564 บรษัิทฯ ได้ดำาเนินการประเมินความเสี�ยงด้านสิทธุิมนุษยชำนและการปฏิิบัติิติ�อแรงงานอย�างเป็นธุรรม รวมถื้งการพิจารณา
ผลกระทบติ�อสุขภาวะอนามัยและความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการทำางานแล้ว พบว�าไม�มีความเสี�ยงด้านสิทธุิมนุษยชำนในหุ้�วงโซ่�อุปทานอย�าง
มีนัยสำาคัญที�อาจส�งผลกระทบร้ายแรงติ�อบรษัิทฯ ในชำ�วงระยะเวลาอันใกล้นี� แติ�อย�างไรก็ติาม บรษัิทฯ ยังคงเฝ้าระวังและดำาเนินการประเมินความ
เสี�ยงดังกล�าวอย�างติ�อเนื�อง พร้อมปฏิิบัติิติามกฎระเบียบที�เกี�ยวเนื�องกับแรงใหุ้้เป็นไปติามที�กฎหุ้มายกำาหุ้นด 

ผลการดำำาเนินงาน
 บรษัิทฯ ได้มีการติิดติามและประเมินการดำาเนินงานติามกฎหุ้มาย ข้อกำาหุ้นด และระเบียบปฏิิบัติิที�เกี�ยวข้องด้านสิทธุิมนุษยชำนและการ
ปฏิบัิติติิ�อแรงงานอย�างเป็นธุรรมอย�างสมำ�าเสมอ โดยอนุญาติใหุ้้มกีารจัดติั�ง “คณะกรรมการสวัสดิการในสถืานประกอบกิจการ” ติามพระราชำบัญญัติิ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ครบทุกหุ้น�วยธุุรกิจ เพื�อเป็นชำ�องทางในการควบคุมดูแล ปรกึษา ร้องเรยีน และหุ้ารอืร�วมกันระหุ้ว�างบรษัิทฯ และ
พนกังาน เกี�ยวกับสวัสดิการ ผลประโยชำน์ หุ้รอืการเปลี�ยนแปลงระเบียบข้อบังคับติ�างๆ ที�ส�งผลกระทบติ�อพนักงาน โดยในปี 2564 บรษัิทฯ ไม�มีการ
ดำาเนินงานใดที�เป็นการละเมิดสิทธิุมนุษยชำนและการใช้ำแรงงาน ไม�มีการจ้างงานเด็กอายุติำ�ากว�า 18 ป ีส�งผลใหุ้้ไม�มีเบี�ยปรับใดที�เกี�ยวข้อง นอกจากนี�
ยังได้ขยายขอบเขติไปยังคู�ค้า โดยใชำ้เกณฑ์์การพิจารณาการดำาเนินงานด้านสิทธุิมนุษยชำนและการปฏิิบัติิติ�อแรงงาน เป็นส�วนหุ้น้�งในการพิจารณา
คัดเลือกคู�ค้าของบรษัิทฯ ควบคู�ไปกับการดำาเนินงานด้านอื�นด้วย 

กลไกการร้องเรยีนและมาติรการบรรเที่าผลกระที่บ
 บรษัิทฯ ได้กำาหุ้นดกลไกการร้องเรยีนและมาติรการบรรเทาผลกระทบที�อาจเกิดข้�น จากการละเมิดด้านสิทธุิมนุษยชำนหุ้รอืการปฏิบิัติติิ�อ
แรงงานอย�างไม�เป็นธุรรม เพื�อใหุ้้มั�นใจว�าการบรหิุ้ารจัดการด้านสิทธุิมนุษยชำนของบรษัิทฯ มีประสิทธุิภาพในการควบคุมผลกระทบติลอดหุ้�วงโซ่�
อปุทานไดเ้ป็นอย�างด ีโดยมชีำ�องทางใหุ้ผู้ไ้ดรั้บผลกระทบที�มคีวามไม�พอใจหุ้รอืไม�ไดรั้บความเป็นธุรรมสามารถืยื�นร้องทกุขผ์�านขั�นติอน กระบวนการ
สอบสวนและพิจารณา กระบวนการยุติิข้อร้องทุกข์ รวมถื้งกระบวนการเยียวยาที�เป็นธุรรมติ�อทุกฝ่าย

นโยบายการพื่ัฒนาศักยภาพื่และความก้าวหน้าแก่พื่นักงาน

 บรษัิทฯ มแีนวคดิและทศันคติใินการทำางานหุ้ลกั คอื “ผสมผสานบคุลากรเพื�อขบัเคลื�อนองคก์รติามค�านยิมหุ้ลกัและวัฒนธุรรมการทำางาน
เป็นทีม” โดยการสร้างวัฒนธุรรมการทำางานเป็นทีมที�แข็งแกร�ง ผ�านค�านิยมองค์กรทั�ง 4 ข้อ ได้แก� แรงผลักดัน แรงบันดาลใจ การใฝ่เรยีนใฝ่รู้ และ
ความแน�วแน�ที�เป้าหุ้มาย เพื�อใหุ้้พนักงานทุกคนมีความพร้อมและมุ�งมั�นพัฒนาศักยภาพของตินเองใหุ้้สอดคล้องกับกลยุทธุ์ทางธุุรกิจขององค์กร
 นอกจากนี� บรษัิทฯ ยังใหุ้้ความสำาคัญติ�อการฝึกฝนและปฏิิบัติิ เพื�อพัฒนาความรู้และความสามารถืของพนักงานอยู�เสมอ หุ้ล�อหุ้ลอม
วัฒนธุรรมองค์กรที�แข็งแรงและมีคุณค�าติ�อพนักงานทุกคน เพื�อใหุ้้เกิดเป็นการทำางานร�วมกัน ซ่้�งนำาไปสู�ความสำาเร็จติามอุดมการณ์และเป้าหุ้มาย
ที�ติั�งไว้ 
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แนวปฏิิบัติิ
 1) วเิคราะหุ้์ความจำาเป็นในการฝึกอบรมจากติำาแหุ้น�งงาน เพื�อพัฒนาศักยภาพและส�งเสรมิความก้าวหุ้น้าของพนักงาน 
 2) สร้างและส�งมอบโอกาสความก้าวหุ้น้าในสายอาชำีพอย�างมั�นคง
 3) การกำาหุ้นดระบบประเมินผลการปฏิิบัติิงาน และแผนการสืบทอดติำาแหุ้น�งอย�างชำัดเจน เป็นธุรรม
 4) ใหุ้้ความสำาคัญติ�อสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในสถืานที�ทำางาน
 5) ดูแลสวัสดิการพนักงานใหุ้้เป็นไปติามกฎหุ้มาย และหุ้ลักสิทธิุมนุษยชำนและการปฏิิบัติิติ�อแรงงานอย�างเป็นธุรรม 

ผลการดำำาเนินงาน
 บรษัิทฯ มุ�งส�งเสรมิการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ผ�านการเพิ�มทกัษะความรู้ในการปฏิบัิติงิานที�มคีวามหุ้ลากหุ้ลายครอบคลุมทั�งหุ้ลักสูติร
ภายในและภายนอกองคก์ร เพื�อเพิ�มขดีความสามารถืบคุลากรใหุ้ม้ทีกัษะที�จำาเปน็ในการปฏิบิตัิงิาน สอดคลอ้งกบักลยทุธุท์างธุุรกจิ และมโีอกาสทาง
สายอาชำีพมากยิ�งข้�น 

 โดยในปี 2564 บรษัิทฯ เน้นการฝึกอบรมด้วยชำ�องทางออนไลน์ ผ�านศูนย์กลางข้อมูลสายงานบรหิุ้ารบุคลากร (PC Hub) เพื�อใหุ้้พนักงาน
ทุกคนสามารถืเข้าถืง้ข้อมูล ข�าวสาร ประกาศ นโยบายสำาคัญ กิจกรรม และการอบรมติ�างๆ ได้สะดวกมากยิ�งข้�น

ส่ถึิติิที่่�ส่ำาคัญที่างดำ้านการบรหิารงานบุคคลเที่่ยบเป้าหมาย ปี 2564

โครงการ “ปลกุไฟในติวัคณุ ดำว้ย RS Core Values”

 รวมถื้งเน้นการถื�ายทอดองค์ความรู้จากภายในแบบรุ�นสู�รุ�น เพื�อสร้างคลังความรู้ของบรษัิทฯ ใหุ้้แข็งแกร�งและวัฒนธุรรมแหุ้�งการเรยีน
รู้ร�วมกัน มุ�งหุ้วังใหุ้้พนักงานมีความพร้อมทั�งในเชำิงปรมิาณและคุณภาพอย�างเพียงพอ ภายใติ้บรบิทของการดำาเนินธุุรกิจที�ท้าทายและเติ็มไปด้วย
การแข�งขันที�เข้มข้น และเพื�อใหุ้้มั�นใจได้ว�าพนักงานจะเติิบโติไปพร้อมกับบรษัิทฯ ได้อย�างยั�งยืน

จำานวนชำั�วโมงรวมที�พนักงานเข้าร�วมอบรม 21,242 ชำม./ปี   
จำานวนชัำ�วโมงเฉลี�ยในการอบรมภายในของพนักงาน 16 ชำม./คน/ป ีจำานวนชัำ�วโมง
เฉลี�ยในการอบรมภายนอกของพนักงาน 14 ชำม./คน/ปี  
คะแนนเฉลี�ยความพ้งพอใจของการฝึกอบรม ร้อยละ 87     
อัติราพนักงานที�ได้รับการปฐมนิเทศน์พนักงานใหุ้ม� ร้อยละ 93
อัติราพนักงานที�ได้รับการติั�งเป้าหุ้มายการทำางานด้วยระบบ OKRs ร้อยละ 100  

เป้าหุ้มาย 20,000 ชำม./ปี
เป้าหุ้มาย  15 ชำม./คน/ปี
เป้าหุ้มาย  12 ชำม./คน/ปี      
เป้าหุ้มาย ร้อยละ 90  
เป้าหุ้มาย ร้อยละ 100
เป้าหุ้มาย ร้อยละ 100       

ความสำาเร็จร้อยละ 107
ความสำาเร็จร้อยละ 107
ความสำาเร็จร้อยละ 117
ความสำาเร็จร้อยละ  97
ความสำาเร็จร้อยละ  93
ความสำาเร็จร้อยละ 100

วัติถึุประส่งค์ : 

ระยะเวลา :

กลุ่มเป้าหมาย :

เป้าหมายการจัดำกิจกรรม :

ผลการดำำาเนินงาน 
 ดำ้านพื่นักงาน :

 ดำ้านบรษัิัที่ :

ปลุกไฟ้การทำางาน เน้นยำ�าค�านิยมองค์กร เสรมิสร้างความสัมพันธุ์และลดชำ�องว�างระหุ้ว�างพนักงานด้วยกัน
ในชำ�วงที�ติ้องแยกทำางานที�บ้าน จากสถืานการณ์การแพร�ระบาดของเชำื�อโควดิ-19
  
อบรมพนักงาน วันที� 22 กรกฎาคม 2564 / ประเมินผล วันที� 31 ธุันวาคม 2564

ผู้บรหิุ้ารระดับติ้นและพนักงาน กลุ�มทำางานที�บ้าน (WFH)  จำานวน 56 ท�าน ในรูปแบบออนไลน์

เพื�อลดอัติราการลาออกของพนักงานในชำ�วง WFH ติ้องไม�เกินร้อยละ 2 ของผู้เข้าร�วมโครงการ

มีความพง้พอใจในการจัดกิจกรรมร้อยละ 100*  โดยรู้สก้มีไฟ้ในการทำางาน ลดความรู้สก้โดดเดี�ยว
เห็ุ้นความสำาคัญของการทำางานเป็นทีม และเพิ�มทักษะการใช้ำเทคโนโลยีเพื�อการประชำุมได้ดียิ�งข้�น

รักษาพนักงานที�เข้าร�วมกิจกรรมได้ร้อยละ 100* โดยไม�มีการลาออก พร้อมเน้นยำ�าการสื�อสารด้านค�านิยม
องค์กรใหุ้้แก�พนักงาน แม้อยู�ในสถืานการณ์ที�ติ้องเว้นระยะหุ้�างซ่้�งกันและกัน
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โครงการ “Leadership KAMIKAZE”

วัติถึุประส่งค์ : 

ระยะเวลา :

กลุ่มเป้าหมาย :

เป้าหมายการจัดำกิจกรรม :

ผลการดำำาเนินงาน 
 ด้ำานพื่นักงาน :

 ด้ำานบรษัิัที่ :

สร้างภาวะผู้นำาใหุ้้เกิดแก�พนักงาน โดยมุ�งเน้นใหุ้้มีความรู้ด้านบทบาทความเป็นผู้นำา การสื�อสารที�มีประสิทธุิภาพ 
การจัดลำาดับและวธิุีการกระจายงาน และแนวทางการติัดสินใจที�มีประสิทธิุภาพ
  
อบรมพนักงาน วันที� 6 และ 14 ติุลาคม 2564 / ประเมินผล วันที� 31 ธัุนวาคม 2564

พนักงานระดับปฏิบัิติิการ จำานวน 668 ท�าน ในรูปแบบ Virtual Online Workshop

เพื�อเพิ�มศักยภาพความเป็นผู้นำา เมื�อผ�านโครงการแล้ว ผู้เข้าร�วมไม�ติำ�ากว�าร้อยละ 95 ติ้องได้รับการประเมินจาก
หุ้ัวหุ้น้างานว�าได้รับการยกระดับภาวะการเป็นผู้นำา

สามารถืพัฒนาทักษะการทำางานได้มากข้�น ร้อยละ 77* โดยมีพฤติิกรรมในการทำางานที�ดีข้�น ทั�งในด้านการจัด
ลำาดับความสำาคัญของงาน มีความเป็นเจ้าของงาน การทำางานร�วมกับผู้อื�น เรยีนรู้และแก้ปัญหุ้าในการทำางาน 
พัฒนาทักษะการสื�อสารประสานงาน และทัศนคติทิี�ดีในการทำางาน

สร้างศักยภาพของพนักงานที�ร�วมกิจกรรมได้มากข้�นร้อยละ 97* ได้รับการประเมินจากหัุ้วหุ้น้างานว�าได้รับ
การยกระดับภาวะการเป็นผู้นำา

หุ้มายเหุ้ติุ * เป้าหุ้มายการจัดกิจกรรมร้อยล�ะ 100

โครงการ “4 นิยามที่่�แติกต่ิางของ Inspiring ในแง่มุมของเพื่่�อนพื่นักงาน RS”
 Core Values หุ้รอืค�านิยมองค์กร เป็นเหุ้มือนกรอบความคิดหุ้ลักที�แสดงถื้งอัติลักษณ์ขององค์กร และยังเป็นบรรทัดฐานในการกำาหุ้นด
รากฐานหุ้รอืพฤติิกรรมของพนักงาน RS GROUP ทุกคน
 สำาหุ้รับค�านิยม “Inspiring แรงบันดาลใจ” สิ�งสำาคัญที�ทำาใหุ้้เรามีแรงขับเคลื�อนทั�งความคิด และการกระทำาเพื�อใหุ้้บรรลุเป้าหุ้มายที�เรา
ติั�งใจ มาติิดติามกันว�านิยามของ Inspiring จาก 4 ติัวแทนพนักงานชำาว RS เป็นอย�างไรกันบ้าง

คุณสุรชำัย เชำษฐโชำติิศักดิ� ประธุานเจ้าหุ้น้าที�บรหิุ้าร เคยกล�าวว�า “Core Values ไม�ใชำ�การท�องจำา แติ�ติ้องทำาใหุ้้เป็นนิสัย เพราะจะทำาใหุ้้ทุกคนมี
ทัศนคติิ แนวคิด และวถิืีในการทำางานในทิศทางเดียวกัน และก�อใหุ้้เกิดเป็นทีมเวร์ิคที�มุ�งไปสู�เป้าหุ้มายแหุ้�งความสำาเร็จร�วมกัน
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โครงการ“เรยีนรู้จาก CEO” 
 บรษัิทฯ ส�งเสรมิใหุ้้พนักงานทุกคนผนวกเร ื�องการบรหิุ้าร
ความเสี�ยงเข้าเป็นส�วนหุ้น้�งของการดำาเนินงาน ซ่้�งสอดคล้องกับค�านิยม
องค์กรในด้านใฝ่เรยีนใฝ่รู้ โดยผ�านการบอกเล�า แบ�งปันองค์ความรู้จาก
ผู้บรหิุ้ารสูงสุด ในแง�มุมของการทำางาน การปรับติัวในการทำาธุุรกิจ และ
การบรหิุ้ารองคก์ร ซ่้�งแนวคดิเหุ้ล�านี� ยงัสามารถืส�งติ�อใหุ้แ้ก�ผูค้นในสงัคม 
นำาไปเป็นแรงบันดาลใจและประยุกติ์ใชำ้ในชำีวติิประจำาวันได้อีกด้วย 

  1) กล้า Disrupt ติัวเอง ก่อนให้อะไรมาที่ำาให้ส่ะดำุดำ
 เราอยู�ในธุุรกิจที�ถืกูดิสรัปติห์ุ้นกัที�สดุมาติลอด ก�อนหุ้น้าที�จะนำา
คำาว�าดิสรัปติ์มาใชำ้ด้วยซ่ำ�า เพราะว�าธุุรกิจเพลงเปลี�ยนไปติามเทคโนโลยี
และทำาใหุ้้พฤติิกรรมผู้บรโิภคเปลี�ยนแปลงอย�างรวดเร็ว คุณสุรชำัยเป็น
คนแรกที�ติดัสนิขายโรงงานซ่ดีทิี�ง เพราะคิดว�ามันต้ิองไปไม�รอดแน�นอน 
ถื้าไม�รบีขาย มันจะไม�มีมูลค�าและกลายเป็นเศษเหุ้ล็กแน� แล้วมันก็จรงิ
อีกสิ�งหุ้น้�งที�เหุ้็นได้ชำัดเจนของธุุรกิจเพลงคือ เพลงได้เปลี�ยนเป็นการมี
รายได้จากการฟั้งมาเป็นการดู มันเป็นยุคของยอดววิ ถื้าเรามองใหุ้้ทะลุ
และมองใหุ้้ขาดเราจะพบว�ามันแปลกมาก เมื�อก�อนเราทำาเพลงใหุ้้คน
ฟั้ง ถื้าอยากฟั้งติ้องเสียเงินซ่ื�อ แติ�เดี�ยวนี� ไม�ใชำ�รายได้จากการฟั้งแล้ว
มันคือการดูหุ้รอืยอดววิ หุ้ลังๆ เราถื้งเหุ้็นว�าเพลงเพราะๆ ที�อยู�นานๆ ไม�
ค�อยมีเหุ้มือนในอดีติ เพราะจุดประสงค์ในการทำางานและการทำาธุุรกิจ
เพลงมันติ�างไปแล้ว

 2) ก้าวแรกสู่่ความส่ำาเร็จคอ่เล่อกบ่อให้ถึูกก่อนจับปลา
 สิ�งสำาคัญอย�างแรกในการทำาธุุรกิจคือ การไปอยู�ในที�ที�มีปลา
ชำกุชำมุ ส�วนจะจับไดหุ้้รอืไม�ได้เป็นอกีเร ื�องหุ้น้�ง ฉะนั�นเวลาสนใจธุรุกิจอะไร
ก็ติาม ต้ิองเร ิ�มติ้นจากมองหุ้าหุ้รอืวเิคราะหุ้์เทรนด์และโอกาสทางติลาด
ว�าเทรนดไ์ปทางไหุ้น ที�อาร์เอสกระโดดมาทำาธุรุกิจคอมเมร์ิซ่หุ้รอือาหุ้าร
เสรมิสุขภาพ ก็เพราะเป็นเทรนด์ขาข้�นของทั�งโลกไม�ใชำ�แค�ประเทศไทย 
และประเทศเรากำาลังเข้าสังคมสูงวัย อาร์เอสถื้งเข้ามาสู�ธุุรกิจอาหุ้าร
เสรมิสุขภาพติั�งแติ�เมื�อ 5 ปีที�แล้ว หุ้รอืธุุรกิจบรหิุ้ารสินทรัพย์ สินเชำื�อ
รายย�อยที�เราเข้าไปจับมือกับพาร์ทเนอร์ก็เหุ้มือนกัน เรามองแล้วว�าเป็น
ธุุรกิจที�อยู�ในกระแสและยากจะถูืกดิสรัปต์ิ การเกิดข้�นของดิจิทัลจะเป็น
ติัวชำ�วยธุุรกิจนี� ทำาใหุ้้การติิดติามหุ้นี�หุ้รอืติิดติ�อสื�อสารง�ายข้�น จ�ายเงิน
ง�ายข้�น ผ�อนจ�ายง�ายข้�น

  3) โอกาส่ของรุ่นใหญ่ค่อการไดำ้เรยีนรู้จากคนรุ่นใหม่ 
  ในยุคดิจิทัลแบบนี�มีทั�งความยากลำาบากและโอกาสมากมาย
เชำ�นกัน ถ้ืามองในมุมธุุรกิจ ต้ิองยอมรับว�าคนรุ�นใหุ้ญ�ยังไงก็ไม�มีทาง
เขา้ใจพฤติิกรรมของคนยุคนี�ไดด้หีุ้รอืลก้พอ และความรวดเร็วในการรับ
รู้ข�าวสารเท�าหุ้รอืสิ�งใหุ้ม�ๆ  นวัติกรรมใหุ้ม�ๆ  กค็งไม�รวดเร็วเท�าคนรุ�นใหุ้ม� 
เพราะเค้ามีข้อมูลเยอะกว�า นั�นก็คือจุดอ�อนของคนรุ�นใหุ้ญ� จ้งติ้องเปิด
กว้าง เปิดใจ รู้จักเรยีนรู้และใชำ้ประโยชำน์จากเด็กรุ�นใหุ้ม�มาใช้ำกับจุดแข็ง
ที�คนรุ�นใหุ้ญ�มี นั�นคือเร ื�องการวเิคราะห์ุ้สิ�งติ�างๆ ได้ดี มองสถืานการณ์
ขาดเพราะมีประสบการณ์ อีกเร ื�องคือการตัิดสินใจ ถื้าเรารู้จุดอ�อน
เราจะรู้ว�าต้ิองแก้ยังไง โอกาสอยู�ติรงไหุ้น

 4) ติกใจกับวกิฤติิโควดิำ-19 ไดำ้ แติ่ติ้องไม่เส่ย่ขวัญ 
 วกิฤติิโควดิ-19 ที�ระบาดชำ�วงแรกเมื�อปีก�อน มันคือเร ื�องใหุ้ม�
สำาหุ้รับทุกคน สิ�งแรกที�อาร์เอสทำาคือคุมค�าใชำ้จ�าย อย�างที�สองคือสร้าง
ความเชืำ�อมั�นใหุ้้กับพนักงาน ติ้องสื�อสารภายในใหุ้้พนักงานรู้ว�าเราจะ
รับมือกับเร ื�องนี�อย�างไร ทำาใหุ้้ทุกคนสบายใจว�าจะไม�มีการปรับลดเงิน
เดือนหุ้รอืเลิกจ้าง พอมาเจอกับการระบาดหุ้นักและมีการล็อคดาวน์ใน
ปีนี� เราจ้งมุ�งเน้นใหุ้้ความสำาคัญกับเร ื�องสุขภาพของพนักงานเป็นหุ้ลัก 
เพราะรอบนี�ระบาดหุ้นกัมาก สิ�งที�ทำาคือการสื�อสารกบัพนกังานเร ื�องการ
ดแูลสขุภาพ เร ื�องการฉดีวัคซ่นี เร ื�องการดแูลสขุอนามยัติ�างๆ ในที�ทำางาน 
บวกกับการที�เราลงทุนเร ื�องไอทีมาหุ้ลายปี เพื�อรองรับธุุรกิจคอมเมิร์ซ่ 
ทำาใหุ้้เราปรับรูปแบบในการทำางานใหุ้้เหุ้มาะสมกับสถืานการณ์ได้ไม�ยาก 

  5) ปรับติัวค่อหัวใจของธุุรกิจ 
  ถ้ืาจะทำาธุุรกิจคุณติ้องมีแพสชำั�น (passion) มีฝัน และมั�นคง
ในเป้าหุ้มาย สามอย�างนี�จะทำาใหุ้้คุณไม�ยอมแพ้ พอคุณไม�ยอมแพ้
เมื�อเจออุปสรรคคุณก็จะสามารถืข้ามผ�านไปได้ เวลาเจอเร ื�องที�ไม�รู้คุณ
ก็ไปหุ้าความรู้ใหุ้ม�ๆ เจอสิ�งใหุ้ม�ๆ คุณก็ไปเรยีนรู้ใหุ้้มันเร็วข้�น ใหุ้้มันไม�
กลายเป็นสิ�งใหุ้ม�สำาหุ้รับคุณ หุ้ัวใจสำาคัญมันมีอยู�แค�นี� และเฮียว�ามันเป็น
เร ื�องสำาคญัสำาหุ้รับธุรุกจิยคุนี�ดว้ย ธุรุกจิยคุนี�จะอยู�ไดย้ั�งยนืและแขง็แรง 
เฮียว�าความท้าทายเร ื�องเดียวคือการปรับตัิวได้ดีและเร็วพอไหุ้ม เพราะ
หุ้วัใจสำาคญัที�สดุ องค์กรที�จะดีที�สดุและแข็งแรงที�สดุ คอืองค์กรไหุ้นปรับ
ติวัไดด้ทีี�สดุใชำ�ไหุ้ม คนที�อยู�รอดไดไ้ม�ใชำ�คนแขง็แรงที�สดุ แติ�เป็นคนปรับ
ติัวได้ดีที�สุด ติ้องบอกว�ายุคนี�มันเปลี�ยนแปลงไปเร็วมาก ติ้องพร้อมจะ
เผชำิญกับความไม�แน�นอนด้วยความกล้าและทัศนคติทิี�สนุกอยากเรยีนรู้ 

  6) ก้าวต่ิอไปของอาร์เอส่
  “การมองการณ์ไกลเป็นเร ื�องยาก ถื้าจะพูดว�าอีกสิบปีข้างหุ้น้า
อาร์เอสจะเปน็ยงัไง เราพดูไดอ้ยู�แลว้ แติ�ไม�เชำื�อว�าจะมใีครมองเหุ้น็อกีสบิ
ปีข้างหุ้น้าได้จรงิๆ เพราะงั�นเราก็คิดว�าจะทำายังไงใหุ้้อาร์เอสเป็นองค์กร
ที�มีความยั�งยืน สำาหุ้รับโมเดลธุุรกิจ อาร์เอสจะย้ดความเป็น ‘เอนเติอร์
เทนเมิร์ซ่’ (Entertainmerce) เพราะเป็นแก�นของธุุรกิจเรา แติ�เราจะ
ย้ดการทำาธุุรกิจแบบ ESG (Environment, Social, Governance) 
ด้วย ซ่้�งติลาดหุ้ลักทรัพย์กำาลังเน้นมาก เพราะความยั�งยืนนี�แหุ้ละที�จะ
ทำาใหุ้้อาร์เอสอยู�ได้ ส�วนจะไปได้นานแค�ไหุ้น จะโติเท�าไหุ้ร� หุ้รอืจะมีรุ�น
สองเข้ามาชำ�วยก็เป็นเร ื�องของโอกาสและธุุรกิจที�จะเจอติ�อไปในอนาคติ
ซ่้�งไม�ใชำ�เร ื�องที�จะคิดวางใหุ้้ไกลขนาดนั�น เพียงแติ�หุ้ากเราสร้างความ
พร้อมและสมบูรณ์ใหุ้้อาร์เอสในทุกมิติิ ทั�งโครงสร้างธุุรกิจ โครงสร้าง
องคก์ร คนทำางาน ผูท้ี�เกี�ยวขอ้งที�มสี�วนไดเ้สยีครบทกุส�วนกจ็ะติอบโจทย์
การเป็นองค์กรที�แข็งแรงทั�งทางธุุรกิจ ทั�งการอยู�ร�วมกับสังคมและทำา
ประโยชำน์ใหุ้ก้บัสงัคมคู�ไปกบัการทำาธุรุกจิไปอย�างยาวนาน เฮียจง้ใหุ้้ความ
สำาคัญในการปูพื�นฐานเร ื�องความมั�นคงและยั�งยนื ซ่้�งผลของมนัจะสะทอ้น
และยังประโยชำน์ในระยะยาวใหุ้้แก�ผู้เกี�ยวข้องในทุกๆ ส�วน”
ส�วนหุ้น้�งของบทสัมภาษณ์ คุณสุรชำัย เชำษฐโชำติิศักดิ� (ประธุานเจ้าหุ้น้าที�บรหิุ้าร บมจ.อาร์เอส) 
จาก Optimise Magazine โดยธุนาคารเกียรติินาคิน วันที� 25 กันยายน 2563
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การประเมินผลการที่ำางานของผู้บรหิารสู่งสุ่ดำ ผู้บรหิาร
ระดัำบสู่ง และพื่นักงาน
 ในปี 2564 บรษัิทฯ มีการประเมินผลการปฏิิบัติิงานของ
ผู้บรหิุ้ารและพนักงาน ผ�านเคร ื�องมือในการติั�งเป้าหุ้มายและกำาหุ้นด
ติัววัดผล (Objective and Key Results : OKRs) เพื�อใหุ้้ผลการ
ประเมินมีความชัำดเจน มีความเป็นธุรรม และสามารถืนำาผลการประเมิน
มาประกอบการพิจารณาค�าติอบแทน วเิคราะหุ้์ และกำาหุ้นดโครงสร้าง
หุ้ลักสูติรการพัฒนาศักยภาพของพนักงานได้อย�างมีประสิทธุิภาพ เพื�อ
ใหุ้ส้ามารถืปรับปรุงและเพิ�มขดีความสามารถืของพนกังาน ใหุ้ส้อดคลอ้ง
กับกลยุทธุ์ขององค์กร 

1) การประเมินผลการที่ำางานของผู้บรหิารสู่งสุ่ดำ
 หุ้ลักเกณฑ์์ สำาหุ้รับการประเมินผลงานประจำาปีของผู้บรหิุ้าร
สูงสุดนั�น ใชำ้การประเมิน 2 แบบร�วมกัน คือ 
 • จากแบบประเมินผู้บรหิุ้ารสูงสุดที�ติลาดหุ้ลักทรัพย์แหุ้�ง
ประเทศไทยแนะนำาเป็นแนวทาง ซ่้�งทำาการประเมินปีละ 1 ครั�ง โดย
การประเมินครอบคลุมเนื�อหุ้าด้านคุณสมบัติิ ความรู้ ความสามารถื
การกำาหุ้นดกลยุทธ์ุ การกำากับดูแลและติิดติามผลงาน รวมถื้งบทบาท 
หุ้น้าที� ความรับผิดชำอบของกรรมการ และการพัฒนาตินเอง

      ผลคะแนนการประเมิน  ระดับดีเยี�ยม 

 • จากเคร ื�องมือในการติั�งเป้าหุ้มายและกำาหุ้นดตัิววัดผล หุ้รอื
ระบบ OKRs โดยมกีารพจิารณาผลการดำาเนนิงานดา้นติ�างๆ รวมถืง้ผล
การดำาเนนิงานดา้นการพฒันาอย�างยั�งยืนร�วมดว้ย ทั�งด้านเศรษฐกจิ สิ�ง
แวดล้อม สังคม และการกำากับกิจการ ซ่้�งทำาการประเมินปีละ 2 ครั�ง

      ผลคะแนนการประเมิน  ระดับดีเยี�ยม 

 กระบวนการประเมิน โดยผู้บรหิุ้ารสูงสุดมีการกำาหุ้นดเป้าหุ้มาย
ติัวชำี�วัดผลการปฏิิบัติิงานที�ชำัดเจนติั�งแติ�ติ้นปีร�วมกับคณะกรรมการ
สรรหุ้าและพิจารณาค�าติอบแทน จากนั�นคณะกรรมการสรรหุ้าและ
พิจารณาค�าติอบแทนในส�วนที�เป็นกรรมการอิสระเท�านั�นจะทำาการ
ประเมินผล และรายงานใหุ้้คณะกรรมการบรษัิททราบ เกี�ยวกับเกณฑ์ท์ี�
ใชำใ้นการประเมิน และเมื�อมผีลการดำาเนินงานที�เกดิข้�นจรงิจะนำามาเปรยีบ
เทยีบกบัเปา้หุ้มายที�ไดว้างไว ้ทั�งที�เป็นติวัเงนิและไม�เปน็ติวัเงนิ เพื�อนำามา
พจิารณาค�าติอบแทนของผู้บรหิุ้ารสงูสดุทั�งในระยะสั�นและระยะยาวติ�อไป

2) การประเมนิผลการที่ำางานของผูบ้รหิารระดำบัส่งู และพื่นกังาน
 หุ้ลักเกณฑ์์ สำาหุ้รับการประเมินผลงานประจำาปีของผู้บรหิุ้าร
ระดบัสงูและพนกังานนั�น ใชำก้ารประเมนิผลการทำางานดว้ยระบบ OKRs 
ซ่้�งการติั�งเป้าหุ้มายเป็นไปติามหุ้ลัก SMART คือ เฉพาะเจาะจง วัดผล
สำาเร็จได ้ทำาไดจ้รงิ สอดคลอ้งกบัเปา้หุ้มายทมีและบรษัิทฯ และมกีำาหุ้นด
ระยะเวลาที�แน�นอน โดยมีการติั�งเป้าหุ้มายและการประเมนิผลการทำางาน
ปีละ 2 ครั�ง ใชำ้การประเมิน 2 แบบร�วมกัน คือ การประเมินด้านผลงาน 
แบ�งเป็นระดบั 1 – 5 และ การประเมนิด้านค�านยิมองคก์ร แบ�งเป็นระดบั 
A - C

 กระบวนการประเมิน โดยผู้บรหิุ้ารระดับสูงและพนักงานพูด
คุยกับหุ้ัวหุ้น้างานถื้งสถืานการณ์ ความคืบหุ้น้า ปัญหุ้าที�พบ ข้อติกลง
ข้อเสนอแนะ และความสำาเร็จในการทำางานชำ�วงคร ึ�งปีที�ผ�านมา จากนั�น
ทำางานตัิ�งเป้าหุ้มายติามที�ได้ติกลงกับหุ้ัวหุ้น้างานและทำาการบันท้กใน
ระบบ และเมื�อครบกำาหุ้นด ทุกคนติ้องทำาการบันท้กผลการทำางานที�เกิด
ข้�นจรงิในระบบใหุ้ค้รบถืว้น จากนั�นฝา่ยบคุคลจะทำาการเปรยีบเทยีบและ
จดัอันดับระหุ้ว�างพนักงานกลุ�มเดียวกัน ซ้่�งผลการประเมินนี�จะนำาไปสู�การ
พิจารณาค�าติอบแทน รวมถ้ืงการนำาไปวเิคราะหุ้์เพื�อกำาหุ้นดโครงสร้าง
การพัฒนาศักยภาพของพนักงานในระดับความยั�งยืนติ�อไป
 ทั�งนี�ผลสรุปการประเมินของผู้บรหิุ้ารสูงสุด ผู้บรหิุ้ารระดับ
สูง และพนักงาน จะได้รับการรวบรวมและรายงานติ�อที�ประชุำมคณะ
กรรมการบรษัิท เพื�อพจิารณาใหุ้้แนวทางในการปรับปรุงการดำาเนินงาน
ติ�อไปในอนาคติ โดยบรษัิทฯ ทำาการประเมินความสำาเร็จในการทำางาน 
และมีการทบทวนผลงานอย�างสมำ�าเสมอ เพื�อใหุ้้พนักงานทุกคนสามารถื
ปรับแผนการทำางานได้อย�างเหุ้มาะสม รวมทั�งหุ้ัวหุ้น้างานยังสามารถื
ร�วมแก้ปัญหุ้าได้อย�างทันท�วงที เพื�อใหุ้้มีผลการทำางานที�บรรลุเป้าหุ้มาย
อันเป็นส�วนสำาคัญที�จะผลักดันใหุ้้บรษัิทฯ ประสบความสำาเร็จได้ในระยะ
สั�นและระยะยาว

การดำูแลและรักษัาพื่นักงาน 
 เพื�อดง้ดดูพนกังานทมีศีกัยภาพร�วมงานกับบรษัิทฯ ในระยะยาว 
บรษัิทได้ดำาเนินการผ�าน 3 แนวคิด ดังนี�

 1) ลงทุนกับชำีวติิความเป็นอยู� สวัสดิการ และ well-being 
ของพนักงาน จากผลสำารวจพบว�า สิ�งที�เป็นปัจจัยอันดับติ้นๆ ที�มีผล
ติ�อการอยากอยู�ร�วมงานในระยะยาว คือการได้ทำางานที�ส�งเสรมิเร ื�อง
work-life-balance ในการใช้ำชำีวติิ มีความยืดหุ้ยุ�น มีวัฒนธุรรมที�
ส�งเสรมิใหุ้้พวกเขาได้เป็นตัิวของตัิวเอง รวมทั�งสวัสดิการอย�างการ
Learning and Development Program ติ�างๆ และการมโีอกาสได้
ทำางานอาสาเพื�อสังคม ซ่้�งเราเองก็มองว�าสถืานการณ์โควดิ-19 คือส�วน
สำาคัญที�เสรมิใหุ้้แนวคิดเหุ้ล�านี�ชำัดเจนยิ�งข้�น โดยเฉพาะความยืดหุ้ยุ�นใน
การทำางานที�ยังสามารถืรักษาสมดุลในการใชำ้ชำีวติิ ไม�ติ้องทุ�มเทเวลาใหุ้้
กับการทำางานมากเกินไป รวมทั�งการได้มีส�วนในการชำ�วยเหุ้ลือผู้ที�ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโควดิในแง�มุมติ�างๆ เพื�อใหุ้้รู้ส้กถื้งการมี
คุณค�าในติัวเอง

 2) ใหุ้้ความสำาคัญกับค�านิยมขององค์กรและพนักงาน จาก
การสำารวจพบว�า พนักงาน 71% ใหุ้้ความสำาคัญในการพิจารณาเร ื�อง
Mission และ Values ขององค์กร และ 39% คดิจะลาออกหุ้ากองค์กร
ใหุ้้ทำาในสิ�งที�ขัดติ�อคุณค�าในตัิวของเขาเอง ดังนั�น การมีค�านิยมของ
องค์กรที�ชัำดเจน และสื�อสารไปยังพนักงานนับติั�งแติ�วันที�คดัเลือก จะชำ�วย
ใหุ้ไ้ดค้นที�เหุ้มาะสม รวมทั�งค�านยิมเหุ้ล�านั�นยงัควรนำามาใชำอ้ย�างชำดัเจนใน
การทำางาน เพื�อด้งดูดและรักษาคนเหุ้ล�านั�นไว้ใหุ้้ได้นานที�สุด

 3) สร้างความรู้สก้ในการเป็นส�วนหุ้น้�งขององค์กร หุ้ากพนักงาน
รู้ส้กว�าพวกเขาสามารถืทำางานอย�างเป็นติวัเองได้จรงิๆ รู้ส้กว�าอยู�ถืกูที�ถืกู
ทาง มีความปลอดภัยและไม�มีความกังวลว�าจะถืูกปฏิิบัติิอย�างแติกติ�าง
ก็จะส�งผลใหุ้้ Performance และการอยู�ร�วมกันกับองค์กรเป็นไปได้ดี
ยิ�งข้�น

 จากแนวคิดทั�ง 3 ข้อข้างติ้น เป็นสิ�งที�บรษัิทฯ ใหุ้้ความสำาคัญ 
ทั�งความยืดหุ้ยุ�นในการทำางาน ที�ทางองค์กรเองก็ใหุ้้ความร�วมมือกับ
ภาครัฐในการทำางานแบบ WFH ในชำ�วงสถืานการณ์โควดิ-19 นอกจาก
เพื�อเป็นการลดความเสี�ยงในการรับเชำื�อจากการเดินทางใหุ้้กับพนักงาน
แล้ว การลดเวลาเดินทางยังทำาใหุ้้พนักงานสามารถืบรหิุ้ารจัดการเวลา
ในการทำางานได้ดียิ�งข้�น พร้อมทั�งได้นำาเอาเทคโนโลยีติ�างๆ มาปรับใช้ำ
เพื�อสนับสนุนการทำางานใหุ้้มีประสิทธุิภาพ รวมไปจนถื้งการทำากิจกรรม
เพื�อสังคมกับชุำมชำมโดยรอบในพื�นที�เขติจติุจักรที�ได้รับผลกระทบจาก
สถืานการณ์ในครั�งนี� และเปิดโอกาสใหุ้้พนักงานได้มีส�วนร�วมทั�งในส�วน
ของการบรจิาคและการลงพื�นที�ในฐานะจิติอาสา เพื�อสร้างคุณค�าในการ
ทำางานและการมีความรับผิดชำอบติ�อสังคม

 ไม�เพียงเท�านั�นอาร์เอสยังมีค�านิยมองค์กรที�ชำัดเจนที�พนักงาน
ทกุคนไดย้ด้เป็นแนวทางในการปฏิบิตัิ ิเพื�อการทำางานที�เป็นไปในทศิทาง
เดียวกัน และมองเหุ้็นจุดมุ�งหุ้มายขององค์กรในแบบเดียวกัน โดยมีการ
สื�อสารและวัดผลอย�างติ�อเนื�องเพื�อใหุ้้เกิดเป็นรูปธุรรม รวมทั�งการเปิด
รับและใหุ้้โอกาสในการทำางานร�วมกับทุกเพศ วัย และทุกเชืำ�อชำาติิ โดย
ไม�มีการเลือกปฏิิบัติิ ทั�งยังไม�มีการแบ�งแยกลำาดับความสำาคัญไม�ว�าจะ
เป็นพนักงานในระดับไหุ้นก็ติาม นอกจากนี� ยังมีสวัสดิการจากองค์กร
ที�ดีและการดูแลพนักงานอย�างมีมาติรฐาน เพื�อใหุ้้การร�วมงานกับ
อาร์เอสนั�นได้สร้างทั�งความมั�นใจและความสุขในการทำางาน ซ่้�งเป็น
แนวทางการดูแลรักษาพนักงานที�มีคุณภาพใหุ้้อยู�ร�วมงานกับองค์กรได้
อย�างยาวนาน

การเส่รมิส่ร้างความพึื่งพื่อใจและความผูกพื่นัของพื่นักงาน
 บรษัิทฯ สนับสนุนใหุ้้เกิดการมีส�วนร�วมของพนักงานทุกภาค
ส�วน ผ�านการดำาเนินกิจกรรมรูปแบบติ�างๆ ของบรษัิทฯ โดยมีพนักงาน
ร้อยละ 100 นำาหุ้ลักการค�านิยมองค์กรไปประยุกติ์ใช้ำในการปฏิิบัติิงาน
อย�างเป็นรูปธุรรม แล้วยังเปิดโอกาสใหุ้้พนักงานแสดงความคิดเหุ้็นและ
ข้อเสนอแนะในการปฏิิบัติิงาน เพื�อนำามาพัฒนากระบวนการดำาเนินงาน
ขององค์กรใหุ้้มีประสิทธุิภาพยิ�งข้�นไป

แนวปฏิิบัติิ
 1) Motivation Feedback คำาชำมดีๆ ที�สร้างแรงบันดาลใจ 
ที�สามารถืนำาไปพัฒนาปรับปรุงได ้ถือืเป็นอกีของขวัญดีๆ  ที�ทำาใหุ้ท้มีงาน
รู้สก้มีแรงผลักดันและรู้ว�าติัวเองติ้องพัฒนาติรงไหุ้นอย�างไรติ�อไป
 2) Time is a Gift เวลาคือของขวัญที�มีค�า ด้วยการเคารพ
เวลาส�วนติัว เพื�อใหุ้้พนักงานมีเวลาพักผ�อนอย�างเติ็มที� มีคุณภาพ
 3) New Opportunities เปิดโอกาสใหุ้้ได้ลองทำาอะไรใหุ้ม�ๆ 
พนักงานจะรู้ส้กว�าองค์กรของเปิดกว้างและชำ�วยใหุ้้พวกเขาได้ทำาอะไรที�
ท้าทายข้�นพร้อมพัฒนาติัวเองใหุ้้ดีข้�นกว�าเดิม
 4) Backup & Support เป็นกำาลังหุ้ลักคอยสนับสนุนทีม
การสร้างความสัมพันธ์ุอันดีติ�อกันและคอยสนับสนุนกันและกันเชำ�นนี�จะ
ทำาใหุ้้พนักงานรู้ส้กว�ากำาลังทำางานที�เดินหุ้น้าไปพร้อมกัน
 5) Personalized Gifts มอบของขวัญที�ดีติ�อใจใหุ้้พนักงาน 
การออกแบบกิจกรรมและพื�นที�พักผ�อน ใหุ้้พนักงานได้อยู�ร�วมกันอย�าง
ไม�เป็นทางการ และสานสัมพันธุ์ระหุ้ว�างพนักงานด้วยกันได้ดียิ�งข้�น

ผลการดำำาเนินงาน
 ปี 2564 ยังคงอยู�ในชำ�วงสถืานการณ์การแพร�ระบาดของเชำื�อ
โควดิ-19 บรษัิทฯ จ้งนำาผลสำารวจความพ้งพอใจของพนักงานประจำา
ทั�วทั�งบรษัิทฯ ประจำาปี 2563 มาพัฒนาและติ�อยอดโครงการติ�างๆ โดย
มีเป้าหุ้มายที�ร้อยละ 80 ซ่้�งได้รับคะแนนเฉลี�ยที�ร้อยละ 80 ติามที�ได้ติั�ง
เป้าหุ้มายไว้ จ้งทำาการแจ้งผลการสำารวจข้างติ้นผ�านการส�งอีเมลไปยัง
หัุ้วหุ้น้างาน และแจ้งติ�อพนักงานทั�วทั�งบรษัิทฯ

 และเมื�อนำาผลสำารวจมาทำาการวเิคราะห์ุ้แล้ว พบว�าด้านการ
จัดการโครงสร้างองคก์รเปน็ส�วนที�สำาคญัและสอดคลอ้งกบัสถืานการณ์
ของบรษัิทฯ จ้งได้ผลักดันใหุ้้พัฒนางานด้าน “การบรหิุ้ารจัดการองค์กร
ยุคใหุ้ม�” เพื�อยกระดับความเข้าใจและเสรมิสร้างใหุ้้เกิดความผูกพันของ
พนักงานได้ดียิ�งข้�น ซ่้�งแล้วเสร็จในปี 2563 และติ�อมาในปี 2564 จ้งมี
แผนปรับปรุงส�วนที�ได้รับคะแนนความพ้งพอใจรองลงมา นั�นคือ “การ
จัดสวัสดิการและสิ�งอำานวยความสะดวกใหุ้้ดียิ�งข้�น” โดยได้ทำาการเพิ�ม
เติิมส�วนของหุ้้องออกกำาลังกาย ร้านสะดวกซ่ื�อ และปรับปรุงในส�วนของ
ที�จอดรถื ศูนย์อาหุ้าร และอุปกรณ์ในการทำางาน เป็นติ้น

 อัติราการลาออกยังคงอยู�ในระดับที�สูง เป็นผลมาจากการปรับ
เปลี�ยนรูปแบบการดำาเนินธุุรกิจของบรษัิทฯ และการปรับติัวเพื�อใหุ้้สอด
รับกบัสถืานการณใ์นปัจจุบัน ซ่้�งการลาออกส�วนใหุ้ญ�เป็นการลาออกของ
พนักงานในระดับปฏิิบัติิการ จ้งไม�กระทบติ�อโครงสร้างการบรหิุ้ารและ
การดำาเนินธุุรกิจหุ้ลักอย�างมีนัยสำาคัญ

อัติราการลาออกของพื่นักงานประจำา

             
2564         
2563     
2562

ปี จำานวน
พนักงาน (คน)

ลาออก
(คน)

คิดเป็น
(ร้อยละ)

             
1,008
1,036
1,073

             
216
125
218

             
21.43
12.07
20.32
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ส่วัส่ดำิการ และส่ิที่ธิุประโยชุน์ติ่างๆ ส่ำาหรับพื่นักงาน
อาร์เอส่ “Benefits & Perks”

 บรษัิทฯ เล็งเหุ้็นถ้ืงความสำาคัญและใส�ใจในคุณภาพชำีวติิของ
พนักงานทุกคน จ้งติอบแทนการทำางานอย�างเติ็มความสามารถืของ
พนักงาน ด้วยการมอบสวัสดิการและสิทธุิประโยชำน์ติ�างๆ โดยเร ิ�มต้ิน
ด้วยรายละเอียดข้อมูลสวัสดิการและสิทธุิประโยชำน์ 4 หุ้ัวข้อ ดังนี�

 1) กองทีุ่นส่ำารองเล่�ยงชุ่พื่ (PROVIDENT FUND)
 บรษัิทฯ ติระหุ้นักถื้งความสำาคัญของการออมเพื�อเป็นหุ้ลัก
ประกนัใหุ้ก้บัพนกังาน จง้ไดจั้ดติั�งกองทุนสำารองเลี�ยงชำพีใหุ้พ้นกังานออม
เงินโดยนำาส�งเงินสะสมในแติ�ละเดือนได้โดยสมัครใจ และบรษัิทฯ ได้ร�วม
สมทบเงินออมติามหุ้ลักเกณฑ์์ของกองทุนฯ เชำ�นกัน โดยกองทุนสำารอง
เลี�ยงชำีพนี�นอกจากจะเป็นหุ้ลักประกันการออมแล้ว ยังเป็นประโยชำน์ติ�อ
การลดหุ้ย�อนภาษีสำาหุ้รับพนักงานอีกด้วย หุ้ากพนักงานลาออกจะได้รับ
เงินออมจากกองทุนสำารองเลี�ยงชำีพติามหุ้ลักเกณฑ์์ที�กำาหุ้นดไว้ในกอง
ทุนฯ

 2) ประกันสุ่ขภาพื่ และประกันชุ่วติิ
 พนักงานบรษัิทฯ ซ่้�งเป็นผู้ประกันตินติามมาติรา 33 จะได้รับ
การดูแลดา้นสวัสดกิารจากประกนัสงัคมติามกฎหุ้มายนั�น อาจยงัไม�เพยีง
พอสำาหุ้รับการใช้ำชำีวติิในยุคปัจจุบัน บรษัิทฯ จ้งจัดใหุ้้มีประกันสุขภาพ
สำาหุ้รับพนกังานติามระดับติำาแหุ้น�งงาน โดยครอบคลุมผลประโยชำน์การ
รักษาพยาบาล ทั�งกรณีผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน การเสียชำีวติิ รวมถื้งการฉีด
วัคซ่ีนป้องกันโควดิ-19 

 3) ส่วัส่ดิำการเงินชุ่วยเหล่อจากบรษัิัที่
 บรษัิทฯ ใหุ้้การดูแลพนักงานเปรยีบเสมือนคนในครอบครัว
เดียวกัน จ้งได้จัดสวัสดิการใหุ้้เงินชำ�วยเหุ้ลือพนักงานในกรณีดังนี�
 • เงนิชำ�วยเหุ้ลอืในรูปแบบกระเชำา้เยี�ยมไข ้เมื�อพนกังานเจบ็ปว่ย
และเข้ารักษาติัวในโรงพยาบาล
 • เงินชำ�วยเหุ้ลือพิธุีฌาปนกิจจากการสูญเสีย บิดา มารดา สามี 
ภรรยา บุติร ธุิดา ที�ถูืกติ้องติามกฎหุ้มายถื้งแก�กรรม
 • เงินชำ�วยเหุ้ลืองานมงคลสมรสของพนักงาน

 4) ส่วัส่ดำิการเงินกู้เพื่่�อที่่�อยูอ่าศัยกับธุนาคาร
 ที�อยู�อาศยั เปน็ 1 ในปัจจยั 4 ที�จำาเปน็ติ�อการดำารงชำวีติิ บรษัิทฯ 
และ ธุนาคารอาคารสงเคราะห์ุ้ไดท้ำาข้อติกลงร�วมกนัในการจัดสวัสดกิาร
เงินกู้เพื�อที�อยู�อาศัย เพื�อใหุ้้พนักงานที�ประสงค์จะซ่ื�อที�อยู�อาศัยเป็นของ
ตินเอง สามารถืขอวงเงินกู้กับธุนาคารอาคารสงเคราะหุ้์ โดยพนักงาน
จะได้รับอัติราดอกเบี�ยและได้วงเงินกู้เป็นกรณีพิเศษ 

 “Life@RS” 
 บรษัิทฯ ได้ทำาการพัฒนาเว็บไซ่ต์ิ www.rs.co.th เพื�อขยาย
ชำ�องทางการสื�อสารและนำาเสนอขอ้มูลดา้นวัฒนธุรรมองคก์รเสน้ทางการ
พัฒนาตินเอง สิทธุิประโยชำน์ สิทธิุพิเศษสำาหุ้รับพนักงาน บทความสร้าง
แรงบันดาลใจจากประสบการณ์ทำางานของพนักงานอาร์เอส รวมถื้ง
ประกาศติำาแหุ้น�งงานที�เปิดรับสมัครใหุ้้แก�สาธุารณชำน และผู้สนใจร�วม
งานกบัอาร์เอส สามารถือพัเดทขอ้มลูติ�างๆ ไดง้�ายและสะดวกยิ�งข้�น โดย
คลิกเยี�ยมชำมเว็บไซ่ต์ิ และดูรายละเอียดเพิ�มเติิมได้ติลอดเวลา

ความปลอดำภัย อาชุว่อนามัย และส่ภาพื่แวดำล้อมในการที่ำางาน
 บรษัิทฯ เล็งเห็ุ้นถืง้ความสำาคญัของสุขภาพ และความปลอดภัยพนกังานเป็นหุ้น้�งปัจจยัหุ้ลักซ่้�งเป็นพื�นฐานของความพร้อมในการทำางานสู�
ความสำาเร็จ จง้ไดย้กระดบัการจดัการการดา้นความปลอดภยัอาชีำวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทำางาน ทั�งความปลอดภยัส�วนบคุคล และความ
ปลอดภัยที�เกี�ยวข้องกับการดำาเนินธุุรกิจ โดยในทุกกิจกรรมที�เกิดข้�นติ้องได้รับการประเมินความเสี�ยงจากผู้มีความรู้ความสามารถือย�างรอบคอบ 
พร้อมกำาหุ้นดมาติรการการควบคมุปอ้งกนัที�เหุ้มาะสม รวมถืง้ติดิติามการดำาเนนิการอย�างใกลชิ้ำด เพื�อปอ้งกนัการสญูเสยีหุ้รอืผลกระทบติ�อพนกังาน
และผู้มีส�วนได้เสียทุกส�วนที�เกี�ยวข้อง  

แนวปฏิิบัติิ
 1) บรษัิทฯ ถืือว�าความปลอดภัย อาชำีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางานเป็นหุ้น้าที�ของพนักงานทุกคนทุกระดับที�จะร�วมมือกัน 
ปฏิิบัติิเพื�อใหุ้้เกิดความปลอดภัยของทั�งตินเองและผู้อื�น
 2) เสรมิสร้างใหุ้พ้นกังานทกุคนมคีวามรู้ มจีติิสำานก้ที�ดใีนการปฏิบิตัิงิานเพี�อใหุ้เ้กดิความปลอดภยั อาชำวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการ
ทำางานที�ดี
 3) ส�งเสรมิและสนับสนุนใหุ้้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำางาน และวธิุีการปฏิิบัติิงานที�ปลอดภัยติลอดจนการใชำ้อุปกรณ์ป้องกัน
อันติรายส�วนบุคคลที�เหุ้มาะสมรวมถื้งการรักษาไว้ซ่้�งสุขภาพอนามัยที�ดีของพนักงานทุกคน
 4) สนับสนุนและส�งเสรมิกิจกรรม ด้านความปลอดภัย อาชีำวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน เพื�อใหุ้้เกิดผลในทางปฏิิบัติิกับทุก
ฝ่ายอย�างเหุ้มาะสมที�สุด
 5) พนักงานระดับบังคับบัญชำาทุกคนติ้องมีหุ้น้าที�ดูแลและรับผิดชำอบด้านความปลอดภัย อาชำีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน
ของผู้ใติ้บังคับบัญชำาใหุ้้เป็นไปติามกฎระเบียบโดยเคร�งครัด
 6) มกีารติดิติามและประเมนิผลการดำาเนนิงานติามนโยบายความปลอดภยั อาชำวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทำางาน เพื�อใหุ้เ้กดิการ
ปฏิิบัติิอย�างจรงิจัง และเกิดประสิทธุิภาพสูงสุดติามข้อบังคับ และมาติรฐานความปลอดภัยในการทำางาน

การประเมินผลกระที่บ
 บรษัิทฯ มีการประเมินความเสี�ยงและผลกระทบทางด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการทำางานที�เกิดข้�นในขั�นติอน
ปฏิิบัติิงานของพนักงาน และยังได้ขยายขอบเขติไปยังพนักงานของคู�ค้ารวม โดยมีการติิดติามและติรวจสอบการปฎิบัติิติ�อพนักงานของคู�ค้า
ด้านการผลิติ การจัดเก็บ การขนส�ง และการซ่�อมบำารุง โดยได้จัดทำาแบบประเมินตินเองของคู�ค้าซ่้�งใช้ำเกณฑ์์ดังกล�าวในการพิจารณาคัดเลือกคู�ค้า
ของบรษัิทฯ ร�วมกับเกณฑ์์อื�นด้วย 

ผลการดำำาเนินงาน
 บรษัิทฯ ได้จัดติั�งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีำวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน ติามกฎกระทรวงกำาหุ้นดมาติรฐานในการ
บรหิุ้ารและการจัดการความปลอดภัย อาชำีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ.2549 ลงวันที� 16 พฤษภาคม 2549 โดยจะมีการจัด
ประชำุมเดือนละ 1 ครั�ง มีการแติ�งติั�งผู้บรหิุ้ารเป็นติัวแทนฝ่ายนายจ้างและติัวแทนพนักงานเป็นติัวแทนฝ่ายลูกจ้าง เพื�อพิจารณานโยบาย และแผน
งานความปลอดภยัในการทำางาน เพื�อปอ้งกนัและลดการเกดิอบุตัิเิหุ้ติ ุสำาหุ้รับลกูจา้งและบคุคลภายนอกที�เขา้มาปฏิิบตัิงิาน รวมทั�งส�งเสรมิสนบัสนนุ
กิจกรรม และการอบรมด้านความปลอดภัยฯ
 แติ�เนื�องจากปี 2564 เป็นชำ�วงที�มีการแพร�ระบาดของเชำื�อโควดิ-19 ทางบรษัิทฯ จ้งได้เลื�อนการจัดกิจกรรมอบรมหุ้ลักสูติรด้านความ
ปลอดภัย อาชีำวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน และ กิจกรรมการฝึกซ่้อมดับเพลิงและการฝึกซ่้อมอพยพหุ้นีไฟ้ประจำาปี โดยมีแผนการที�
จะจัดอีกครั�งในชำ�วงไติรมาส 1 ของปี 2565 ภายใติ้สถืานการณ์ที�ปลอดภัยเพียงพอ

นโยบายสุ่ขภาวะและความปลอดำภัยในส่ภาพื่แวดำล้อมการที่ำางาน
ส่ถึิติิที่่�ส่ำาคัญที่างดำ้านสุ่ขภาวะและความปลอดำภัยในส่ภาพื่แวดำล้อมการที่ำางาน เที่่ยบเป้าหมาย ปี 2564
อัติราพนักงานใหุ้ม�ที�ติรวจสุขภาพก�อนการเร ิ�มงาน ร้อยละ 100                        
อัติราพนักงานประจำาที�ได้รับการติรวจสุขภาพประจำาปี ร้อยละ 100              
จำานวนพนักงานเสียชำีวติิจากการปฏิิบัติิงาน  0 ราย                                     
จำานวนพนักงานบาดเจ็บถื้งขั�นทุพพลภาพ 0 ราย                          
จำานวนพนักงานที�บาดเจ็บถื้งขั�นสูญเสียอวัยวะบางส�วน 0 ราย                          
อัติราการบาดเจ็บถื้งขั�นหุ้ยุดงาน (LTIFR) ร้อยละ 0  

เป้าหุ้มาย ร้อยละ 100                  
เป้าหุ้มาย ร้อยละ 100                 
เป้าหุ้มาย  0 ราย                         
เป้าหุ้มาย  0 ราย  
เป้าหุ้มาย  0 ราย 
เป้าหุ้มาย  0 ราย      

ความสำาเร็จร้อยละ 100
ความสำาเร็จร้อยละ 100
ความสำาเร็จร้อยละ 100
ความสำาเร็จร้อยละ 100
ความสำาเร็จร้อยละ 100
ความสำาเร็จร้อยละ 100



116 117

“อบรมหลักสู่ติรดำ้านความปลอดำภัย อาชุ่วอนามัย และส่ภาพื่แวดำล้อมในการที่ำางาน”
 บรษัิทฯ ได้ใหุ้้ความสำาคัญกับความปลอดภัยในการทำางาน โดยทางฝ่ายบรหิุ้ารและจัดการสินทรัพย์ อาคารสำานักงาน ดำาเนินการจัดอบรม
หุ้ลกัสตูิรดงักล�าว ทั�งนี� เพื�อใหุ้ผู้อ้บรมมคีวามรู้ความเขา้ใจ และมีบทบาทในดา้นความร�วมมอืของเจา้หุ้น้าที�ความปลอดภยัในการทำางาน หุ้ารอืร�วมกนั
ในการดำาเนินงาน และหุ้าแนวทางเพื�อก�อใหุ้้เกิดความปลอดภัยในการทำางาน ซ่้�งเป็นไปติามกฎกระทรวงกำาหุ้นดมาติรฐานในการบรหิุ้ารและจัดการ
ด้านความปลอดภัยอาชำีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. 2549 โดยมีวทิยากรจากสมาคมส�งเสรมิความปลอดภัยและอนามัยใน
การทำางาน (ประเทศไทย) ในพระราชำูปถืัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธุิราชำเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตินราชำสุดาฯ สยามบรมราชำกุมาร ีซ่้�งเป็นหุ้น�วยงาน
อบรมที�ได้ข้�นทะเบียนโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ซ่้�งเนื�อหุ้าในการอบรมครั�งนี�ประกอบไปด้วยการทดสอบก�อนการอบรม การใหุ้้ความ
รู้ การเข้ากลุ�มทำากิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำางาน และการทดสอบหุ้ลังการอบรม

“การฝ่่กซ้อมดำับเพื่ลิงและการฝ่่กซ้อมอพื่ยพื่หนไ่ฟ”
 ในปี 2563 เป็นปีแรก ที�บรษัิทฯ ได้ทำาการย้ายสำานักงานใหุ้ญ�มายังสถืานที�ติั�งแหุ้�งใหุ้ม� จ้งติ้องใหุ้้ความสำาคัญและเร�งดำาเนินการด้านความ
ปลอดภัยใหุ้้เกิดข้�นโดยเร็วที�สุด เนื�องจากเร ื�องนี�มีผลกระทบติ�อชำีวติิและทรัพย์สินของพนักงาน บรษัิทฯ โดยฝ่ายบรหิุ้ารอาคารและวศิวกรรม ร�วม
กับฝ่ายบรหิุ้ารและจัดการสินทรัพย์ อาคารสำานักงาน ได้จัดการอบรมหุ้ลักสูติร “ดับเพลิงขั�นติ้น การฝึกซ่้อมดับเพลิงและฝึกซ่้อมอพยพหุ้นีไฟ้ 
ประจำาปี 2563” ในวันที� 18 ธุันวาคม 2563 เพื�อใหุ้้ผู้อบรมมีความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยในการทำางานที�ดี และได้รับการฝึกอบรมความ
ปลอดภยั อาชำวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทำางาน ติามกฎกระทรวงกำาหุ้นดมาติรฐานในการบรหิุ้ารจดัการและดำาเนนิการดา้นความปลอดภยั
อาชำีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน เกี�ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2555 ลงวันที� 7 ธุันวาคม 2555 ข้อ 30 กำาหุ้นดใหุ้้
นายจ้างจัดใหุ้้ลูกจ้างทุกคนฝึกซ่้อมดับเพลิงและฝึกซ่้อมอพยพหุ้นีไฟ้พร้อมกันอย�างน้อยปีละ 1 ครั�ง ทั�งนี�ใหุ้้ลูกจ้างของนายจ้างทุกรายที�ทำางานอยู�
ภายในอาคารเดียวกัน และในวันและเวลาเดียวกันทำาการฝึกโดยพร้อมกัน โดยการจัดอบรมในครั�งนี� มีวทิยากรจาก สถืานีดับเพลิงและกู้ภัยบางเขน 
เป็นผู้ฝึกอบรม ซ่้�งเนื�อหุ้าในการอบรมครอบคลุมทั�งการอบรมดับเพลิงขั�นติ้น และซ้่อมอพยพหุ้นีไฟ้  

แผนการจัดำการความติ่อเน่�องที่างธุุรกิจ ในกรณ่การป้องกันการแพื่ร่ระบาดำของโควดิำ-19 ในส่ถึานที่่�ที่ำางาน

 บรษัิทฯ จ้งขอเน้นยำ�าใหุ้้พนักงานทุกท�านปฏิิบัติิติามมาติรการป้องกันของบรษัิทฯ ใหุ้้เป็นไปติามแผนการจัดการความติ�อเนื�องทางธุุรกิจ 
เพื�อใหุ้้มั�นใจได้ว�าบรษัิทฯ จะสามารถืดำาเนินงานติ�อไปได้แม้จะประสบกับสถืานการณ์วกิฤติิติ�างๆ และถืือเป็นการป้องกันการแพร�ระบาดของโรค
โควดิ-19 ในสถืานที�ทำางานอีกด้วย โดยมีรายละเอียดดังนี�
 1) บรษัิทฯกำาหุ้นดใหุ้้มีจุดคัดกรองเข้าสถืานที�ทำางาน โดยการวัดอุณหุ้ภูมิร�างกาย และไม�อนุญาติใหุ้้พนักงานหุ้รอืผู้มาติิดติ�อที�มีอุณหุ้ภูมิ
ร�างกายสูงกว�า 37.5 องศา เข้าสถืานที�ทำางาน
 2) เว้นระยะหุ้�างระหุ้ว�างกันประมาณ 1-2 เมติร และไม�จับกลุ�มรวมติัวกัน หุ้ลีกเลี�ยงการไปในสถืานที�แออัดและไม�นั�งรวมกลุ�มระหุ้ว�างพัก
รับประทานอาหุ้าร
 3) สวมหุ้น้ากากผ้าหุ้รอืหุ้น้ากากอนามัยติลอดเวลา เมื�อเข้าอาคารหุ้รอืสถืานที�ปฏิิบัติิงาน เข้าลิฟ้ท์ และขณะที�มีปฏิิสัมพันธ์ุกับผู้อื�น
 4) ล้างมือด้วยนำ�ากับสบู� หุ้รอืเจลแอลกอฮอล์ทันทีที�ถื้งที�ทำางาน
 5) หุ้ากพบว�ามีไข้ใหุ้้พนักงานแจ้งผู้บังคับบัญชำา และไปพบแพทย์เพื�อทำาการติรวจรักษาทันที ไม�ใหุ้้เข้ามาในสถืานที�ทำางาน

หลักสู่ติร/ชุั�วโมงอบรม เป้าหมาย จำานวนคน วันที่่�จัดำอบรม

จป.ระดับหุ้ัวหุ้น้างาน / อบรม 12 ชำั�วโมง
จป.ระดับบรหิุ้าร / อบรม 12 ชำั�วโมง
พรบ.คปภ.สำาหุ้รับลูกจ้าง / อบรม   6 ชำั�วโมง
ดับเพลิงขั�นติ้นและซ่้อมอพยพหุ้นีไฟ้ / ประจำาปี

19-20/10/2563
3-4/11/2563

16-19/11/2563
18/12/2563

ระดับหุ้ัวหุ้น้างาน
ระดับบรหิุ้าร
พนักงานทุกคน
พนักงานทุกคน

36
12

160
60

 6) หุ้ลีกเลี�ยงการเดินทางข้ามจังหุ้วัด และการเดินทางไปในพื�นที�เสี�ยงที�อาจจะเกิดการติิดเชำื�อโรค
 7) กรณทีี�ติอ้งกกัติวัติามคำาแนะนำาของแพทยห์ุ้รอืไดรั้บการยนืยนัว�าติดิเชำื�อโรคโควดิ-19 ใหุ้พ้นกังานหุ้ยดุงานทนัท ีแจง้ใหุ้ผู้บ้งัคบับญัชำา 
และ ฝ่าย People Culture ทราบ และใหุ้้ปฏิิบัติิติามคำาแนะนำาของแพทย์อย�างเคร�งครัด
 8) ใหุ้้หุ้วัหุ้นา้งานจัดการทำางานแบบใหุ้ม� เชำ�น การทำางานจากที�พกั การสลับวัน เวลา การเขา้ออกงาน การทำางานแบบพกัคา้งคนืที�สำานกังาน 
โดยใหุ้ ้BU Head มอีำานาจเดด็ขาดในการอนมุตัิกิารบรหิุ้ารจดัการทมีงานในชำ�วงนี� โดยไม�ใหุ้ม้ผีลกระทบกบัธุรุกจิ และใหุ้แ้จง้ฝา่ย  People Culture  
เพื�อทราบและบันท้กในระบบด้วย
 9) ขอใหุ้ง้ดเว้นการติอ้นรับแขก (Visitors) หุ้ากติอ้งมกีารจดัประชำมุ ขอใหุ้เ้ป็นการจดัประชำมุแบบ Conference call meeting เท�านั�น 
ทั�งกับบุคลากรในบรษัิทฯและบรษัิทคู�ค้า (Suppliers, Partners) รวมทั�งการนัดสัมภาษณ์ และงดการสมัครงานแบบ walk-in 

การจัดำการโครงส่ร้างองค์กรเพื่่�อความปลอดำภัยของข้อมูลและระบบส่ารส่นเที่ศ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทติ�าง ๆ  เป็นหัุ้วใจที�สำาคญัในการดำาเนินธุรุกิจของบรษัิทฯ ทั�งเพื�อจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าและคู�คา้ บรหิุ้าร
จดัการการออกอากาศทั�งโทรทัศน์และวทิยุ การใหุ้้บรกิารขายผ�านทางโทรศัพท์ การจำาหุ้น�ายสินค้าผ�านทางออนไลน์ รวมทั�งการจัดทำาขอ้มูลทางการ
เงนิของบรษัิทฯ เป็นติน้ จง้จำาเป็นติอ้งมกีารบรหิุ้ารจัดการความมั�นคงปลอดภยัเทคโนโลยสีารสนเทศและมกีารคุ้มครองขอ้มลูส�วนบคุคลของลกูคา้
ใหุ้้เป็นไปติามที�กฎหุ้มายกำาหุ้นด

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่่วนบุคคล

 บรษัิทฯ ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส�วนบุคคล ติระหุ้นักถื้งความสำาคัญของการคุ้มครองข้อมูลส�วนบุคคล ซ้่�งเป็นสิทธุิขั�นพื�นฐานสำาคัญใน
ความเป็นส�วนติัว ที�ติ้องได้รับความคุ้มครองติามรัฐธุรรมนูญแหุ้�งราชำอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และเพื�อใหุ้้การปฏิิบัติิงานของบรษัิทฯ เป็นไปติาม
หุ้ลักการสากลในการคุ้มครองข้อมูลส�วนบุคคล และพระราชำบัญญัติิคุ้มครองข้อมูลส�วนบุคคล พ.ศ. 2562 พร้อมทั�งสอดคล้องกับหุ้ลักการกำากับ
ดูแลกิจการที�ดี 

 สำาหุ้รับธุุรกิจคอมเมิร์ซ่ของบรษัิทฯ ซ่้�งมีการเก็บและใช้ำข้อมูลของผู้บรโิภคเพื�อดำาเนินธุุรกิจ บรษัิทฯได้ ดำาเนินติามกฎระเบียบที�เกี�ยวข้อง
อย�างรัดกมุ โดยจดัทำาประกาศความเปน็ส�วนติวั (Privacy notice) สำาหุ้รับแจ้งเจ้าของขอ้มลูส�วนบุคคลถืง้รายละเอยีดของการนำาขอ้มลูของลกูคา้
อาร์เอส มอลล์ ไปประมวลผล ครอบคลุมทุกชำ�องทางการรับข้อมูล ได้แก� 1) แพลติฟ้อร์มบนเว็บไซ่ติ์ (www.rsmall.com)  2) ระบบ Call center
(02-023-5555) และหุ้มายเลขอื�นๆ  3) สื�อสังคมติ�างๆ อาทิ เว็บแชำท เฟ้ซ่บุค๊ และไลน์ เป็นติ้น โดย“อาร์เอส มอลล์ จะการบันท้ก จัดเก็บ เปิดเผย 
โอน รักษาข้อมูลส�วนบุคคล ของผู้ใช้ำ และเพื�อจุดประสงค์ใด โดยสามารถืศ้กษารายละเอียดเพิ�มเติิมได้ที� https://www.rsmall.com/page/
privacy-policy

ความมั�นคงปลอดำภัยที่างไซเบอร์ และความปลอดำภัยของข้อมูลส่่วนบุคคล
ส่ถึิติิส่ำาคัญที่างดำ้านความมั�นคงปลอดำภัยที่างไซเบอร์ และความปลอดำภัยของข้อมูลส่่วนบุคคล เที่่ยบเป้าหมาย ปี 2564
อัติราพนักงานที�ได้รับการอบรมและวัดความเข้าใจด้านไซ่เบอร์ ร้อยละ 56                              
จำานวนการรั�วไหุ้ลของข้อมูลส�วนบุคคล 0 ครั�ง                                                        
จำานวนการร้องเรยีนด้านการละเมิดข้อมูลส�วนบุคคลจากลูกค้า  0 ครั�ง                                            
จำานวนการร้องเรยีนด้านการละเมิดข้อมูลส�วนบุคคลจากพนักงาน  0 ครั�ง             

เป้าหุ้มาย ร้อยละ 100                  
เป้าหุ้มาย  0 ครั�ง                       
เป้าหุ้มาย  0 ราย  
เป้าหุ้มาย  0 ราย  

ความสำาเร็จร้อยละ 56
ความสำาเร็จร้อยละ 100
ความสำาเร็จร้อยละ 100
ความสำาเร็จร้อยละ 100
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นโยบายการใชุ้งานระบบส่ารส่นเที่ศ
 บรษัิทฯ ได้ติระหุ้นักและใหุ้้ความสำาคัญในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ และการรักษาความปลอดภัยในข้อมูล
ส�วนติวัของผู้ใช้ำงานบนสื�อติ�างๆ ซ่้�งในปัจจุบันระบบสารสนเทศเป็นเคร ื�องมือซ่้�งเข้ามาชำ�วยอำานวยความสะดวกในการดำาเนินงาน ทำาใหุ้้การเขา้ถืง้ขอ้มลู
มคีวามรวดเร็ว การติดิติ�อสื�อสารมปีระสทิธุภิาพ และชำ�วยประหุ้ยดัต้ินทุนในการดำาเนนิงานดา้นติ�างๆ ของหุ้น�วยงานที�เชำื�อมติ�อในระบบอนิเทอร์เนต็ิ 
เชำ�น การรับส�งจดหุ้มายอิเล็กทรอนิกส์ การมีเว็บไซ่ติ์สำาหุ้รับเป็นชำ�องทางในการประชำาสัมพันธุ์ข�าวสารติ�างๆ เป็นต้ิน 

 และเพื�อใหุ้ก้ารใชำง้านสารสนเทศเปน็ไปอย�างเหุ้มาะสม มปีระสทิธุภิาพ มคีวามมั�นคงปลอดภยั และสามารถืดำาเนนิงานไดอ้ย�างติ�อเนื�อง รวม
ทั�งป้องกันปัญหุ้าที�อาจเกิดข้�นจากการใชำ้งานระบบสารสนเทศในลักษณะที�ไม�ถืูกติ้อง และการคุกคามจากภัยติ�างๆ บรษัิทฯ จ้งเหุ้็นสมควรกำาหุ้นด
นโยบายใชำง้านระบบสารสนเทศ เพื�อใหุ้ม้ั�นใจไดว้�าผูใ้ชำง้านที�เกี�ยวข้องทราบและเขา้ใจถ้ืงขอ้ปฏิบิติัิ ขอ้ควรระวัง และความรับผดิชำอบในงานนั�นๆ เพื�อ
ส�งผลใหุ้้เกิดความมั�นคงปลอดภัยติ�อระบบสารสนเทศใหุ้้อยู�ในระดับมาติรฐานสากล สอดคล้องกับข้อกำาหุ้นดติามกฎหุ้มายที�เกี�ยวข้อง โดยอ้างอิง
ติามมาติรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ซ่้�งเป็นมาติรฐานที�ได้รับการยอมรับในระดับสากลในด้านการรักษาความมั�นคงปลอดภัยสารสนเทศของ
องค์กร 

ผลการดำำาเนินงาน
 บรษัิทฯ ได้ทำาการประกาศนโยบายการใชำ้งานระบบสารสนเทศและนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส�วนบุคคล พร้อมแนวปฏิิบัติิในการใชำ้สื�อ
ออนไลน์เพื�อธุุรกิจ เมื�อวันที� 27 กันยายน 2564 ซ่้�งได้รับการอนุมัติิโดยประธุานเจ้าหุ้น้าที�บรหิุ้ารของบรษัิทฯ 

 ในป ี2563 ได้จดัโครงการ “การปรับปรุงกระบวนการและระบบ เพื�อใหุ้ส้อดคล้องกบัพระราชำบัญญตัิคิุม้ครองข้อมลูส�วนบุคคล พ.ศ.2562” 
โดยในเบื�องติน้ไดใ้หุ้ค้วามสำาคญัในดา้นการถื�ายทอดความรู้ใหุ้้แก�พนกังาน ที�ไดรั้บการแติ�งติั�งใหุ้้เป็นผูป้ระสานงานดา้นการคุม้ครองขอ้มลูส�วนบคุคล
และผู้สังเกติุการณ์ของแติ�ละฝ่าย ผ�านการอบรมใหุ้้ความรู้แก�กลุ�มเป้าหุ้มายที�จัดกลุ�มติามลักษณะการปฏิบัิติิงาน จำานวน 42 คน และได้ดำาเนินการ
อบรมพนักงานกลุ�มดังกล�าวไปแล้ว 5 รุ�น จำานวน 42 คน คิดเป็นสัดส�วนความสำาเร็จร้อยละ 100  

 และในปี 2564 บรษัิทฯ ได้เร ิ�มจัดอบรมทางด้านความมั�นคงปลอดภัยไซ่เบอร์และการป้องกัน ใหุ้้กับผู้บรหิุ้ารและพนักงาน เพื�อใหุ้้มั�นใจ
ได้ว�าทุกคนจะมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถืนำาความรู้ที�ได้จากการอบรมไปประยุกติ์ใชำ้ในชำีวติิประจำาวัน รวมถื้งสามารถืถื�ายทอดความรู้
สร้างความติระหุ้นักด้านภัยไซ่เบอร์ใหุ้ก้บัครอบครัวและคนรอบขา้งได้อกีด้วย โดยผู้เข้าร�วมอบรมสามารถืสอบผ�านเกณฑ์ก์ารประเมินความรู้ความ
เข้าใจเฉลี�ยที�ร้อยละ 77 จากเป้าหุ้มายร้อยละ 75 อย�างไรก็ติาม ทางหุ้น�วยงานผู้รับผิดชำอบยังมีแผนขยายการอบรมหุ้ลักสูติรดังกล�าวอย�างติ�อ
เนื�องไปยงัใหุ้ก้บัพนกังานส�วนที�เหุ้ลอื เพื�อใหุ้ม้ั�นใจไดว้�าพนกังานทกุคนของบรษัิทฯ พร้อมที�จะร�วมเป็นส�วนหุ้น้�งของ “การสร้างสงัคมที�มคีวามมั�นคง
ปลอดภัยไซ่เบอร์อย�างแท้จรงิ” 

2) ลูกค้า
นโยบายการบรหิารคุณภาพื่การให้บรกิาร
 บรษัิทฯ ไม�เพยีงมเีปา้หุ้มายเพื�อสร้างการเติบิโติของธุรุกจิและผลกำาไร  แติ�ยงัมุ�งพฒันาและส�งมอบประสบการณก์ารใหุ้บ้รกิารทั�งก�อนและ
หุ้ลังการขายอย�างเป็นเลิศเทียบเท�ามาติรฐานสากล โดยสร้างมาติรฐานการบรหิุ้ารความสัมพันธุ์กับลูกค้าผ�านระบบบรหิุ้ารจัดการเดียวกันทั�วทั�ง
องค์กร พร้อมสร้างทักษะใหุ้้แก�พนักงานบรกิารลูกค้า ด้วยความรู้ที�ถืูกติ้อง รักในงานบรกิาร และคำานง้ถื้งความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำาคัญ เพื�อ
มุ�งสู� “การเป็นพันธุมิติรด้านสุขภาพและความเป็นอยู�ที�ดีของคุณ” 

 ซ่้�งนโยบายการบรหิุ้ารคุณภาพการใหุ้้บรกิารนี� ได้รับการอนุมัติิจากที�ประชุำมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย�างยั�งยืน และ
นำาเสนอใหุ้้ที�ประชำุมคณะกรรมการบรษัิทพิจารณาและรับทราบร�วมกันเรยีบร้อยแล้ว  

แนวปฏิิบัติิ
 ป ี2563 - 2565 ไดก้ำาหุ้นดแนวทาง
การบรหิุ้ารคณุภาพการใหุ้้บรกิารของพนกังาน
ขายทางโทรศัพท์ โดยใหุ้้เป็นไปติามมาติรฐาน
การบรกิาร (Standard Measurement for 
RS Mall Contact Center) โดยมีการติรวจ
สอบคุณภาพการใหุ้้บรกิารใน 2 ระดับ 

Digital & Satellite TV

CALL CENTER
500 agents (Telesales & 
Digisales

Website
& Mobile Application

Social Network

Online Marketplaces

Virtual Mall 

Out of Home Media

Customer Segment

Gen Z

Gen Y

Gen X

Boomers
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การบรหิารจัดำการความส่ัมพื่ันธุ์กับลูกค้า
 บรษัิทฯ ใหุ้้ความสำาคัญการการบรหิุ้ารจัดการความสัมพันธุ์กับลูกค้า โดยเชำื�อมั�นว�าความสัมพันธ์ุอันดีกับลูกค้าในระดับที�สูงจะส�งผลติ�อ
การเพิ�มรายได ้ลดค�าใชำจ้�ายติ�างๆ โดยเฉพาะเร ื�องค�าใชำจ้�ายในการแสวงหุ้าลกูคา้ใหุ้ม� และเพิ�มความพง้พอใจของลกูคา้ ดงันั�น จ้งไดจ้ดัใหุ้ม้กีารประเมนิ
ความพ้งพอของลูกค้าที�มีติ�อสินค้าและบรกิารของบรษัิทฯ ซ่้�งเป็นการศ้กษาความต้ิองการของลูกค้าจากปัญหุ้าการร้องเรยีน โดยการสำารวจผ�าน
การสอบถืามผ�านทางโทรศัพท์ จากนั�นจ้งทำาการวเิคราะหุ้์ผลการประเมิน พร้อมนำาไปติ�อยอดพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการใหุ้้บรกิาร เพื�อใหุ้้เกิด
การพัฒนากระบวนการทางธุุรกิจอย�างติ�อเนื�องติ�อไป โดยมีผลการดำาเนินงานดังนี�
 

 โดยนำาผลการประเมินจากพนักงานขายทางโทรศัพท์ดังกล�าวมาพัฒนาการดำาเนินงานด้านติ�างๆ ที�สอดรับกับ “Voice of Customer” 
หุ้รอื “เสียงของลูกค้า”  ซ่้�งเป็นหัุ้วใจสำาคัญของการทำาธุุรกิจที�สะท้อนถ้ืงความพ้งพอใจในสินค้าและบรกิาร ความเห็ุ้นของลูกค้าเปรยีบเสมือเป็น
ข้อมูลติ้นนำ�าซ่้�งจะถูืกนำามาวเิคราะหุ้์และใชำ้ในการบรหิุ้ารและพัฒนาคุณภาพการใหุ้้บรกิาร ซ่้�งจะชำ�วยใหุ้้บรษัิทฯ ทำาใหุ้้ทราบถืง้ปัญหุ้า ความติ้องการ 
และความคาดหุ้วังจากลูกค้า เพื�อนำาสิ�งเหุ้ล�านี�มาพัฒนาผลิติภัณฑ์์ และบรกิาร และกระบวนการทำางานของบรษัิทฯ ได้เป็นอย�างดี 
 
การพื่ัฒนาศักยภาพื่ของพื่นักงานขายที่างโที่รศัพื่ที่์ “RS Mall Learning Center”
ที่่�มาของกิจกรรม 
 เนื�องด้วยอาร์เอส มอลล์ เป็นแพลติฟ้อร์มที�จำาหุ้น�ายสินค้าในหุ้ลากหุ้ลายชำ�องทาง  (Multi-platform commerce)  ทั�งออฟ้ไลน์และ
ออนไลน์ โดยเน้นสินค้าเพื�อส�งเสรมิสุขภาพและคุณภาพชำีวติิที�ดี พร้อมมุ�งมั�นเป็น “Wellbeing Partner” ของทุกคน ผ�านการแนะนำาสินค้าของ
พนกังานขายทางโทรศัพทก์ว�า 500 คน ซ่้�งเป็นชำ�องทางหุ้ลักการขายสนิคา้ของบรษัิทฯ ดงันั�น เพื�อเป็นการพัฒนายกระดบัความรู้พื�นฐานดา้นสุขภาพ
ใหุ้้พนักงานขายและพนักงานลูกค้าสัมพันธุ์ ศูนย์การเรยีนรู้ RS Mall Learning Center จะเป็นชำ�องทางและเคร ื�องมือใหุ้้พนักงานมอบคำาแนะนำา
ในการซ่ื�อสินค้าทุกครั�ง เพื�อบรกิารลูกค้าได้อย�างเหุ้มาะสม อันจะก�อใหุ้้เกิดการพัฒนาระดับความพ้งพอใจที�สูงข้�น และยอดขายที�เติิบโติอย�างยั�งยืน
ติามลำาดับ

วัติถุึประส่งค์ / ประโยชุน์ในเชุิงคุณภาพื่
 1) หัุ้วหุ้น้าทีมสามารถืใหุ้้ข้อมูลสินค้าแก�พนักงานขายทาง
โทรศัพท์ได้อย�างถืูกติ้อง และทันเวลา 
 2) ทีมกลยุทธุ์สามารถืนำาข้อมูลที�ได้รับไปทำาการวเิคราะหุ้์
หุ้าความติ้องการในสินค้าและโปรโมชำั�นการขายที�เหุ้มาะสม สอดรับกับ
พฤติิกรรมของลูกค้าแติ�ละกลุ�มได้อย�างลงตัิว
 3) ทีมวจิัยและพัฒนาสินค้าใหุ้ม�สามารถืนำาข้อมูลไปปรับปรุง
กระบวนการทำางาน เพื�อใหุ้้ได้มาซ่้�งนวัติกรรมสินค้าที�มีจุดเด�น 
 4) ทีมพัฒนาทรัพยากรบุคคลสามารถืนำาระบบ E-Learning 
มาชำ�วยในการสื�อสารเนื�อหุ้าและทักษะด้านการขายและการใหุ้้บรกิารที�
เหุ้มาะสมกับกลุ�มพนักงานขายทางโทรศัพท์ใหุ้ม�และในปัจจุบัน

หลักเกณฑ์์/เป้าหมายในเชุิงปรมิาณ 
 จัดใหุ้้มีการอบรมสินค้าและทำาการทดสอบความรู้ความเข้าใจ 
โดยเกณฑ์์การวัดผลคือพนักงานขายทางโทรศัพท์ต้ิองทำาแบบทดสอบ
ผ�านเกณฑ์ท์ี�ร้อยละ 85 ข้�นไป จ้งจะถืือว�าเข้าเกณฑ์ม์ีความรู้สินค้าอยู�ใน
เกณฑ์ด์ี

ส่รุปผลรายงาน/เที่่ยบเป้าหมายเชุิงปรมิาณ 
 ในปี 2564 มีการทดสอบความรู้ความเข้าใจ จากพนักงาน
ขายทางโทรศัพท์ทุกคน ผลปรากฏิว�าสามารถืทำาแบบทดสอบเฉลี�ยอยู�ที�
ร้อยละ 96 ผ�านเกณฑ์์มาติรฐานได้เป็นอย�างดี

ส่ถึิติิส่ำาคัญที่างดำ้านการประเมินความพื่ึงพื่อใจของลูกค้าติ่อส่ินค้าและบรกิาร เที่่ยบเป้าหมาย ปี 2564
อัติราเฉลี�ยการแจ้งเคลมสินค้า ร้อยละ 0.6                                                      
อัติราเฉลี�ยความพ้งพอใจในการใหุ้้บรกิารผ�านโทรศัพท์ ร้อยละ 99 

จากเป้าหุ้มายไม�เกินกว�า ร้อยละ 1
จากเป้าหุ้มายไม�ติำ�ากว�า  ร้อยละ  95

การพื่ัฒนาด้ำานกระบวนการ “Voice Analytic เพื่ราะเส่่ยงของคุณ ส่ำาคัญกว่าใคร”

 ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้พัฒนาใหุ้้มีความสามารถืไร้ขีดจำากัด
มากข้�น พร้อมการนำาเสนอเคร ื�องมือวเิคราะหุ้์คำาพูดหุ้รอืเสียงพูด โดย
ประกอบไปด้วย AI และ Machine Learning เพื�อติรวจสอบและ
วเิคราะหุ้์บทสนทนาได้อย�างแม�นยำา จ้งทำาใหุ้้หุ้ลายปีที�ผ�านมา เคร ื�องมือ
ดังกล�าวได้รับความนิยมมากข้�นทั�งในธุุรกิจทั�วไป 

 แมช้ำ�องทางการใหุ้บ้รกิารออนไลนจ์ะมกีารเติบิโติอย�างรวดเร็ว
ในสถืานการณ์โควดิ-19 ในชำ�วง 2 ปีที�ผ�านมา แติ�ชำ�องทางโทรศัพท์ยัง
ถืือเป็นชำ�องทางหุ้ลักที�ใชำ้ในการใหุ้้บรกิารโดยทั�วไป เพราะการติิดติ�อใน
ทุกแพลติฟ้อร์มมักจะถืูกเปลี�ยนเส้นทางมายังโทรศัพท์ในท้ายที�สุด ซ่้�ง
ผู้บรโิภคได้ใหุ้้ความสำาคัญกับประสบการณ์ที�ได้รับขณะติิดติ�อกับฝ่าย
บรกิารลูกค้า มากพอๆ กับผลิติภัณฑ์์หุ้รอืบรกิารของข้อเสนอของแติ�ละ
แบรนด์ ซ่้�งระบบ Voice Analytics สามารถืจับข้อมูลเชำิงล้กเพื�อใหุ้้นำา
ไปใชำ้พัฒนาใหุ้้ประสิทธุิภาพการบรกิารลูกค้า โดยระบบจะจับอารมณ์
และคำาพูดของลูกค้าขณะพูดคุยทางโทรศัพท์ มีการวเิคราะห์ุ้ข้อมูล 
เพื�อเข้าถื้งลูกค้าแติ�ละรายเพิ�มข้�น ติิดติ�อได้อย�างถืูกชำ�องทาง ด้วยข้อมูล
เฉพาะบุคคล และในชำ�วงเวลาที�เหุ้มาะสม รวมถื้งยังสามารถืนำาไปใชำ้ใน
การวางแผนพัฒนาธุุรกิจ พัฒนาสินค้าหุ้รอืบรกิารใหุ้ม�ๆ ใหุ้้มีความโดด
เด�นและติรงใจลูกค้าได้มากข้�น

 ปัจจุบัน อาร์เอส มอลล์ ได้นำาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ำในการสร้าง 
Customer Data Platform ที�นำาข้อมูลของลูกค้าในหุ้ลากหุ้ลายมิติิ
มาประมวลผล โดยเร ิ�มจากระบบ Predictive dialing system (PDS) 
ในการเพิ�มประสทิธุภิาพโทรหุ้าลกูคา้ไดม้ากข้�นกว�าเท�าติวั และครอบคลมุ
ลูกค้าของ RS Mall ทั�งหุ้มดที�มีประมาณ 1.7 ล้านคน

 ในปี 2564 เราได้พัฒนาและอยู�ระหุ้ว�างการนำาระบบ “Voice 
Analytics” มาใช้ำ เพื�อใหุ้้สามารถืวเิคราะห์ุ้นำ�าเสียงของลูกค้าที�เผยใหุ้้
เห็ุ้นถื้งอารมณ์ ความรู้ส้ก และประสิทธุิภาพของการสนทนา และได้มา
ซ่้�งข้อมูลเชำิงล้กเพื�อหุ้า Unmet Demand นำามาปรับปรุงคุณภาพ
สินคา้และบรกิาร รวมทั�งเพิ�มประสิทธุภิาพของพนักงานพนกังานขายทาง
โทรศัพท์ ที�ปัจจุบันมีมากกว�า 500 คน ใหุ้้สามารถืปิดงานขายได้รวดเร็ว 
เพิ�มความถืี�ในการซ่ื�อสินค้า (Repeat Purchase) ที�เราได้ติั�งเป้าหุ้มาย
ไว้จากเดิม 2 ครั�ง เป็น 2.4 ครั�ง เพื�อสร้างการเติิบโติของยอดขาย
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การพื่ัฒนาชุ่องที่างบรกิารเพื่่�อความส่ะดำวกส่บาย “Coolanything ฟังเพื่ลงได้ำ ชุ้อปเพื่ลิน ในแอปเดำ่ยว” 

 จากสถืานการณ์การแพร�ระบาดของเชำื�อโควดิ-19 และ
พฤติิกรรมของลูกค้าที�เข้าถื้งเทคโนโลยีการสื�อสารทางอินเติอร์เน็ทได้
ง�ายข้�น ส�งผลดีใหุ้้การชำ้อปปิ� งออนไลน์เติิบโติมากข้�นอย�างมีนัยสำาคัญ 
และยังสนับสนุนใหุ้้เกิดการเติิบโติในระบบติ�างๆ ในหุ้�วงโซ่�อุปทาน
มากข้�นติามไปด้วย ทั�งการสรรหุ้าวัติถืุดิบ การผลิติ การจ�ายเงิน
การขนส�ง รวมถื้ง “การบรหิุ้ารจัดการคลังข้อมูลขนาดใหุ้ญ�” ที�ชำ�วยใหุ้้
บรษัิทฯ เข้าถื้งข้อมูลของลูกค้าในด้านติ�างๆ ทั�ง พฤติิกรรมการซ่ื�อบน
ชำ�องทางติ�างๆ ประเภทของสินค้าที�สนใจ ชำ�วงเวลาการซ่ื�อสินค้า ปรมิาณ
การซื่�อ ซ่้�งขอ้มลูเหุ้ล�านี�จะถืกูนำาไปติ�อยอดสู�การนำาเสนอสนิคา้และบรกิาร
ผ�านธุุรกิจอื�นๆ ได้ 

 ทั�งนี� “Coolism” แพลติฟ้อร์มการฟั้งเพลงที�ดทีี�สดุออกอากาศ
ด้วยระบบ HD ทั�งรูปแบบออนไลน์ผ�านทางเว็บไซ่ต์ิและแอพพลิเคชำั�น 
Coolism มียอดผู้ฟั้งกว�า 1.8 ล้านคนติ�อเดือน ผ�านการจัดกิจกรรม
สานความสัมพันธุ์กับผู้ฟั้งรายการมาอย�างยาวนานกว�า 20 ปี ทำาใหุ้้ 
Coolism มทีั�งฐานขอ้มูลของคู�ค้า (ผูใ้หุ้ก้ารสนบัสนนุ) สนิคา้และบรกิาร
ที�มีคุณภาพ และฐานข้อมูลของลูกค้า (ผู้ฟั้งรายการ) ที�มีไลฟ์้สไติล์
หุ้ลากหุ้ลาย เกิดเป็นการติลาดแบบใหุ้ม�โดยอาศัยประสบการณ์ร�วม
กับการวเิคราะห์ุ้ฐานข้อมูล และพัฒนาความสัมพันธุ์ของกลุ�มผู้มีส�วน
ได้เสีย จากคู�ค้าเป็นพันธุมิติร จากผู้ฟั้งเป็นลูกค้า ติ�อยอดเป็นกลยุทธ์ุ 
“Partnership” ที�จะนำาธุุรกิจใหุ้้เติิบโติไปได้อย�างรวดเร็วมากยิ�งข้�น  

 โดยในปีที�ผ�านมาแอพพลิเคชำั�น Coolism ได้เปิดใช้ำงานเมนู 
Coolanything ซ่้�งทั�งบรษัิทฯ คู�ค้า และ ผู้ฟั้ง สร้างคุณค�าร�วมกัน
นั�นคือ “ความเชำื�อมั�น” ที�จะส�งมอบสินค้าและบรกิารที�มีคุณภาพได้
รับการคัดสรรมาแล้วอย�างดี โดยผู้ฟั้งสามารถืฟั้งเพลงพร้อมช้ำอป
ปิ� งสินค้าเพื�อติอบโจทย์ทุกความติ้องการที�หุ้ลากหุ้ลาย เรยีกได้ว�า
เป็นการผนวกระหุ้ว�าง Entertainment และ E-Commerce เป็น
Entertainmerce ติามกลยุทธุหุ้ลักของบรษัิทฯ 

การพื่ัฒนาดำ้านส่ินค้า “WELLNESS INNOVATION FOR A BETTER LIFE”

 เพื�อสร้างความแข็งแกร�งใหุ้้แก�ธุุรกิจคอมเมิร์ซ่ของอาร์เอส 
บรษัิท ไลฟ์้สติาร์ จำากัด ซ่้�งเป็นบรษัิทย�อย ถูืกวางเป้าหุ้มายใหุ้้เป็นผู้นำา
ทางด้านนวัติกรรม เพื�อพัฒนาสินค้าและสร้างแบรนด์ด้านสุขภาพที�
มีทั�งอาหุ้ารเสรมิสุขภาพและผลิติภัณฑ์์ความงาม ประสิทธุิภาพสูงที�มี
คุณสมบัติิแติกติ�างไม�เหุ้มือนใคร ด้วยวทิยาการและเทคโนโลยีอันทัน
สมัย โดยใชำ้นวัติกรรมรางวัลระดับโลก เพื�อเป็นส�วนหุ้น้�งในการส�งเสรมิ
การยกระดบัคณุภาพชำวีติิของคนไทยใหุ้ท้ดัเทยีมสากล โดยไลฟ้ส์ติาร์ได้
นำาเสนอนวัติกรรมในผลิติภัณฑ์์ที�โดดเด�น อาทิ
 
นวัติกรรมดำ้านวัติถึุดิำบ 
 บรษัิทฯ เปดิติวัผลติิภณัฑ์ ์Functional Drink ภายใติแ้บรนด ์
“CAMU C” เคร ื�องดื�มนำ�าผลไม้ผสมคามู คามู วติิามินซ่ีสูง 200% เป็น
รายแรก รายเดียวของประเทศ ที�มีส�วนประกอบเป็นสารสกัดจาก “ผล
คามู คามู ราชำันย์แหุ้�งวติิามินซ่ี” ที�ติ้นกำาเนิดอยู�ในป่าแอมะซ่อน โดยใน 
1 ผล มีวติิามินซ่ีสูงกว�าส้ม 50 เท�า และมะนาว 100 เท�า พร้อมด้วย
วติิามนิบ ี12 นำามาใหุ้ผู้บ้รโิภคชำาวไทยสามารถืหุ้าดื�มไดง้�าย เพื�อสขุภาพ
ที�ดีในทุกวัน

 นวัติกรรมด้ำานการวจิัยและพัื่ฒนาร่วมกับพื่ันธุมิติร
ระดัำบโลก S.O.M. Probio – 10 ผลิติภัณฑ์เ์สรมิอาหุ้าร ที�ร�วมค้นคว้า
และวจิัยกับ Danisco บรษัิทในเครอืของ Dupont สหุ้รัฐอเมรกิา ยักษ์
ใหุ้ญ�ในวงการอาหุ้ารของโลก จนมาเป็น “ผลติิภณัฑ์เ์สรมิอาหุ้ารลขิสทิธุิ�
เฉพาะ” ที�มีจุลินทรยี์ที�มีชำีวติิถื้ง 10 สายพันธุุ์ จำานวน 5 หุ้มื�นล้านเซ่ลล์
ในเม็ดเดียว ชำ�วยเสรมิภูมิคุ้มกันพร้อมปรับสมดุลการขับถื�ายไปพร้อมๆ 
กัน
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3) คู่ค้า
 บรษัิทฯ มุ�งมั�นที�จะเสรมิสร้างความสัมพันธ์ุกับคู�ค้าทางธุุรกิจ 
และพัฒนากระบวนการทำางาน เพื�อสร้างคุณค�าร�วมกันกับผู้มีส�วนได้
เสียทุกส�วน ด้วยการบรหิุ้ารจัดการหุ้�วงโซ่�อุปทานที�คำาน้งถื้งประเด็น
สิ�งแวดล้อม สังคม และการกำากับกิจการ (Environment, Social,
Governance : ESG) โดยมีการบรหิุ้ารจัดการความเสี�ยงอย�างรอบด้าน
ในการดำาเนนิธุรุกิจร�วมกันกบัคู�คา้ ซ่้�งจะนำาไปสู�การสร้างมูลค�าและคุณค�า
ระยะยาวติลอดทั�งหุ้�วงโซ่�อุปทาน รวมถื้งการเพิ�มความได้เปรยีบในการ
แข�งขนั ดว้ยเหุ้ตินุี� อาร์เอส กรุ๊ป จ้งไดจั้ดทำาจรรยาบรรณคู�ค้า (Supplier 
Code of Conduct) เพื�อกำาหุ้นดทศิทางของการพฒันาธุรุกจิอย�างยั�งยนื
ของ อาร์เอส กรุ๊ป และคู�คา้ พร้อมวางมาติรฐานและแนวปฏิบิติัิใหุ้แ้ก�คู�คา้ 
ได้ทำาการศ้กษาและใชำ้ในการทำางานร�วมกับ อาร์เอส กรุ๊ป

 ทั�งนี� อาร์เอส กรุ๊ป ตัิ�งมั�นในความซ่ื�อสตัิยส์จุรติิและเที�ยงธุรรม
ติ�อคู�ค้า โดยปฏิิบัติิติ�อคู�ค้าในหุ้�วงโซ่�อุปทานทุกราย ด้วยกระบวนการ
จัดซ่ื�อจัดจ้างและเงื�อนไขสัญญาหุ้รอืข้อติกลงที�อยู�บนพื�นฐานของ
การได้รับผลติอบแทนที�เป็นธุรรมติ�อทั�งสองฝ่าย หุ้ลกีเลี�ยงความลำาเอียง 
หุ้รอืสถืานการณ์ที�ทำาใหุ้้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชำน์ ย้ดมั�น
หุ้น้าที�ที�พ้งมีติ�อคู�ค้า รวมถ้ืงการชำ�วยใหุ้้ความรู้ พัฒนาศักยภาพและมุ�ง
การพัฒนามาติรฐานการปฏิิบัติิงานในระดับสากล ควบคู�ไปกับประเด็น
ด้านจรยิธุรรมทางธุุรกิจ การปฏิิบัติิด้านแรงงานและสิทธุิมนุษยชำน 
การบรหิุ้ารจัดการคุณภาพ อาชำีวอนามัยและความปลอดภัย การมีส�วน
ร�วมพัฒนาชำุมชำน และการรักษาสิ�งแวดล้อม รวมถื้งติิดติาม ติรวจสอบ 
ประเมินผล และพัฒนาองค์ความรู้ในการประกอบธุุรกิจระหุ้ว�างกันได้
เป็นอย�างดี

 อย�างไรกต็ิาม อาร์เอส กรุ๊ป ติั�งใจที�จะวางมาติรฐานการดำาเนนิ
งานใหุ้สู้งกว�าที�กฎหุ้มายไดก้ำาหุ้นดไว้ โดยคาดหุ้วังว�าจะสามารถืผลกัดนั
ใหุ้้คู�ค้ามีแนวทางการปฏิิบัติิงานที�มีความรับผิดชำอบติ�อผู้มีส�วนได้เสีย
อย�างเท�าเทยีมและเสมอภาค เพื�อใหุ้คู้�คา้สามารถืเติบิโติไปพร้อมกบั อาร์
เอส กรุ๊ป ได้อย�างยั�งยืน โดยสามารถืศ้กษาจรรยาบรรณคู�ค้าเพื�อการ
พัฒนาที�ยั�งยืน ได้ที� https://www.rs.co.th/category/
policies_corporate_documents/

แนวปฏิิบัติิ
 1) สื�อสารและใหุ้้คู�ค้าที�สำาคัญรับทราบและปฏิิบัติิติาม
จรรยาบรรณคู�ค้าเพื�อการพัฒนาอย�างยั�งยืนของบรษัิทฯ 
 2) ติรวจประเมนิคู�ค�าดา้นสิ�งแวดลอ้ม สงัคม และการกำากบัดแูล
ที�ดี (ESG) อย�างสมำ�าเสมอ
 3) ติิดติามประสิทธุิภาพการทำางานของคู�ค้า ผ�านการประเมิน
ตินเองของคู�ค้ารายปี
 4) จัดทำาระบบการบรหิุ้ารจัดการหุ้�วงโซ่�อุปทาน ซ่้�งครอบคลุม
กระบวนการคัดเลือกคู�คา้ การติดิติามติรวจสอบ และการประเมินผลการ
ดำาเนินงานของคู�ค้า
 5) สื�อสารใหุ้้คู�ค้าในระดับปฏิิบัติิการรับทราบถื้งผลการดำาเนิน
งานที�บรษัิทฯ คาดหุ้วังเพื�อใหุ้้เป็นไปติามมาติรฐานของบรษัิทฯ 
 6) สื�อสารใหุ้้คู�ค้ารับทราบและเข้าใจถื้งผลกระทบด้านสิทธุิ
มนุษยชำนที�อาจจะเกิดข้�นจากการดำาเนินงาน 
 7) ติิดติามติรวจสอบเร ื�องร้องเรยีนทั�งหุ้มดที�ได้รับผ�านชำ�อง
ทางการร้องเรยีน (Whistleblower Channel)

1) การระบุคู่ค้ารายส่ำาคัญ
 บรษัิทฯ มีแนวทางในการดำาเนินงานด้านติ�างๆ ติ�อคู�ค้าทั�งรายเก�าและรายใหุ้ม� ด้วยการจัดกลุ�มคู�ค้าเป็นประเภทติ�างๆ ดังนี�
 • คู�ค้าหุ้ลัก หุ้มายถื้ง คู�ค้าที�มียอดค�าใชำ้จ�ายสูง สินค้าทดแทนยาก วัติถืุดิบหุ้ลักในการผลิติสินค้าติามกลยุทธุ์ หุ้รอืในกรณีที�สูญเสียคู�ค้า
ดังกล�าวจะส�งผลติ�อความเสี�ยงในระดับสูงถื้งสูงมาก ซ่้�งบรษัิทฯ มีแผนที�จะจัดทำาแบบประเมินคู�ค้าและติ้องจัดการเยี�ยมชำม ติรวจสอบมาติรฐาน 
และร�วมกันวางแผนลดความเสี�ยงในด้านติ�างๆ ติามแนวทางการปฏิิบัติิอย�างยั�งยืนของคู�ค้า เพื�อใหุ้้มั�นใจได้ว�าคู�ค้าเหุ้ล�านี� จะสามารถืบรหิุ้ารจัดการ
ความเสี�ยงใหุ้้อยู�ในระดับที�ไม�เกิดผลกระทบอย�างรุนแรงได้
 • คู�ค้ารอง หุ้มายถื้ง คู�ค้าที�มียอดค�าใชำ้จ�ายปานกลางหุ้รอืติำ�า และไม�อยู�ในกลุ�มคู�ค้าหุ้ลัก ซ่้�งบรษัิทฯ มีแผนที�จะจัดทำาแบบประเมินคู�ค้าติาม
แนวทางการปฏิิบัติิอย�างยั�งยืนของคู�ค้า เพื�อใหุ้้มั�นใจได้ว�าคู�ค้าเหุ้ล�านี� จะสามารถืร�วมเป็นส�วนหุ้น้�งของการบรหิุ้ารจัดการหุ้�วงโซ่�อุปทานของบรษัิทฯ 
ได้เป็นอย�างดี  

 โดยในปี 2564 ที�ผ�านมา 10 อันดับแรกของคู�ค้าปรากฎรายละเอียดดังนี�
 • อาร์เอส มอลล ์ซ่้�งเป็นชำ�องทางการจำาหุ้น�ายสนิคา้ของบรษัิทฯ มคีู�คา้รายสำาคญั 10 รายแรกคดิเป็นร้อยละ 67 ของยอดค�าใชำจ้�ายทั�งหุ้มด 
โดยแบ�งเป็นค�าใช้ำจ�ายด้านสินค้าของพันธุมิติร ค�าขนส�ง และค�าสื�อประชำาสัมพันธุ์ ติามลำาดับ
 • ไลฟ้์ สติาร์ ซ่้�งเป็นผู้ผลิติสินค้าภายใติ้แบรนด์ของบรษัิทฯ มีคู�ค้ารายสำาคัญ 10 รายแรกคิดเป็นร้อยละ 77 ของยอดค�าใชำ้จ�ายทั�งหุ้มด 
โดยแบ�งเป็นค�าใช้ำจ�ายด้านการจ้างโรงงานผลิติสินค้า และค�าสื�อประชำาสัมพันธุ์ ติามลำาดับ
 ซ่้�งสอดคล้องกับนโยบายของบรษัิทฯ ที�จะไม�พ้�งพิงคู�ค้าแค�รายใดรายหุ้น้�งเท�านั�น โดยไม�มีคู�ค้ารายได้ที�มีสัดส�วนติ้นทุนติ�อติ้นทุนขายและ
บรกิารรวมของบรษัิทเกินกว�าร้อยละ 10 รวมถื้งบรษัิทฯ จะมีการติรวจสอบคู�ค้ารายใหุ้ม�ๆ เพิ�มเติิม เพื�อเป็นทางเลือกและเพิ�มความสามารถืในการ
แข�งขันอย�างติ�อเนื�องในอนาคติ

การบรหิารความเส่่�ยงด้ำานความยั�งยน่ของคู่ค้า

การระบุคู�ค้า
รายสำาคัญ

การระบุ
ความเสี�ยง
จากคู�ค้า

การบรหิุ้าร
และติิดติาม
ความเสี�ยง

การรายงาน
และ

การเปิดเผย

• คู�ค้าหุ้ลัก
• คู�ค้ารอง

• สิ�งแวดล้อม
• สังคม
• การกำากับกิจการ

• คู�ค้าประเมินตินเอง
• ติรวจเยี�ยมหุ้น้างาน

• รายงานประจำาปี
• เว็บไซ่ต์ิบรษัิท
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2) กระบวนการระบุความเส่่�ยงจากคู่ค้า 
 ซ่้�งบรษัิทฯ ได้นำากรอบการบรหิุ้ารความเสี�ยงทั�วทั�งองค์กรมาใชำ้เป็นเกณฑ์์การพิจารณาอย�างครอบคลุมครบทุกมิติิ ดังนี�

มิติิ เกณฑ์์การพื่ิจารณา

เศรษฐกิจ

สิ�งแวดล้อม

สังคม

การกำากับกิจการ

ราคา คุณภาพ ระยะเวลาการจัดส�ง ระยะเวลาเครดิติ 
การส�งเสรมิและใหุ้้ความสำาคัญด้านการสร้างนวัติกรรมร�วมกับคู�ค้า 
การรายงานผลประกอบการอย�างโปร�งใส ติรวจสอบได้ และมีเอกสารหุ้ลักฐานอย�างชำัดเจน

การจัดการด้านสิ�งแวดล้อม ที�สอดคล้องกับกฎหุ้มายและเกณฑ์บ์ังคับที�เกี�ยวข้อง
การจัดการของเสียอย�างเป็นระบบ ถืูกต้ิอง เหุ้มาะสม และสอดคล้องกับข้อกำาหุ้นดติ�างๆ

การปฏิิบัติติิ�อแรงงานอย�างเป็นธุรรมและเคารพสิทธุิมนุษยชำน 
การมีส�วนร�วมกับชำุมชำนและสังคม เพื�อพัฒนาคุณภาพชำีวติิของผู้คนอย�างยั�งยืน

การดำาเนนิงานภายใติหุ้้ลกัการกำากับกิจการ จรรยาบรรณธุุรกจิ กฎหุ้มาย และเกณฑ์ท์ี�เกี�ยวข้อง
การมีนโยบายและการดำาเนินงานด้านการติ�อติ้านทุจรติิคอร์รัปชำั�น

3) การบรหิารและติิดำติามความเส่่�ยง
 ในปี 2564 บรษัิทฯ ได้เร ิ�มจัดทำาแบบประเมินตินเองของ
คู�คา้ด้าน ESG เป็นปีแรก โดยเน้นการประเมินความเสี�ยงคู�คา้ของบรษัิท
ไลฟ์้สติาร์ จำากัด ซ่้�งเป็นคู�ค้าประเภทโรงงานรับจ้างผลิติสินค้าภายใติ้
แบรนดข์องบรษัิทฯ (OEM) ประเภทคู�คา้ใหุ้ม� คู�คา้ที�ผลติิสนิคา้หุ้ลกัติาม
กลยุทธุ์ และคู�ค้าที�ผลิติสินค้ายอดจำาหุ้น�ายสูง โดยทำาการประเมินคู�ค้า
สำาคญั 6  ราย จาก 10 ราย ผลปรากฏิว�าสามารถืผ�านเกณฑ์ก์ารประเมนิ
ร้อยละ 99 จากเป้าหุ้มายร้อยละ 100  และมีแผนที�จะขยายการประเมิน
ใหุ้้ครอบคลุมไปยังคู�ค้ารายสำาคัญติ�อไป 

นโยบายและระยะเวลาการให้ส่ินเชุ่�อการค้า (เครดำิติเที่อม) 
แก่คู่ค้า
 บรษัิทฯ ใหุ้้ความสำาคัญติ�อสภาพคล�องและการบรหิุ้ารจัดการ
วงจรเงินสด โดยการกำาหุ้นดระยะเวลาการใหุ้้สินเชำื�อการค้านี� ข้�นอยู�กับ
คู�ค้าของบรษัิทฯ ซ่้�งติ้องมีการพิจารณาปัจจัยติ�างๆ ร�วมด้วย อาทิ ระยะ
เวลาที�ดำาเนินธุุรกิจร�วมกันมา ชำนิดสินค้า จำานวนสินค้า คุณภาพสินค้า 
หุ้รอืรอบการหุ้มุนของสินค้าคงคลัง เป็นต้ิน อย�างไรก็ติาม บรษัิทฯ ได้
กำาหุ้นดระยะเวลาการใหุ้้สินเชืำ�อการค้าเป็นไปติามหุ้ลักความเป็นธุรรม 
และเป็นประโยชำน์แก�ทุกฝ่ายอย�างเหุ้มาะสม
 โดยมีรายละเอียดการกำาหุ้นดระยะเวลาการใหุ้้สินเชำื�อการค้า 
(เครดิติเทอม) ดังนี�
 • คู�ค้าหุ้รอืซ่ัพพลายเออร์ทั�วไป กำาหุ้นดระยะเวลา 30-60 วัน  
นบัจากวันที�ไดต้ิรวจรับสินคา้หุ้รอืบรกิาร หุ้รอืชำำาระเปน็งวดติามเงื�อนไขที�
ติกลงในสญัญา ซ่้�งเปน็ไปติามประกาศคณะกรรมการการแข�งขนัทางการ
ค้า 
 • คู�คา้ที�เป็นผูป้ระกอบธุรุกจิขนาดกลางและขนาดย�อม (SMEs) 
กำาหุ้นดระยะเวลา 30-45 วัน  เพื�อส�งเสรมิสภาพคล�องใหุ้้คู�คา้ของบรษัิทฯ 
สามารถืนำาเงินไปใชำ้หุ้มุนเวยีนในระบบเศรษฐกิจได้อย�างติ�อเนื�อง

การพื่ัฒนานวัติกรรมร่วมกับคู่ค้า

 จากวกิฤติิโควดิ-19 ซ่้�งกระติุ้นใหุ้้เกิดการเปลี�ยนพฤติิกรรม
ของคนทั�วโลกหุ้ลายดา้น โดยเฉพาะพฤติกิรรมการช้ำอปปิ� งออนไลน์ของผู้
บรโิภค ซ่้�งผูบ้รโิภคในประเทศไทยเป็นหุ้น้�งในประเทศที�มอีตัิราการเติบิโติ
สูงที�สดุ ถือืเปน็สญัญาณที�ดใีนชำ�วงที�ประเทศไทยกำาลงัขบัเคลื�อนประเทศ
สู� Digital Economy

 
 ถื้งแม้ภาพรวมการใช้ำจ�ายช้ำอปปิ� งออนไลน์จะมีการเติิบโติสูง 
แติ�มีผู้ใหุ้้บรกิารทั�งรายเดิมและรายใหุ้ม�ที�เข้าสู�ติลาดเป็นจำานวนมาก 
และมีการลดราคา หุ้รอืออกโปรโมชำั�นเพื�อด้งดูดกำาลังซื่�อมายังชำ�องทาง
ของติน ดังนั�นการนำาเสนอจุดขายและความแติกติ�างด้วยนวัติกรรม 
และเทคโนโลยีใหุ้ม�ๆ จ้งเป็นอีกทางเลือกของผู้ประกอบการเพื�อสร้าง
ประสบการณ์ใหุ้ม� และความสนุก เพลิดเพลินในการชำ้อปปิ� งของลูกค้า
 
 บรษัิทฯ จง้พัฒนานวัติกรรมร�วมกับคู�คา้ที�มศีกัยภาพอย�าง AIS 
5G ในฐานะ Digital Life Service Provider ซ่้�งเป็นผูเ้ชำี�ยวชำาญในการ
ใหุ้้บรกิารเครอืข�ายโทรศัพท์เคลื�อนที�ในระบบ 5G โดยได้นำาเทคโนโลยี 
AR (Augmented Reality) และ VR (Virtual Reality) มาสร้าง
ประสบการณ์ใหุ้ม�ในการช้ำอปปิ� งใหุ้ก้บัลูกคา้ โดยการเปิดติวัแพลติฟ้อร์ม
อีคอมเมิร์ซ่ V-Avenue.C ในรูปแบบ Virtual Mall หุ้รอืศูนย์การค้า
เสมือนจรงิแหุ้�งแรกของโลก ที�ใช้ำเวลาพัฒนากว�า 12 เดือน นำาเทคโนโลยี 
5G และ VR มาผสมผสานกัน จำาลองร้านค้าจรงิ สร้างประสบการณ์การ
ช้ำอปปิ� งออนไลน์รูปแบบใหุ้ม� ใหุ้้ความรู้ส้กเหุ้มือนเดินอยู�ในหุ้้างเลือกซ่ื�อ
สินค้าและบรกิารติ�างๆ แบบ 360 องศา 

 การจะทำาธุุรกิจใหุ้้เติิบโติอย�างยั�งยืน นอกจากการมีสินค้าที�
มีคุณภาพติอบโจทย์ความต้ิองการของลูกค้าได้อย�างครบครันแล้วนั�น 
จำาเป็นติอ้งหุ้าคู�คา้ที�มเีทคโนโลยแีละนวตัิกรรมที�มศีกัยภาพ มาชำ�วยผนก้
กำาลังเพื�อใหุ้้ธุุรกิจเดินติ�อไปได้ไกลข้�น ซ่้�งเป็นจุดแข็งของ V-Avenue 
ที�ร�วมสร้างจากคู�ค้าทางธุุรกิจที�มีวสิัยทัศน์เดียวกัน เพื�อร�วมขับเคลื�อน
ประเทศสู� Digital Economy ในอนาคติ

 V- Avenue Co. สร้างประสบการณ์รูปแบบใหุ้ม�ในการชำ้อป
ปิ� งผ�าน 5G ด้วยสินค้าราคาพิเศษกว�า 600 รายการ ทั�งผลิติภัณฑ์์
อาหุ้ารเสรมิเพื�อสุขภาพและความงาม รวมถื้งสินค้าวัติถืุมงคล สินค้า
แฟ้ชำั�น เคร ื�องใชำ้ไฟ้ฟ้้าในบ้าน และสินค้าสำาหุ้รับสัติว์เลี�ยง ซ่้�ง RS Mall 
จะออกแบบใหุ้เ้ป็นติก้ 4 ชำั�น ที�ใหุ้้คณุเพลดิเพลนิกบัการชำอ้ปสนิคา้หุ้ลาก
หุ้ลาย และคอนเทนติ์รูปแบบใหุ้ม�ในโซ่น STUDIO  

 ทั�งนี�ยอดการเข้าชำมหุ้้างเสมือนจรงิ V-Avenue.Co ติั�งแติ�เปิด
ใหุ้บ้รกิารในเดือนพฤษภาคม 2564 จนถืง้สิ�นป ี2564 ม ีมากกว�า 3 ลา้น
คน ซ่้�งถือืเป็นความสำาเร็จที�เกิดจากความร�วมมือของคู�คา้ชำั�นนำาที�มาชำ�วย
เสรมิศักยภาพธุุรกิจอีคอมเมิร์ซ่ของบรษัิท ทั�งนี�บทบาทของของดิจิทัล
เทคโนโลยี โดยเฉพาะ Virtual Reality หุ้รอื VR นั�นจะเป็นเคร ื�องมือ
สำาคัญที�ชำ�วยขับเคลื�อนเทคโนโลยีเชำิงพาณิชำย์ติ�างๆ ในอนาคติ  (ที�มา : 
https://thestandard.co/ais-5g-v-avenue)

และจากการพฒันานวัติกรรมร�วมกบัคู�คา้ในครั�งนี� เปน็ไปติามลยทุธุก์าร
เติิบโติทางธุุรกิจบรษัิทฯ ที�ติ้องการมุ�งเน้นขยายชำ�องทางการจำาหุ้น�าย
สินค้าผ�านแพลติฟ้อร์มออนไลน์มากข้�น ส�งผลใหุ้้ ณ สิ�นปี 2564 รายได้
จากชำ�องทางออนไลน์เติิบโติร้อยละ 3 จากปีก�อน โดยคิดเป็นสัดส�วน
รายไดจ้ากชำ�องทางออนไลนร้์อยละ 9 ของยอดรายไดค้อมเมร์ิซ่รวม จาก
เป้าหุ้มายสัดส�วนรายได้จากชำ�องทางออนไลน์ปี 2564 ในระดับร้อยละ 
10 ของยอดรายได้คอมเมิร์ซ่รวม 
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4) ส่ังคมและชุุมชุน
นโยบายการม่ส่่วนร่วมกับส่ังคมและชุุมชุน
 บรษัิทฯ ดำาเนนิธุุรกจิโดยติระหุ้นกัถืง้ความรับผดิชำอบติ�อสงัคมและชำมุชำนควบคู�ไปกับการพฒันาองค์กรใหุ้้แข็งแกร�ง และร�วมเป็นส�วนหุ้น้�ง
ในการพฒันาคุณภาพชีำวติิของคนในประเทศ ด้วยการร�วมแก้ไขปัญหุ้าสังคมอย�างยั�งยืนผ�านกระบวนการทางธุุรกิจ และการสนับสนนุกจิกรรมเพื�อ
สังคมอย�างติ�อเนื�อง โดยเฉพาะอย�างยิ�งชำุมชำนบรเิวณรอบที�ติั�งบรษัิทฯ นอกจากนี�ยังได้สนับสนุนใหุ้้พนักงานเข้ามามีส�วนร�วมในการดำาเนินกิจกรรม
ติ�างๆ เพื�อสร้างจติิสำาน้กสาธุารณะใหุ้แ้ก�พนกังาน เพื�อใหุ้้บรษัิทฯ ไดรั้บการยอมรับและความไว้วางใจจากสงัคมและชำมุชำนที�อยู�ร�วมกนัไดอ้ย�างยั�งยนื

นโยบายดำ้านนวัติกรรมที่างธุุรกิจเพื่่�อส่ังคมและ/หรอืส่ิ�งแวดำล้อม
 บรษัิทฯ มุ�งมั�นในการคิดค้นและพัฒนานวัติกรรมที�ครอบคลุมครบทั�งด้านสินค้า บรกิาร และกระบวนการที�สามารถืสร้างประโยชำน์ สร้าง
ความสามารถืในการแข�งขัน สร้างมูลค�าเพิ�มใหุ้้แก�บรษัิทฯ โดยคำานง้ถืง้ผลกระทบที�อาจเกิดข้�นกับชำุมชำน สังคม และสิ�งแวดล้อม พร้อมสร้างคุณค�า
ร�วมกันระหุ้ว�างบรษัิทฯ และผู้มีส�วนได้เสียทุกส�วนอย�างดีที�สุด 

แนวปฏิิบัติิ
 1) วเิคราะหุ้์กระบวนการทำางานของบรษัิทฯ อย�างละเอียด เพื�อสร้างโอกาสในการพัฒนาไปสู�การค้นพบนวัติกรรมและนำาไปปฏิิบัติิจรงิ
 2) เปดิกวา้งและส�งเสรมิใหุ้บ้คุลากรภายในบรษัิทฯ ที�มคีวามคดิสร้างสรรค ์สามารถืนำาเสนอแนวคดิติ�างๆ อนัจะทำาใหุ้เ้กดิความติ�อเนื�องใน
การสร้างนวัติกรรมอย�างติ�อเนื�อง
 3) ส�งเสรมิและร�วมมือกับผู้มีส�วนได้เสียของบรษัิทฯ เชำ�น คู�ค้า เพื�อพัฒนานวัติกรรมที�มีความรับผิดชำอบติ�อสังคมและสิ�งแวดล้อมร�วมกัน
 4) ส�งเสรมิใหุ้้เกิดความรู้จากการฝึกอบรมทั�งภายในและภายนอก เพื�อใหุ้้เกิดการแลกเปลี�ยนแนวคิดซ่้�งกันและกัน
 5) แสวงหุ้าชำ�องทางในการร�วมเป็นพันธุมติิรทางธุรุกิจกับหุ้น�วยงานภาคติ�างๆ เชำ�น หุ้น�วยงานภาครัฐ สถืาบันการศก้ษา ที�มคีวามเชำี�ยวชำาญ
ด้านติ�างๆ เพื�อใหุ้้เกิดแนวความคิดมาพัฒนาและติ�อยอดใหุ้้เกิดเป็นนวัติกรรมที�มีประสิทธิุภาพติ�อการทำางานของบรษัิทฯ

 
ผลการดำำาเนินงาน
 ด้วยสถืานการณ์โควดิ-19 ในปี 2564 ส�งผล
ใหุ้้เศรษฐกิจของประเทศและประชำาชำนได้รับผลกระทบ
อย�างรุนแรง ทั�งผู้ประกอบธุุรกิจส�วนติัวที�ติ้องหุ้ยุดกิจการ 
ประสบปัญหุ้าการขาดรายได้ ติกงาน ขาดโอกาสในการ
สร้างรายไดเ้สรมิ ในขณะที�หุ้ลายคนอาจกำาลงัมคีวามฝันที�
จะทำาธุุรกิจของติัวเองแติ�ขาดเงินทุน ไม�กล้ารับความเสี�ยง 
และไม�มีประสบการณ์ในการเร ิ�มติ้นด้วยตินเอง

โครงการ “well u พื่ลิกวกิฤติิ ส่ร้างโอกาส่”

 บรษัิทฯ ในฐานะองค์กรที�ผ�านการดิสรัปชำั�น ด้วยการนำาโมเดลธุุรกิจ Entertainmerce มาเป็นแกนหุ้ลักในการดำาเนินธุุรกิจ จนสามารถื
สร้างรายไดแ้ละเติบิโติอย�างกา้วกระโดด จง้นำาจดุแขง็ดา้นธุรุกจิคอมเมร์ิซ่มาเป็นจดุเร ิ�มติน้ในการรเิร ิ�มแคมเปญ “well u พลกิวกิฤติ ิสร้างโอกาส” 
ที�พร้อมจะส�งผ�านองค์ความรู้ใหุ้้แก�ผู้คนในสังคม ร�วมสร้างแรงบันดาลใจ ในการเป็นเจ้าของธุุรกิจ ได้พลิกชีำวติิ พลิกวกิฤติิ และสามารถืร�วมสร้าง
งาน สร้างอาชีำพ และกระจายรายได้ 

 จุดเด�นของโครงการนี� คือ การสนับสนุนจากบรษัิทฯ ในทุกด้านใหุ้้สามารถืเร ิ�มติ้นการทำาธุุรกิจ โดยที�ผู้เข้าร�วมไม�ติ้องกังวลเร ื�องเงินลงทุน 
สติ็อคสินค้า และการจัดส�ง ทั�งนี�จะมีทีมงานที�พี�เลี�ยงและพร้อมจะชำ�วยเหุ้ลือในทุกขั�นติอนการประกอบธุุรกิจ เพื�อหุ้วังที�จะพาผู้คนในสังคม ฝ่าฟั้น
วกิฤติิทางเศรษฐกิจครั�งนี� และเติิบโติไปด้วยกันได้อย�างดีที�สุด

ระยะเวลาดำาเนินการ เร ิ�มเปิดการขายเดือนติุลาคม 2564 และจะยังคงดำาเนินโครงการติ�อจนกว�าจะมีการเปลี�ยนแปลง
เป้าหุ้มาย   สร้างอาชำีพและรายได้ใหุ้้แก�ผู้คนในสังคม ปีแรก 500 ราย และ 10,000 ราย ภายในปี 2568
ผลการดำาเนินงาน  มีผู้สนใจสมัครเข้าร�วมโครงการและรับมอบองค์ความรู้ผ�านสื�อติ�างๆ 8,900 ราย
   สามารถืสร้างเป็นอาชำีพและรับรู้รายได้แล้วกว�า 700 ราย หุ้รอืคิดเป็นความสำาเร็จร้อยละ 140
   และสามารถืสร้างรายได้จากการจำาหุ้น�ายสินค้าคอลลาเจน well u มูลค�าประมาณ 4 ล้านบาท 
แผนการพัฒนาติ�อเนื�อง บรษัิทฯ จะทำาการเพิ�มสินค้าอื�นๆ ใหุ้้ติัวแทนได้นำาไปจำาหุ้น�าย เพื�อสร้างรายได้ใหุ้้มากยิ�งข้�น

 การสร้างและส�งมอบองค์ความรู้ ด้วยความสามารถืด้าน
การสร้างคลังความรู้ ผ�านสื�อและทรัพยากรติ�างๆ ที�บรษัิทฯ มี จ้งนำามาสู�
การส�งมอบองคค์วามรู้ที�หุ้ลากหุ้ลายไปยงัผูค้น แติ�เนื�องดว้ยสถืานการณ์
โควดิ-19 ทำาใหุ้้ไม�สามารถืจัดงานฝึกอบรม ติัวแทนแบบหุ้้องประชำุมได้ 
บรษัิทฯ จ้งมี Live Coach มาพบปะ พูดคุย แชำร์ประสบการณ์ขายใน
กลุ�ม และจัดทำาวดีีโอ และเน้นการทำาชำิ�นงานสอนการขายใหุ้้กับติัวแทน
แบบออนไลน์เป็นหุ้ลัก เพื�อใหุ้้ติัวแทนสามารถืศ้กษาเองได้ติลอดเวลา 

 สำาหุ้รับแคมเปญ “well u พลิกวกิฤติิ สร้างโอกาส” นี�
นับเป็นอีกหุ้น้�งโครงการที�สร้างข้�นมาเพื�อเชำื�อมโยงการดำาเนินธุุรกิจของ
บรษัิทฯ ทางด้านเศรษฐกิจ ส�งติ�อไปยังผูค้นในสังคมอีกมากมาย โดยมี
รายละเอียดที�สำาคัญดังนี�

ติัวแทน

Dropship

แจ้งออเดอร์

โอนค�าคอมมิชำชำั�น ชำำาระเงิน

ส�งของ COD

ลูกค้าปลายทาง
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โครงการ “ร่วมยกระดำับคุณภาพื่ชุ่วติิของผู้คนในสั่งคมอย่างยั�งย่น”

โครงการ “RS Self-Isolation Care Box”

โครงการ “RS Care Bag สู่่ชุุมชุนเขติจติุจักร”

 อาร์เอส กรุ๊ป ส�งมอบหุ้น้ากากอนามัย เจลล้างมือ และยา
สารสกัดฟ้้าทะลายโจร ติราทองเอก ยาสามัญประจำาบ้านแผนโบราณ 
ซ่้�งผลิติโดย บรษัิท ไลฟ้์สติาร์ จำานวน 1,000 ชุำด ใหุ้้กับเขติจติุจักร เพื�อ
นำาไปแจกจ�ายใหุ้้กับคนในชำุมชำนที�ได้รับผลกระทบในชำ�วงสถืานการณ์
โควดิ-19 ติ�อไป 

 อาร์เอส กรุ๊ป ส�งความหุ้�วงใยผ�าน ‘RS Self-Isolation Care 
Box’ ที�ประกอบด้วยอุปกรณ์และเวชำภัณฑ์์ที�จำาเป็นอย�าง ยาสารสกัด
ฟ้้าทะลายโจร แคปซู่ล ติราทองเอก จากบรษัิท ไลฟ้์สติาร์  ปรอทวัดไข้ 
ยาพาราเซ่ติามอล หุ้น้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ จำานวนทั�งสิ�น 
1,000 กล�อง โดยส�งมอบใหุ้้แก�กรมการแพทย ์กระทรวงสาธุารณสขุ เพื�อ
ส�งติ�อใหุ้้กับผู้ป่วยโควดิสีเขียว ที�อาการไม�รุนแรงได้ใช้ำสำาหุ้รับการกักติัว
แบบ Home Isolation ติ�อไป

 อาร์เอส กรุ๊ป ติั�งเป้าดำาเนินโครงการชำ�วยเหุ้ลือชำุมชำนอย�างติ�อ
เนื�องในสถืานการณ์ระบาดของโควดิ-19 ส�ง RS CARE BAG ใหุ้้แก�
ผู้ป่วยโควดิ-19 เพื�อแทนความหุ้�วงใยและบรรเทาความเดือดร้อนใหุ้้กับ
ชำาวชำุมชำนที�ต้ิองรักษาติัวที�บ้านและประสบปัญหุ้าจากโควดิ-19 ที�มีการ
แพร�ระบาดอย�างหุ้นักในชำ�วงเวลานี� ใหุ้้แก�ชุำมชำนเขติจตุิจักรที�รักษาตัิว
อยู�ที�บ้าน และผู้เดือดร้อนที�ได้รับผลกระทบจากสถืานการณ์โควดิ-19 
จำานวน 500 ครัวเรอืน  

โครงการ “เพื่ราะเรา..ค่อส่่วนหนึ�งของชุุมชุน”

โครงการ “RS Christmas Spirit” Make all Happy Pawsibilities” 

 ร�วมเป็นส�วนหุ้น้�งในการชำ�วยเหุ้ลือผู้ป่วยโควดิ-19 ด้วยการ
ส�งมอบนำ�าดื�มจำานวน 21,600 ขวด และผ้าหุ้�มจำานวน 200 ผืน ใหุ้้กับ
ศูนย์พักคอยของสำานักเขติจตุิจักร ได้แก� ศูนย์กีฬาประชำานิเวศน์ และ
ศนูยส์ร้างสขุทกุวัยจติจุกัร ที�จดัติั�งข้�นเพื�อรองรับผูป้ว่ยโควดิ-19 ที�ยงัไม�
สามารถืเข้ารับการรักษาที�โรงพยาบาล โดยทั�ง 2 ศูนย์ฯ สามารถืรองรับ
ผู้ป่วยโควดิสีเขียวรอส�งติ�อได้มากถื้ง 300 เติียง

 ก�อนหุ้น้านี� มกีารส�งมอบเงินบรจิาคเพื�อชำ�วยเหุ้ลือและสนับสนนุ
การปฏิิบัติิงานของบุคลากรทางการแพทย์ใหุ้้แก�โรงพยาบาลและ
โรงพยาบาลสนาม ผ�านโครงการ “ชำ�อง 8 รวมใจสูภั้ยโควดิ-19”  ในขณะ
ที� COOLfahrenheit ทำาแคมเปญ ‘COOL ชำ�วยขาย’  ใชำ้ชำ�วงเวลาใน
รายการชำ�วยเหุ้ลือผู้ประกอบการที�ได้รับผลกระทบจากโควดิ-19 ในการ
ประชำาสัมพันธ์ุร้านคา้ รวมถืง้ส�งมอบสิ�งของจำาเป็น อาท ิหุ้นา้กากอนามัย 
เจลแอลกอฮอล์ และยาสารสกัดฟ้้าทะลายโจร ติราทองเอก ใหุ้้กับทาง
สำานกังานเขติจติจุกัร นำาไปส�งติ�อใหุ้แ้ก�คนในชำมุขน เพื�อปอ้งกนัการแพร�
ระบาดในวงกว้างอีกด้วย

 อาร์เอส กรุ๊ป ใส�ใจและใหุ้้ความสำาคัญกับคุณภาพชำีวติิของทุก
คน รวมไปถื้งเหุ้ล�าสัติว์เลี�ยง และสัติว์ที�ถืูกทอดทิ�งในชำุมชำน โดยมอบ
ผลติิภณัฑ์แ์ละระดมทุนจากกจิกรรมสอยดาวและออกร้านของพนักงาน
ในองค์กร ใหุ้้กับมูลนิธุิเดอะวอยซ์่ (เสียงจากเรา) และมูลนิธุิรักษ์แมว
ปันนำ�าใจใหุ้้แมวจร เพื�อสนับสนุนการทำางานชำ�วยเหุ้ลือสัติว์ที�ถืูกทอดทิ�ง
ใหุ้้มีคุณภาพชีำวติิที�ดีข้�น โดยมอบรายได้จากการจัดสอยดาว จำานวน
รวมทั�งสิ�น 50,240 บาทและผลิติภัณฑ์์อาหุ้ารสัติว์ไลฟ้์เมติใหุ้้แก� มูลนิธุิ
เดอะวอยซ่์ (เสียงจากเรา) และมูลนิธุิรักษ์แมว ปันนำ�าใจใหุ้้แมวจร
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โครงการ “Children Share 2021

 โครงการ “RS รักโลกให้เติ็มร้อย” 

โครงการ “The Rising Influencer” ชุ่องที่างการเชุ่�อมติ่อองค์ความรู้สู่่ผู้คนในส่ังคม

 บรษัิทฯ ร�วมกับมูลนิธุิบ้านนกขมิ�น จัดโครงการส�งมอบของ
ขวัญ เจลลา้งมอืและหุ้น้ากากอนามัย ใหุ้แ้ก� เดก็ ผู้ยากไร้ และ คนไร้บา้นใน
เขติกรุงเทพฯ และชุำมชำนใกล้เคียงบรษัิท ซ้่�งสิ�งของที�นำาไปบรจิาคในครั�งนี�
รวบรวมมาจากนำ�าใจของพนักงานในบรษัิทที�ไดร้�วมโครงการ “Children 
Share” ปันของเล�นใหุ้้น้องๆ จากกิจกรรมในงานวันเด็กประจำาปี

 อาร์เอส กรุ๊ป ใหุ้้ความใส�ใจในเร ื�องของสิ�งแวดล้อม จ้งติั�งเป้า
สื�อสารในเร ื�องข้อมูล ข�าวสารและความรู้ติ�างๆ แก�พนักงานงานเพื�อเป็น
ส�วนหุ้น้�งในการสร้างแรงบันดาลใจ สร้างความติระหุ้นักรู้และชำักชำวนใหุ้้
พนกังานในองคก์รเร ิ�มติน้ดแูลสิ�งแวดลอ้มจากการปรับเปลี�ยนพฤติิกรรม
ของตินเอง

 บรษัิท โฟ้ร์ท แอปเปิ� ล จำากัด ซ่้�งเป็นบรษัิทในเครอืและมีความ
เชำี�ยวชำาญทางด้านการสร้างคอนเทนติ์และการติลาดดิจิทัล ได้รเิร ิ�ม
โครงการ ‘The Rising Influencer’ เพื�อค้นหุ้าผู้มีความสามารถื
โดดเด�น เป็นนักเล�าเร ื�องที�กล้าแสดงออก มีเอกลักษณ์ พร้อมจะมา
ผลิติคอนเทนต์ิ และสร้างอิทธิุพลบนโลกโซ่เชีำยลในฐานะ Super
Influencers บนชำ�องทางโซ่เชำียลมีเดียติ�างๆ
 โครงการนี� เน้นการสร้างคอนเทนติ์ใหุ้ม�สื�อสารไปยังกลุ�มเป้า
หุ้มายที�หุ้ลากหุ้ลายมากข้�น อาทิ กลุ�มคนรุ�นใหุ้ม� กลุ�มแฟ้นคลับไอดอล
จากติ�างประเทศ กลุ�มคนรักการเติน้ คนรักการทำาอาหุ้าร และกลุ�มคนรัก
สตัิว์ เป็นติน้ โดยผูท้ี�ไดรั้บเลือกจะได้ทำางานร�วมกบัทมีงานมืออาชีำพพร้อม
โปรดักชัำนระดับคุณภาพ และมีโอกาสร�วมงานกับแบรนด์และศิลปิน
ชำั�นนำาระดับประเทศและนานาชำาติิ ไปจนถ้ืงส�วนแบ�งรายได้และสิทธุิ
ประโยชำน์อื�นๆ 

รายการ “ข่าวเชุ้าบรรเที่าทีุ่กข์” 

รายการ “คิดำแบบ RS”

 การดำาเนินรายการ “ข�าวเช้ำาบรรเทาทุกข์” ถืือเป็นรายการที�
มุ�งชำ�วยเหุ้ลอืบรรเทาความเดอืดร้อนของผูค้นในสงัคมในหุ้ลากหุ้ลายรูป
แบบ อาทิ คนไร้บา้น คนไร้ที�พ้�ง การเจ็บปว่ย ปัญหุ้าหุ้นี�สนินอกระบบ โดย
ผ�านการดำาเนนิการแกปั้ญหุ้าที�ติน้เหุ้ติ ุอาท ิการส�งเสรมิอาชำพี การจดัหุ้า
การรักษาพยาบาล การระดมทุน การเป็นสื�อกลางเพื�อประสานงานไปยัง
หุ้น�วยงานที�เกี�ยวข้อง โดยมีผู้ได้รับความชำ�วยเหุ้ลือจากรายการ “คุยข�าว
เช้ำา ชำ�อง 8” รวมทั�งหุ้มด 16 ราย แบ�งเป็น ด้านสุขอนามัย โรคภัย ความ
เป็นอยู� 9 ราย ด้านการศ้กษา 2 ราย  ด้านการสร้างอาชำีพ  1 ราย และ
ด้านการคมนาคม อุบัติิภัย ทั�งหุ้มด 4 ราย และยังคงเดินหุ้น้าทำารายการ
ข�าวเชำ�นนี�ติ�อไป เพื�อหุ้วังเป็นส�วนหุ้น้�งในการชำ�วยเหุ้ลือผู้คนในสังคมใหุ้้มี
ความเป็นอยู�ที�ดีข้�น มีคุณภาพชีำวติิที�ดีได้อย�างเพียงพอและยั�งยืน  

 #PassiontoWin จากเสียงติอบรับที�ดีของแฟ้นเพจหุ้ลายๆ 
ท�าน ถื้งคลิปวดีีโอ “คิดแบบRS” ที�รวมไว้ทั�งแนวคิดในการทำาธุุรกิจ และ
มมุมองดีๆ  จากประสบการณใ์นการทำางานกว�า 40 ป ีของเฮยีฮอ้ ที�จะชำ�วย
สร้างแรงบันดาลใจใหุ้้กบัทกุคนได้ในวันที�โลกธุรุกิจหุ้มุนไปอย�างรวดเร็ว 
 วันนี�เราได้รวบรวมไว้ใหุ้้ทุกคนสามารถืรับชำมย้อนหุ้ลังกันได้
ครบทุก EP ที� YouTube Channel : RS GROUP เลือกชำมที� playlist 
“คิดแบบ RS”
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5) หน่วยงานกำากับ รัฐบาล
การดำำาเนินการดำ้านภาษ่ั
 บรษัิทฯ ย้ดมั�นในการดำาเนินธุุรกิจด้วยความโปร�งใส ซื่�อสัติย์ จ้งมุ�งมั�นใหุ้้มีการปฏิิบัติิงานด้านภาษีและใช้ำสิทธิุประโยชำน์ทางภาษีอย�าง
ถืกูติอ้งครบถ้ืวน เพื�อใหุ้เ้กดิประสิทธุภิาพสูงสุดภายใต้ิขอ้กำาหุ้นดของกฎหุ้มาย รวมถ้ืงการปฏิบัิติติิามข้อบงัคบัในการเปิดเผยข้อมลูทางการเงินและ
ภาษี ติ�อภาครัฐและผู้มีส�วนได้เสียทุกส�วน ซ่้�งสอดคล้องกับการปฏิบัิติงิานติามหุ้ลักการกำากับดูแลกิจการที�ด ีจรรยาบรรณทางธุรุกิจ และติามแนวทาง
การดำาเนินงานด้านความยั�งยืน ซ่้�งมุ�งเน้นใหุ้้บรษัิทฯ มีการเติิบโติทางเศรษฐกิจควบคู�ไปกับการพัฒนาและมีส�วนรับผิดชำอบด้านสังคมอย�างเต็ิมที�
เพราะบรษัิทฯ เชำื�อว�าความรับผดิชำอบดา้นภาษีที�ด ีจะสามารถืเปน็ส�วนหุ้น้�งของการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมโดยรวมของประเทศไดอ้ย�างดใีนอนาคติ 

แนวปฏิิบัติิ
 1) ปฏิิบัติิติามกฎหุ้มายและข้อบังคับติ�างๆ ที�เกี�ยวข้องกับการจัดการด้านภาษีในแติ�ละประเทศที�บรษัิทฯ มีการดำาเนินธุุรกิจด้วยอย�าง
ถืูกต้ิองและครบถ้ืวน 
 2) การวางแผนภาษีและใชำส้ทิธุปิระโยชำนท์างภาษีอย�างถืกูติอ้งติามกฎหุ้มายและขอ้บงัคบัติ�างๆ รวมถ้ืงการใชำโ้ครงสร้างภาษีในแนวทางที�
ถืูกต้ิอง ซ่้�งไม�ก�อใหุ้้เกิดการหุ้ลีกเลี�ยงภาษี
 3) ดำาเนนิการนำาส�งและขอคืนภาษีภายในระยะเวลาที�กฎหุ้มายกำาหุ้นด เพื�อใหุ้้เกดิประโยชำน์สงูสดุแก�บรษัิทฯ หุ้น�วยงานของรัฐ และประเทศ
 4) ทำาการศ้กษาและพิจารณาผลกระทบทางภาษีอย�างสมำ�าเสมอ หุ้ากมีกฎหุ้มายหุ้รอืนโยบายทางภาษีประกาศใชำ้ หุ้รอืกรณีที�บรษัิทฯ
มีการทำาธุุรกรรมใหุ้ม�เกิดข้�น โดยคำาน้งถื้งประโยชำน์สูงสุดติ�อบรษัิทฯ เป็นที�ติั�ง
 5) จัดใหุ้้มีที�ปรกึษาทางที�มีความรู้และความเข้าใจด้านภาษี เพื�อใหุ้้การดำาเนินการเป็นไปอย�างถูืกติ้องและลดความเสี�ยงของข้อพิพาททาง
ภาษี รวมถื้งการจัดใหุ้้มีผู้รับผิดชำอบในการใหุ้้ข้อมูลการดำาเนินงานของบรษัิทฯ ติามข้อเท็จจรงิที�เกิดข้�น เมื�อได้รับการร้องขอหุ้รอืเรยีกติรวจจาก
หุ้น�วยงานของรัฐ
 6) ส�งเสรมิใหุ้้บุคลากรที�เกี�ยวข้อง พัฒนาความรู้ทางด้านภาษี เพื�อใหุ้้สามารถืปฏิิบัติิงานได้อย�างถืูกติ้องครบถ้ืวน

การรายงานภาษ่ั
 บรษัิทฯ ได้มีการติิดติามและประเมินการดำาเนินงานติามกฎหุ้มาย ข้อกำาหุ้นด และระเบียบปฏิิบัติิที�เกี�ยวข้องด้านภาษีอย�างสมำ�าเสมอ
เพื�อใหุ้้มั�นใจได้ว�าผู้ที�เกี�ยวข้องได้รับทราบและมีการปฏิิบัติิติามอย�างถูืกต้ิอง ซ่้�งในปี 2564 บรษัิทฯ มิได้มีการดำาเนินงานใดที�เป็นการละเมิด
กฎหุ้มายและข้อบังคับด้านภาษี ส�งผลใหุ้้ไม�มีเบี�ยปรับใดที�เกี�ยวข้อง โดยที�บรษัิทฯ มีกำาไรก�อนหัุ้กภาษีเท�ากับ 130,951,850 บาท และภาษีเงินได้
เท�ากับ 5,968,038 บาท ติามอัติราภาษีที�แท้จรงิร้อยละ 20 ซ่้�งแติกติ�างจากอัติราภาษีที�จ�ายจรงิ (Effective Tax Rate) ที�จ�ายร้อยละ 4.56 โดย
มีรายการสิทธุิพิเศษทางภาษีที�ได้รับภายในปี ได้แก� พระราชำกฤษฏิีกา ฉบับ 437 เร ื�องรายจ�ายในการฝึกอบรมพนักงาน และ พระราชำกฤษฏิีกา
ฉบับ 604 622 642 เร ื�องส�งเสรมิการลงทุนในทรัพย์สิน

การส่นับส่นุนการพื่ัฒนาส่ังคมร่วมกับหน่วยงานอ่�น
 ในปี 2564 บรษัิทฯ ใหุ้้การสนับสนุนโครงการพัฒนาสังคมร�วมกับหุ้น�วยงานอื�น รวมเงินสนับสนุนทั�งสิ�น 1,125,681 บาท หุ้รอืร้อยละ 
0.03 ของรายได้รวม นอกจากนี�บรษัิทฯ ยังเป็นติัวกลางใหุ้้ผู้ชำม ผู้ฟั้ง ลูกค้า ได้ร�วมเป็นส�วนหุ้น้�งในการสนับสนุนและชำ�วยเหุ้ลือสังคมผ�านโครงการ
ติ�างๆ รวมจำานวนเงินทั�งสิ�น 9,738,978 บาท
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 การวเิคราะห์ุ้และคำาอธิุบายของฝ่ายจัดการในส�วนนี�ไดจ้ดัทำาข้�น
จากผลประกอบการรวมของบรษัิท อาร์เอส จำากดั (มหุ้าชำน)  (“บรษัิทฯ”) 
และบรษัิทในเครอื ติามงบการเงินที�ผ�านการติรวจสอบจากผู้สอบบัญชีำ
เพื�อประโยชำน์ในการแสดงภาพผลประกอบการโดยรวมของบรษัิทฯ ทั�งนี�
บรษัิทได้มีการจัดแบ�งกลุ�มธุุรกิจหุ้ลัก ออกเป็น 3 กลุ�ม  ได้แก� ธุุรกิจ
พาณิชำย์ ธุุรกิจสื�อ ธุุรกิจเพลงและอื�นๆ

ประเดำ็นเดำ่นส่ำาหรับปี 2564
 ปี 2564 เป็นปีแห่งการลงทีุ่นเพื่่�อพื่ัฒนาผลิติภัณฑ์์ใหม่และ
แบรนด์ำ ดำ้วยการออกสิ่นค้าใหม่ติ่อเน่�องติลอดำปี เพ่ื่�อเส่รมิศักยภาพื่
การแข่งขนัในติลาดำสิ่นคา้เพ่ื่�อสุ่ขภาพื่ และขยายกลุ่มเป้าหมายสู่่ติลาดำ
ใหม่ๆ ส่ร้างความหลากหลายของฐานลูกค้า
 บรษัิทฯ เดินหุ้น้าพัฒนาผลิติสินค้านวัติกรรมด้านสุขภาพ
หุ้ลากหุ้ลายประเภทเพื�อติอบสนองไลฟ์้สไติล์ของคนยุคใหุ้ม�ซ่้�งมีความ
หุ้�วงใยสุขภาพในสถืานการณ์โควดิ-19 พร้อมสร้างความแข็งแรงของ
แบรนด์เพิ�มศักยภาพในการแข�งขัน อาทิ ผลิติภัณฑ์์เสรมิอาหุ้ารคอลลา
เจนและอาหุ้ารเสรมิมัลติิ ออยล์ พลัส นำ�ามันเมล็ดกัญชำง แบรนด์ “well 
u” เคร ื�องดื�มฟั้งกชั์ำนนลั ดรงิค ์แบรนด์ “CAMU C” และผลิติภณัฑ์เ์กี�ยว
กับสัติว์เลี�ยง แบรนด์ “Lifemate” แติ�ด้วยสถืานการณ์โควดิ-19 ที�ส�ง
ผลกระทบโดยติรงติ�อกำาลังซื่�อผู้บรโิภค ทำาใหุ้้ผลิติภัณฑ์์ใหุ้ม�ยังมียอด
ขายติำ�ากว�าเป้าหุ้มาย อย�างไรก็ติาม ด้วยความพร้อมทั�งด้านผลิติภัณฑ์์
และแบรนดจ์ากป ี2564 จะเปน็ฐานใหุ้บ้รษัิทใชำส้ร้างยอดขายและพฒันา
สินคา้ SKUs ใหุ้ม�ภายใติแ้บรนดเ์ดมิ ซ่้�งจะชำ�วยใหุ้ธุ้รุกจิพาณชิำยส์ามารถื
เติิบโติได้อย�างรวดเร็ว

 ดว้ยส่ถึานการณก์ารแพื่ร่ระบาดำ ที่่�ย่ดำเย่�อ ส่ง่ผลใหร้ายไดำร้วม
หดำติัว บรษัิัที่ฯ จึงเร่งเส่รมิรายไดำ้จากการพื่ัฒนาชุ่องที่างออนไลน์ทีุ่ก
ธุุรกิจ และเพื่ิ�มประสิ่ที่ธุิภาพื่ในการบรหิารค่าใชุ้จ่ายเพื่่�อลดำผลกระที่บ
 ด้วยสถืานการณ์โควดิ-19 ที�รุนแรงและยาวนานติ�อเนื�องเป็น
ปีที� 2 ส�งผลกระทบติ�อกำาลังซ่ื�อของผู้บรโิภคใหุ้้คงอ�อนติัว ในขณะที�การ
ขายผ�านชำ�องทางโทรศัพท์ได้รับผลกระทบจากมาติรการการทำางานจาก
ที�บ้านใหุ้้ไม�สามารถืดำาเนินกิจกรรมการขายได้เติ็มที� กดดันรายได้ธุุรกิจ
พาณิชำย์ของบรษัิทฯ ด้านธุุรกิจเอ็นเติอร์เทนเมนต์ิมีรายได้ที�ชำะลอตัิว
จากค�าใชำจ้�ายโฆษณาที�หุ้ดติวั ส�งผลใหุ้ร้ายไดร้วมของป ี2564 ลดลดลง
ร้อยละ 5.3 จากปีก�อน อยู�ที� 3,572.8 ล้านบาท ทั�งนี�บรษัิทฯ ได้มุ�งเน้น
ขยายชำ�องทางออนไลน์ทั�งธุุรกิจพาณิชำย์ และธุุรกิจเอ็นเติอร์เทนเมนติ์
เพื�อสอดรับเทรนด์พฤติิกรรมผู้บรโิภคในยุค New Normal  อีกทั�งได้
เร�งเพิ�มประสิทธิุภาพการบรหิุ้ารและควบคุมค�าใช้ำจ�าย ส�งผลใหุ้้ค�าใช้ำจ�าย
ในการขายและบรหิุ้ารเร ิ�มลดลงติั�งแติ�ไติรมาส 3/2564

การวเิคราะห์และคำาอธิุบาย
ของฝ่่ายจัดำการ

 4)

 ผลกำาไรสุ่ที่ธิุปี 2564 อ่อนตัิวลงในระยะส่ั�น จากปัจจัย
ภายนอก และการแข่งขันที่่�สู่ง โดำยคาดำจะกลับฟื� นติัวหลังส่ถึานการณ์
โรคระบาดำคล่�คลาย 
 จากปัจจัยลบภายนอกที�ส�งผลกระทบติ�อรายได้รวมใหุ้้อ�อนติัว 
ในขณะที�ค�าใชำ้จ�ายเพิ�มข้�นจากพัฒนาแบรนด์และผลิติภัณฑ์์ใหุ้ม� ส�งผล
ใหุ้้กำาไรสุทธุิลดลงร้อยละ 75.9 อยู�ที� 127.4 ล้านบาท 

 ปี 2565 เป็นปีแห่งการเก็บเก่�ยว ส่ร้างการเติบิโติในทุี่กมิติทิี่ั�ง
คอมเมิร์ซ และเอ็นเติอร์เที่นเมนติ์ สู่่เป้ารายไดำ้ 5,100 ล้านบาที่
 สำาหุ้รับปี 2565 จะเป็นปีที�ทั�งธุุรกิจคอมเมิร์ซ่ และเอ็นเติอร์
เทนเมนติเ์ติบิโติบนฐานของการพฒันา Ecosystem จากปทีี�ผ�านมาธุรุ
กิจคอมเมิร์ซ่จะสร้างการเติิบโติของยอดขายจากผลิติภัณฑ์์ติ�างๆ ที�
พัฒนาและสร้างแบรนด์ โดยบรษัิทฯ มีแผนในการออกผลิติภัณฑ์์ใหุ้ม�
ภายใติ้แบรนด์เดิมมากกว�า 28 SKUs ด้านธุุรกิจเอ็นเติอร์เทนเมนติ์จะ
สร้างรายได้จากการพัฒนาคอนเทนติ์รูปแบบใหุ้ม�บนชำ�องทางออนไลน์ 
ประกอบกับรายได้จากกิจกรรมและคอนเสิร์ติที�เสรมิกลับมา ในขณะ
ที�ทั�งสองธุุรกิจจะได้รับแรงสนับสนุนจากการนำา Popcoin Smart 
Marketing Platform เข้ามาสร้างมูลค�าใหุ้้กับธุุรกิจซ้่�งเป็นกุญแจ
สำาคัญที�จะนำาพาทุกธุุรกิจในเครอื อาร์เอส กรุ๊ป มุ�งสู�เป้าหุ้มาย 5,100 
ล้านบาท ในปี 2565
 
 พื่ร้อมรุกเข้าสู่่ธุุรกิจขายติรง ผ่านการเข้าลงทีุ่น ULife ติ่อ
ยอดำโมเดำล Entertainmerce และขยาย Ecosystem ของอาร์เอส่
 การลงทนุใน ULife เปรยีบเสมอืนทางลดัสู�ธุรุกจิขายติรงด้วย
ศักยภาพที�พร้อมทั�งผลิติภัณฑ์์ และเครอืข�าย Business partner ที�
แข็งแกร�ง เพื�อเสรมิโมเดลธุุรกิจใหุ้ม�ๆ ใหุ้้แก�ธุุรกิจคอมเมิร์ซ่ และสร้าง 
Synergy ภายในกลุ�มธุุรกิจ โดยมีเป้าหุ้มายใหุ้้ ULife เป็นธุุรกิจขาย
ติรงยุคใหุ้ม�สู�ผู้นำา 1 ใน 5 ของประเทศใน 3 ปี

 ผลการดำำาเนินงานส่ำาหรับปี 2564      
 ปี 2564 ที�ผ�านมาเป็นอกีหุ้น้�งปทีี�เศรษฐกิจไทยเผชำญิกบัความ
ยากลำาบาก หุ้ลายธุรุกิจมีความท้าทายจากสถืานการณ์โควดิ-19 ที�รุนแรง
และยาวนานติ�อเนื�องมาเป็นปีที� 2 ซ่้�งส�งผลใหุ้้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ถืูกจำากัดภายใติ้มาติรการควบคุมการระบาดที�เข้มงวดเป็นเวลาหุ้ลาย
เดือน และกระทบติ�อความเชืำ�อมั�นของผู้บรโิภคใหุ้้ระมัดระวังในการจับ
จ�ายใช้ำสอยมากข้�น อย�างไรก็ติาม ในชำ�วงไติรมาสสุดท้ายของปี แม้จะมี
การกระจายฉีดวัคซ่ีนคืบหุ้น้าเพิ�มข้�นอย�างมาก การทยอยผ�อนคลาย
มาติรการควบคุมที�เข้มงวด และกิจกรรมทางเศรษฐกิจสามารถื
กลับมาดำาเนินการได้ รวมทั�งมาติรการกระติุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ
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อาทิ มาติรการ “คนละ คร ึ�ง” เฟ้ส 3 “ยิ�งใชำ้ยิ�งได้” แติ�การฟ้ื� นติัวทางเศรษฐกิจที�ยังเปราะบางประกอบกับอัติราเงินเฟ้้อที�เร�งข้�น และความกังวลการ
ระบาดของไวรัสสายพันธุุใ์หุ้ม�โอมิครอน จง้ส�งผลใหุ้้การใชำ้จ�ายภาคเอกชำนในประเทศยังไม�ฟ้ื� นติัวเชำ�นกัน  โดยภาพรวมเศรษฐกิจไทยปี 2564 จ้งมี
แนวโน้มเติิบโติเพียงเล็กน้อยที�ร้อยละ 1.2* โดยคาดการณ์ว�าเศรษฐกิจไทยจะกลับมาฟ้ื� นติัวชำัดเจนในปี 2565 โดยมีแรงขับเคลื�อนหุ้ลักมาจากค
วาบคืบหุ้น้าของการฉีดวัคซ่ีน ส�งผลใหุ้้ภาคการท�องเที�ยวมีทิศทางดีข้�น แรงสนับสนุนจากมาติรการภาครัฐที�ชำ�วยกระติุน้การใชำ้จ�ายในประเทศ และ
การฟ้ื� นติัวของเศรษฐกิจโลก
*ที�มา:ศูนย์วจิัยกรุงศร ี

รายได้ำ
รายได้รวมจากการขายและบรกิารสำาหุ้รับปี 2564 จำานวน 3,572.8 ล้านบาท 
ลดลงร้อยละ 5.3 จากปีก�อน จากรายได้ธุุรกิจพาณิชำย์ และเอ็นเติอร์เทนเมนติ์
ที�หุ้ดติัว ซ่้�งมีสาเหุ้ติุหุ้ลักจากสถืานการณ์โควดิ-19 ที�รุนแรงและยืดเยื�อติลอด
ทั�งปี  ทั�งนี�สามารถืแยกอธิุบายติามกลุ�มธุุรกิจ ได้ดังนี�

ธุุรกิจพื่าณิชุย์
 รายได้ธุุรกิจพาณิชำย์ ประกอบด้วย รายได้จากการจัดจำาหุ้น�าย
ผลิติภัณฑ์์ภายใต้ิติราสินค้าของบรษัิทฯ และสินค้าของพาร์ทเนอร์ โดย
บรษัิทฯ มุ�งเน้นการพัฒนาผลิติภัณฑ์์ ติลอดจนเลือกสรรผลิติภัณฑ์์
ใหุ้ม�ที�หุ้ลากหุ้ลายเพื�อติอบโจทย์ความติ้องการของผู้บรโิภคใหุ้้ดียิ�งข้�น 
เพื�อติอบรับกระแสความสนใจในสุขภาพที�เพิ�มสูงภายใติ้สถืานการณ์
โควดิ-19 ในปี 2564 บรษัิทฯ จง้ได้เพิ�มความหุ้ลากหุ้ลายของประเภท
ผลติิภณัฑ์ ์รวมทั�งขยายไปยงัติลาดใหุ้ม�ที�มโีอกาสการเติิบโติสูง และขยาย
ชำ�องทางจำาหุ้น�ายสู�ออนไลนเ์พิ�มข้�น เพื�อลดผลกระทบในชำ�วงสถืานการณ์
ที�ท้าทาย และเสรมิศักยภาพการเติิบโติของรายได้ในระยะยาว อาทิ  
 • ขยายสู�ติลาดแมสด้วยการพัฒนาผลิติภัณฑ์์ใหุ้ม� ภายใต้ิ
แบรนด์ใหุ้ม� ทั�งผลิติภัณฑ์์เสรมิอาหุ้ารคอลลาเจน แบรนด์“well u” คอ
ลลาเจนระดับพรเีมียม และเคร ื�องดื�มฟั้งก์ชำนันัล ดรงิค์ แบรนด์ “CAMU 
C” เคร ื�องดื�มนำ�าผลไมผ้สมคาม ูคามู วติิามนิซี่สูง 200% เนน้จดุขายดา้น
สุขภาพ หุ้าทานสะดวก สอดคล้องกับแนวโน้มความใส�ใจสุขภาพของ
ผู้บรโิภคในปัจจุบัน 

รายได้จากการขายและบรกิาร
ธุุรกิจพาณิชำย์
ธุุรกิจเอ็นเติอร์เทนเมนติ์
  - ธุุรกิจสื�อ
  - ธุุรกิจเพลงและอื�นๆ
ติ้นทุนขายและบรกิาร

กำาไรขั�นติ้น
ค�าใชำ้จ�ายในการขายและบรหิุ้าร
 
กำาไรจากการดำาเนินงาน
ติ้นทุนทางการเงิน

กำาไร/(ขาดทุน)สุทธิุ

3,774.2
2,381.8
1,392.4
1,148.2

244.2
1,768.7

2,005.5
1,320.7

684.8
36.1

528.3

3,572.8
2,263.4
1,309.4
1,078.7

230.7
1,804.2

1,768.7
1,678.3

90.4
59.1

127.4

-201.4
-118.4

-83.0
-69.5
-13.5
35.5

-236.8
357.6

-594.4
22.9

-400.9

100%
63.1%
36.9%
30.4%

6.5%
46.9%

53.1%
34.9%

18.1%
1.0%

14.0%

100%
63.4%
36.6%
30.2%

6.5%
50.5%

49.5%
46.9%

2.5%
1.7%

3.4%

-5.3%
-5.0%
-6.0%
-6.0%
-5.5%
2.0%

-11.8%
27.1%

-86.8%
63.5%

-75.9%

หุ้น�วย:ล้านบาท
ปี 2563

จำานวน จำานวน จำานวนร้อยละ ร้อยละ (y-y)

ปี 2564 เปลี�ยนแปลง

3,573
ล้านบาที่

โครงส่ร้างรายไดำ้ ธุุรกิจเพื่ลง

ธุุรกิจส่่�อ

ธุุรกิจพื่าณิชุย์

7%

63%

30%

 • พัฒนายาสมุนไพรสารสกัดฟ้้าทะลายโจร แบรนด์ “ทองเอก” 
ซ่้�งมสีรรพคณุชำ�วยลดไข ้และไดรั้บความนยิมในชำ�วงสถืานการณก์ารแพร�
ระบาดของโควดิ-19 
 • พัฒนาผลิติภัณฑ์์สำาหุ้รับสัติว์เลี�ยง ขยายโอกาสการเติิบโติ
ของรายได้จากติลาดที�เติิบโติสูงติ�อเนื�องด้วยความนิยมเลี�ยงสัติว์ของ
ผู้บรโิภคที�เพิ�มสูงข้�น โดยเปิดตัิวอาหุ้ารสัติว์เลี�ยงสำาหุ้รับสุนัขและแมว 
แบรนด์ “Lifemate” ในระดับ Upper Standard ด้วยสินค้ากว�า 54 
SKUs ซ้่�งใหุ้้ความใส�ใจกับสุขภาพของสัติว์เลี�ยงแติ�ละชำนิดโดยเฉพาะ 
ด้วยสูติรที�เหุ้มาะสมสำาหุ้รับแติ�ละสายพันธุ์ ชำ�วงวัย และกิจกรรม 
 • พัฒนาสินค้ากัญชำงผลิติภัณฑ์์แรก อาหุ้ารเสรมิ มัลติิ ออยล์ 
พลัส นำ�ามันเมล็ดกัญชำง ภายใติ้แบรนด์ “well u” ชำ�วยเสรมิสร้างระบบ
ภูมิคุ้มกันและดูแลสุขภาพแบบองค์รวม  โดยมีแผนพัฒนาผลิติภัณฑ์์
กญัชำงชำนิดอื�นๆ ออกสู�ติลาดในปี 2565 ทั�งนี�เพื�อสร้างรายได้จากกระแส
ความสนใจในสรรพคุณติ�างๆที�ดีติ�อสุขภาพของกัญชำง

 • ขยายชำ�องทางออนไลน์  ผ�าน RS Mall Application บน
สมาร์ทโฟ้นเพื�ออำานวยความสะดวกใหุ้้การสั�งซ่ื�อสินค้าง�ายและรวดเร็ว
ยิ�งข้�น และใหุ้้บรกิาร Virtual RS Mall บน V-AVENUE BY AIS 
5G ที�สร้างประสบการณ์ในการช้ำอปปิ� งเสมือนจรงิใหุ้้กับลูกค้าสอดรับ
พฤติิกรรมผู้บรโิภคในยุควถิืีใหุ้ม� (New normal) ที�นิยมซ่ื�อสินค้าและ
บรกิารผ�านชำ�องทางออนไลน์ 
 รายไดจ้ากธุรุกจิพาณชิำยส์ำาหุ้รับป ี2564 เท�ากบั 2,263.4 ลา้น
บาท ลดลงร้อยละ 5 จากปีก�อน จากยอดขายที�อ�อนติัวของกลุ�มสินค้า
เดิมอันเนื�องจากกำาลังซ่ื�อของผู้บรโิภคที�อ�อนตัิว ประกอบกับผลกระทบ
จากมาติรการ Work from home ที�ส�งผลใหุ้้ทีมขายทางโทรศัพท์ไม�
สามารถืปฏิิบัติิงานที�สำานักงานได้เติ็มประสิทธุิภาพ ในขณะที�ผลิติภัณฑ์์
ใหุ้ม� ที�มีชำ�องทางการจัดจำาหุ้น�ายในผ�านร้านสะดวกซ่ื�อเป็นหุ้ลักได้รับผล
กระทบจากมาติรการควบคุมการระบาดและมียอดขายที�ติำ�ากว�าเปา้หุ้มาย

ธุุรกิจเอ็นเติอร์เที่นเมนติ์
 ธุุรกิจสื�อ สำาหุ้รับปี 2564 มีรายได้เท�ากับ 1,078.7 ล้านบาท 
ลดลงร้อยละ 6 จากปีก�อน จากภาพรวมค�าใชำ้จ�ายอุติสาหุ้กรรมโฆษณา
ที�หุ้ดติัวติ�อเนื�องในชำ�วงสถืานการณ์โควดิ-19 ส�งผลใหุ้้แบรนด์สินค้า
ติ�างๆ ปรับลดงบประมาณโฆษณา ประกอบกบัมาติรการลอ็คดาวนส์�งผล
กระทบติ�อการผลิติคอนเทนติ์ใหุ้ม�ๆ ใหุ้้ล�าช้ำาออกไป 
 โดยในปี 2564 บรษัิทฯ ยกระดับคอนเทนต์ิ 3 ประเภทหุ้ลัก 
ทั�งรายการกีฬา ละคร และข�าว อีกทั�งนำาคอนเทนติ์ดังจากติ�างประเทศ
มาออกอากาศ เพื�อด้งผู้ชำมกลุ�มใหุ้ม�ๆ เพื�อขยายฐานไปสู�ผู้ชำมที�ชำื�นชำอบ
คอนเทนต์ิจีนและอินเดีย ส�งผลใหุ้้ยังสามารถืรักษาระดับเรติติิ�งรวม
เฉลี�ยในระดบัสงูเท�ากบั 0.42 และยงัคงมเีรติติิ�งอนัดบัที� 3  ในกลุ�มสถืานี
โทรทัศน์ชำ�องรายการทั�วไป ประเภทความคมชัำดปกติิ (Variety – SD) 
จากการสำารวจของ AGB Nielsen Media Research (Thailand) 
ติลอดปี 2564
 จากเทรนด์พฤติิกรรมผู้บรโิภคที�นิยมรับชำมและฟั้งคอนเทนติ์
ผ�านสื�อออนไลนม์ากข้�น บรษัิทฯ จง้เดนิหุ้น้าขยายฐานผูช้ำมยคุดจิทิลัดว้ย
การสร้างพาร์ทเนอร์ชำั�นนำาทั�งในประเทศและติ�างประเทศ โดยนำาลขิสทิธุิ�
คอนเทนติท์ี�มอียู� รวมถืง้ผลติิคอนเทนติใ์หุ้ม�เพื�อนำาไปฉายบนชำ�องทางของ
วดิีโอสติรมีมิ�ง อาทิ We TV และ AIS Play ด้านธุุรกิจสื�อวทิยุได้ขยาย
ฐานกลุ�มผู้ฟั้งวทิยุไปยังกลุ�มคนรุ�นใหุ้ม� ด้วยการร�วมพันธุมิติรกับมิวสิค
สติรมีมิ�งแอปพลิเคชำั�นชำั�นนำา อาทิ JOOK  Apple Music และ Google 
Assistant เพื�อขยายฐานผูฟั้้งที�มอีายุติำ�าลง และสร้างความหุ้ลากหุ้ลาย
ชำ�องทางการรับฟั้ง
 ธุุรกิจเพลงและอื�นๆ สร้างรายได้ในปี 2564 จำานวน 230.7 
ล้านบาท ปรับติัวลดลงร้อยละ 5.5 จากปีก�อน เป็นผลจากมาติรการ
การควบคุมการแพร�ระบาด บรษัิทฯ จ้งไม�สามารถืจัดคอนเสิร์ติหุ้รอื
อีเว้นท์ขนาดใหุ้ญ�ได้ อย�างไรก็ติามธุุรกิจเพลงยังเติิบโติได้ดีจากการ
พัฒนาคอนเทนต์ิเพลงรูปแบบใหุ้ม�ๆ ผ�านโซ่เชีำยลมีเดียของกลุ�ม
อาร์เอสเพื�อสร้างรายไดจ้ากยอดผูช้ำมบนฐานแฟ้นคลบักว�า 40 ลา้นบญัชีำ 
รวมทั�งรายได้จากการฟั้งเพลงผ�านทางระบบดิจิทัลในรูปแบบการฟั้ง
สติรมีมิ�งออนไลน์ผ�านแพลติฟ้อร์มชำั�นนำาติ�างๆ อาทิ JOOX, Spotify, 
Apple Music สอดรับกระแสการรับฟั้งเพลงผ�านสติรมีมิ�งที�เติิบโติ
ข้�นอย�างติ�อเนื�อง

ต้ินทีุ่นขายและบรกิาร
 ติ้นทุนขายและบรกิารสำาหุ้รับปี 2564 เท�ากับ 1,804.2 ล้าน
บาท เพิ�มข้�นเล็กนอ้ยจากปกี�อนที�ร้อยละ 2.0 เป็นผลจากการเพิ�มข้�นของ
สัดส�วนยอดขายสินค้าพาร์ทเนอร์ซ่้�งมีติ้นทุนที�สูงกว�าสินค้าของบรษัิท 
และติ้นทุนค�าเผื�อสินค้าล้าสมัย  ชำดเชำยด้วยติ้นทุนของธุุรกิจเอ็นเติอร์
เทนเมนต์ิที�ลดลงเล็กน้อยจากต้ินทุนงานจัดอีเว้นท์ที�ลดลง ประกอบกับ
ติ้นทุนการผลิติสื�อโทรทัศน์ที�ลดลงจากการนำาคอนเทนติ์เดิมมารรัีน 

กำาไรขั�นติ้น
 บรษัิทฯ มีกำาไรขั�นติ้นรวมอยู�ที� 1,768.7 ล้านบาท ลดลง
ร้อยละ 11.8 จากปีก�อน เป็นผลจากรายได้รวมลดลงจากกำาลังซ่ื�อผู้
บรโิภคที�ชำะลอติวัส�งผลใหุ้ย้อดขายสนิค้าลดลง ประกอบกบัสถืานการณ์
การแพร�ระบาดของโควดิ-19 ที�รุนแรง ที�ส�งผลติ�อเม็ดเงินโฆษณาและ
การจัดกิจกรรม โดยอัติรากำาไรขั�นติ้นอยู�ที�ร้อยละ 49.5 ลดลงจากปี
ก�อนที�ร้อยละ 53.1  
 ธุรุกจิคอมเมร์ิซ่มกีำาไรขั�นติน้ เท�ากบั 1,395.5 ล้านบาท ลดลง
ร้อยละ 11.7 จากปกี�อน เปน็ผลจากยอดขายสนิคา้ที�ลดลง ในขณะที�อตัิรา
กำาไรขั�นติ้นธุุรกิจคอมเมิร์ซ่เท�ากับร้อยละ 61.7 ลดลงจากร้อยละ 66.3 
ในปกี�อน จากสดัส�วนยอดขายของสนิคา้พาร์ทเนอร์ที�เพิ�มข้�นประกอบกบั
การใชำ้รายการส�งเสรมิการขายเพื�อกระติุ้นกำาลังซ่ื�อของผูบ้รโิภค 
 ธุรุกจิเอน็เติอร์เทนเมนติ ์มกีำาไรขั�นติน้เท�ากบั 373.1 ลา้นบาท 
ลดลงร้อยละ 12.2 จากปีก�อน เป็นผลจากรายได้ที�ลดลงติามการหุ้ดติัว
ของงบโฆษณา และไม�สามารถืจัดอีเว้นต์ิและคอนเสิร์ติได้จากผลกระทบ
ของสถืานการณโ์ควดิ-19 ในขณะที�อตัิรากำาไรขั�นติน้ธุรุกจิเอน็เติอร์เทน
เมนติ์เท�ากับร้อยละ 28.5 ลดลงจากร้อยละ 30.6  ในปีก�อน 

ค่าใชุ้จ่ายในการขายและบรหิาร และติ้นทีุ่นที่างการเงิน 
 บรษัิทฯ มีค�าใชำ้จ�ายในการขายและบรหิุ้ารสำาหุ้รับปี 2564 
จำานวน 1,678.3 ล้านบาท เพิ�มข้�นร้อยละ 27.1 จากปีก�อน จากค�าใชำ้
จ�ายทางการติลาดสำาหุ้รับการลงทุนในการสร้างแบรนด์ของผลิติภัณฑ์์
ใหุ้ม� CAMU C และ Well U  ประกอบกับค�าใช้ำจ�ายในการปรับโครงสร้าง
องค์กร ทั�งนี�ค�าใช้ำจ�ายในการขายและบรหิุ้ารติ�อยอดขายคิดเป็นอัติรา
ร้อยละ 46.9 อย�างไรก็ติาม ค�าใชำ้จ�ายทางการติลาดได้เร ิ�มปรับลดลง
ติั�งแติ�ไติรมาส 3/2564 เป็นติ้นมา อีกทั�งแผนการเพิ�ม SKUs ใหุ้ม�ภาย
ใติแ้บรนดเ์ดมิในป ี2565 จะทำาใหุ้เ้กดิ economies of scale และขยาย
ยอดขายธุุรกิจพาณิชำย์ใหุ้้สูงข้�น
 ติ้นทุนทางการเงินสำาหุ้รับปี 2564 จำานวน 59.1 ล้านบาท
เพิ�มข้�นร้อยละ 63.6 จากปีก�อน เป็นผลจากดอกเบี�ยจ�ายเพิ�มข้�นติามเงิน
กูย้มืธุนาคารเพื�อใช้ำลงทุนในธุรุกิจบรหิุ้ารสินทรัพย์และบรกิารติดิติามหุ้นี� 
บรษัิท เชำฎฐ์ เอเชีำย จำากัด 

กำาไรสุ่ที่ธุิ
 สำาหุ้รับปี 2564 บรษัิทฯ มีกำาไรสุทธุิเท�ากับ 127.4 ล้านบาท 
ลดลงร้อยละ 75.9 จากปีก�อน ซ่้�งเป็นผลจากสถืานการณ์การแพร�ระบาด
ของโควดิ-19 ที�ยืดเยื�อติลอดปี ส�งผลใหุ้้รายได้ธุุรกิจหุ้ลักของบรษัิทฯ 
ลดลง ประกอบกับค�าใชำ้จ�ายในการขายและบรหิุ้ารในการลงทุนสร้าง
แบรนด์ของผลิติภัณฑ์์ใหุ้ม�ในปีนี� ทั�งนี�บรษัิทฯ รับรู้ส�วนแบ�งกำาไรจาก
บรษัิท เชำฎฐ์ เอเชีำย จำากัด ในปี 2564 จำานวน 82.9 ล้านบาท
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งบแส่ดำงฐานะที่างการเงิน 
ส่ินที่รัพื่ย์

ส่่วนประกอบของส่ินที่รัพื่ย์
ณ วันที� 31 ธุนัวาคม 2564 บรษัิทฯ มสีนิทรัพยร์วมทั�งสิ�น 5,803.2 ลา้นบาท แบ�งเป็นสนิทรัพยห์ุ้มนุเวยีน ร้อยละ 18.7 และสนิทรัพย์
ไม�หุ้มุนเวยีน ร้อยละ 81.3

ส่ินที่รัพื่ย์หมุนเวยีน 
เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด
ลูกหุ้นี�การค้าและลูกหุ้นี�อื�น (สุทธุิ)
สินค้าคงเหุ้ลือ (สุทธิุ)
สินทรัพย์หุ้มุนเวยีนอื�น 

รวม

ส่ินที่รัพื่ย์ไม่หมุนเวยีน 
เงินลงทุนในบรษัิทร�วมและร�วมค้า (สุทธุิ)
อาคารและอุปกรณ์ (สุทธุิ)
สินทรัพย์สิทธุิการใชำ้ (สุทธุิ)
ใบอนุญาติใหุ้้ใชำ้คลื�นความถืี�และประกอบ
กิจการโทรทัศน์ (สุทธิุ)
สินทรัพย์ไม�มีติัวติน (สุทธุิ)
สินทรัพย์ไม�หุ้มุนเวยีนอื�น (สุทธุิ)

รวม

รวมส่ินที่รัพื่ย์

200.1
711.4
228.7

33.3

1,173.5

4.0
641.9
471.5

598.7
1,314.1

312.8

3,343.0

4,516.5

141.3
553.3
336.6

59.9

1,091.1

1,063.4
566.6
411.0

526.7
1,803.8

340.6

4,712.1

5,803.2

-58.8
-158.1
107.9

26.6

-82.4

1,059.4
-75.3
-60.5

-72.0
489.7

27.8

1,369.1

1,286.7

4.4%
15.8%

5.1%
0.7%

26.0%

0.1%
14.2%
10.4%

13.3%
29.1%

6.9%

74.0%

100.0%

2.4%
9.5%
5.8%
1.0%

18.7%

18.3%
9.8%
7.1%

9.1%
31.1%

5.9%

81.3%

100.0%

-29.4%
-22.2%
47.2%
80.0%

-7.0%

26,534.4%
-11.7%
-12.8%

-12.0%
37.3%

8.9%

41.0%

28.5%

ปี 2563

จำานวน จำานวน จำานวนร้อยละ ร้อยละ
(y-y)ปี 2564 เปลี�ยนแปลง

 ณ วันที� 31 ธุันวาคม 2564 สินทรัพย์หุ้ลักประกอบด้วย สินทรัพย์ไม�มีตัิวติน (สุทธุิ) ร้อยละ 31.1 เงินลงทุนในบรษัิทร�วมและร�วมค้า
ร้อยละ 18.3 อาคารและอุปกรณ์ (สุทธุิ) ร้อยละ 9.8 ลูกหุ้นี�การค้าและลูกหุ้นี�อื�น (สุทธิุ) ร้อยละ 9.5 ใบอนุญาติใหุ้้ใชำ้คลื�นความถืี�และประกอบกิจการ
โทรทัศน์ (สุทธุิ) ร้อยละ 9.1 สินทรัพย์สิทธุิการใชำ้ (สุทธุิ) ร้อยละ 7.1 สินค้าคงเหุ้ลือ (สุทธิุ) ร้อยละ 5.8  และเงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด
ร้อยละ 2.4  
 สินทรัพย์รวม ณ วันที� 31 ธุันวาคม 2564 จำานวน 5,803.2 ล้านบาท เพิ�มข้�นจากปีก�อน 1,286.7 ล้านบาท หุ้รอืร้อยละ 28.5 สาเหุ้ติุ
หุ้ลักมาจากเงินลงทุนในบรษัิทร�วมและร�วมค้าเพิ�มข้�น 1,059.4 ล้านบาท จากการเข้าลงทุนซ่ื�อหุุ้้นในบรษัิท เชำฎฐ์ เอเชำีย จำากัด เป็นหุ้ลัก สินทรัพย์
ไม�มีติัวติน เพิ�มข้�นสุทธิุ 489.7 ล้านบาท หุ้รอืร้อยละ 37.3 จากการผลิติและซ่ื�อคอนเทนติ์สำาหุ้รับออกอากาศทางสถืานีโทรทัศน์ ชำ�อง 8
 สินค้าคงเหุ้ลือเพิ�มข้�นสุทธุิ 107.9 ล้านบาท หุ้รอืร้อยละ 47.2 จากการที�บรษัิทฯ มีการเพิ�มประเภทของสินค้าใหุ้ม� เพื�อใหุ้้เกิดความ
หุ้ลากหุ้ลาย และรองรับกบัการขยายตัิวผ�านชำ�องทางการขายใหุ้ม� รวมถ้ืงแผนการเพิ�มปรมิาณที�ผลติิสนิคา้เพื�อรองรับยอดขายที�จะเติบิโติในอนาคติ 

หุ้น�วย:ล้านบาท

คุณภาพื่ของส่ินที่รัพื่ย์
ลูกหน่�การค้า - กิจการอ่�น (สุ่ที่ธุิ) 

ลูกหน่�การค้าแยกติามอายุหน่�ที่่�ค้างชุำาระ 

อัติราส่่วนที่างการเงินที่่�ส่ำาคัญ 

ลูกหุ้นี�ที�ยังไม�ถื้งกำาหุ้นดชำำาระ
เกนิกว�ากำาหุ้นดเวลาชำำาระหุ้นี�นอ้ยกว�า 3 เดอืน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
เกินกว�า 12 เดือน

รวม

หุ้ัก ค�าเผื�อหุ้นี�สงสัยจะสูญ

ลูกหุ้นี�การค้า - กิจการอื�น (สุทธุิ)

อัติราส�วนหุ้มุนเวยีนลูกหุ้นี�การค้า (เท�า)
ระยะเวลาเก็บหุ้นี�เฉลี�ย (วัน)

230.0
113.8

10.6
1.6
5.7

361.7

-5.7

356.0

9.29
39

280.3
109.2

0.5
11.9

5.7

407.6

-6.2

401.4

50.3
-4.6

-10.1
10.3

0.0

45.9

-0.5

45.4

63.6%
31.5%

2.9%
0.4%
1.6%

100.0%

-1.4%

98.6%

8.88
41

68.8%
26.8%

0.1%
2.9%
1.4%

100.0%

-1.5%

98.5%

21.9%
-4.0%

-95.1%
643.8%

0.0%

12.7%

-8.8%

12.8%

หุ้น�วย:ล้านบาท

ปี 2563

ปี 2563

จำานวน จำานวน จำานวนร้อยละ ร้อยละ (y-y)

ปี 2564

ปี 2564

เปลี�ยนแปลง

 ณ วันที� 31 ธุันวาคม 2564 บรษัิทฯ มีลูกหุ้นี�การค้า - กิจการอื�น (สุทธุิ) 401.4 ล้านบาท เพิ�มข้�นจากปีก�อน 45.4 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 12.8 เนื�องมาจากผลกระทบของสถืานการณ์โควดิ-19 ทำาใหุ้้การรับชำำาระเงินชำะลอติัวลงเล็กน้อย อย�างไรก็ติาม บรษัิทฯมีนโยบายใน
การติิดติามหุ้นี�จากลูกหุ้นี�อย�างใกล้ชิำดทุกราย เพื�อใหุ้้การรับชำำาระเงินจากลูกค้าเป็นไปติามนโยบายระยะเวลาเครดิติเทอมของบรษัิทฯ

นโยบายและแนวที่างพิื่จารณาการปฏิิบัติิที่างการค้าที่่�เป็นธุรรมเก่�ยวกับระยะเวลาการให้ส่ินเชุ่�อการค้า (Credit Term)
 1) ลูกค้า
 บรษัิทฯ มีนโยบายการใหุ้้เครดิติเทอมกับลูกค้าเฉลี�ยประมาณ 3 เดือน โดยมีการพิจารณาทบทวนวงเงินและเครดิติเทอมที�ใหุ้้กับลูกค้าทุก
ปี และมีการติิดติามหุ้นี�จากลูกหุ้นี�อย�างใกล้ชำิดทุกราย สำาหุ้รับกรณีลูกหุ้นี�ที�มีอายุค้างนานเกิน 1 ปี หุ้รอืมีปัญหุ้าในการจ�ายชำำาระ บรษัิทฯมีนโยบาย
ในการติดิติามทวงถืามรวมถ้ืงพิจารณาและทบทวนค�าเผื�อหุ้นี�สงสัยจะสูญอย�างสมำ�าเสมอ โดยพิจารณาควบคู�ไปกับเกณฑ์ต์ิามมาติรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที� 9 เร ื�องเคร ื�องมือทางการเงิน เพื�อใหุ้้มูลหุ้นี�ที�คงเหุ้ลือในงบการเงินสะท้อนมูลค�าที�คาดว�าจะได้รับจรงิ
 สำาหุ้รับธุุรกิจพาณิชำย์ บรษัิทฯ มีระยะเวลาในการเก็บหุ้นี�เงินลูกหุ้นี�การค้าสำาหุ้รับการขายส�งเฉลี�ย 30-120 วันนับจากวันส�งสินค้า แติ�หุ้าก
เป็นชำ�องทางขายปลีกผ�านพนักงานขายทางโทรศัพท์ (Call Center) หุ้รอืผ�านชำ�องทางออนไลน์ ลูกค้าส�วนใหุ้ญ�จะชำำาระเป็นเงินสด
สำาหุ้รับธุรุกิจเอ็นเติอร์เทนเมนต์ิ บรษัิทฯ ไดก้ำาหุ้นดนโยบายระยะเวลาเครดิติเทอมใหุ้้กบัลกูคา้เฉลี�ย 60-90 วัน ข้�นอยู�กบัประเภทงานขาย กลุ�มลกูคา้ 
และความน�าเชำื�อถืือของลูกค้าแติ�ละรายในการพิจารณาการใหุ้้สินเชำื�อ
 หุ้ากพิจารณาถื้งอายุของลูกหุ้นี�จะเหุ้็นว�ากว�าร้อยละ 90 ของลูกหุ้นี� มีอายุค้างชำำาระไม�เกิน 3 เดือน ซ่้�งเป็นไปติามนโยบายการใหุ้้เครดิติกับ
ลูกค้า โดยในปี 2564 บรษัิทฯมีระยะเวลาในการเรยีกเก็บหุ้นี�เฉลี�ยที� 41 วัน ซ่้�งใกล้เคียงกับปี 2563 ที� 39 วัน

หุ้น�วย:ล้านบาท
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 2) คู่ค้า
 บรษัิทฯ ได้กำาหุ้นดนโยบายเครดิติการจ�ายเงินใหุ้ก้บัคู�คา้หุ้รอืซ่พัพลายเออร์อยู�ที� 30-60 วัน นบัจากวันที�ไดต้ิรวจรับสนิค้าหุ้รอืบรกิาร หุ้รอื
ชำำาระเป็นงวดติามเงื�อนไขที�ติกลงในสัญญา ซ้่�งเป็นไปติามประกาศคณะกรรมการการแข�งขันทางการค้า สำาหุ้รับคู�ค้าที�เป็นผู้ประกอบธุุรกิจขนาด
กลางและขนาดย�อม (SMEs) ได้กำาหุ้นดเกณฑ์์มาติรฐานระยะเวลาการใหุ้้สินเชำื�อการค้า (Credit Term) ที�เหุ้มาะสมเป็นระยะเวลา 30-45 วัน เพื�อ
ส�งเสรมิสภาพคล�องใหุ้้คู�ค้าของบรษัิทฯ สามารถืนำาเงินไปใชำ้หุ้มุนเวยีนในระบบเศรษฐกิจได้อย�างติ�อเนื�อง 
 ทั�งนี�ในปี 2564 บรษัิทฯ มีระยะเวลาในการจ�ายหุ้นี�เฉลี�ยอยู�ที� 131 วัน เพิ�มข้�นจากปีก�อน เนื�องจากการจ�ายชำำาระในปี 2564 โดยส�วนใหุ้ญ�
เป็นการแบ�งจ�ายชำำาระเป็นงวดติามที�ระบุไว้ในสัญญาที�ได้ทำาไว้ก�อนหุ้น้านี� ซ้่�งข้�นอยู�กับการได้มาซ่้�งสินทรัพย์นั�น เชำ�น คอนเทนติ์รายการ เป็นติ้น 
อย�างไรก็ติาม บรษัิทฯ จะพยายามบรหิุ้ารจัดการประเด็นดังกล�าว ใหุ้้เป็นไปติามนโยบายการใหุ้้สินเชำื�อการค้าแก�คู�ค้าที�บรษัิทฯ ได้กำาหุ้นดไว้

 ณ วันที� 31 ธุนัวาคม 2564  สนิคา้คงเหุ้ลอืประกอบดว้ย สนิคา้สำาเร็จรูปประเภทสนิคา้อปุโภคบรโิภคร้อยละ 94.2 งานระหุ้ว�างทำาประเภท
รายการโทรทัศน์ งานคอนเสิร์ติและกิจกรรมการติลาด และอื�นๆ ร้อยละ 5.8 รวมมูลค�าสุทธุิ 336.7 ล้านบาท เพิ�มข้�นจากปีก�อน 107.9 ล้านบาท 
หุ้รอืร้อยละ 47.2 และในปีนี�บรษัิทฯ มีการติั�งค�าเผื�อสินค้าล้าสมัย 26.7 ล้านบาท  โดยบรษัิทฯ มีนโยบายกำาหุ้นดใหุ้้มีการทบทวนมูลค�าสินค้าคง
เหุ้ลืออย�างสมำ�าเสมอในทุกงวดบัญชำีเพื�อใหุ้้มูลค�าสินค้าคงเหุ้ลือที�แสดงในงบการเงิน  ไม�ติำ�ากว�ามูลค�าสุทธิุที�จะได้รับ ทำาใหุ้้ปีนี�มีสัดส�วนค�าเผื�อสินค้า
ล้าสมัยคิดเป็นร้อยละ 9.4 โดยเพิ�มข้�นจากปีก�อนที�ร้อยละ 322.2 อย�างไรก็ดี บรษัิทฯ ยังคงมีแผนการทำาโปรโมชำั�นทางการติลาดติ�างๆ เพื�อบรหิุ้าร
สินค้าคงคลังใหุ้้คงเหุ้ลือในปรมิาณที�เหุ้มาะสม และสามารถืระบายสินค้าค้างนานออกจากคลังสินค้าได้ทั�งหุ้มด

 ติามคำาสั�งหุ้วัหุ้นา้คณะรักษาความสงบแหุ้�งชำาติทิี� 4/2562 เร ื�องมาติรการแกไ้ขปัญหุ้าการประกอบกจิการโทรทศันแ์ละกจิการโทรคมนาคม  
เมื�อวันที� 11 เมษายน 2562 ที�กำาหุ้นดใหุ้ส้ำานกังาน กสทชำ. พจิารณากำาหุ้นดการทดแทน ชำดใชำ ้หุ้รอื จ�ายค�าติอบแทนใหุ้กั้บผูถ้ืกูเรยีกคนืคลื�นความถีื� 
โดยการยกเว้นค�าธุรรมเนียมใบอนญุาติใหุ้ใ้ชำค้ลื�นความถืี�ที�ติอ้งชำำาระ 2 งวดสดุทา้ย เป็นผลใหุ้ใ้บอนญุาติใหุ้้ใชำค้ลื�นความถืี�ก�อนหุ้กัค�าติดัจำาหุ้น�ายสะสม 
ณ วันที� 31 ธุันวาคม 2564 มีมูลค�า 1,394.7 ล้านบาท หุ้ักค�าติัดจำาหุ้น�ายสะสม จำานวน 868.0 ล้านบาท ส�งผลใหุ้้ยอดคงเหุ้ลือสุทธุิของมูลค�า
ใบอนุญาติฯ หุ้ลังหุ้ักค�าติัดจำาหุ้น�ายเท�ากับ 526.7 ล้านบาท 

ราคาทุน 
หุ้ัก ค�าเผื�อสินค้าล้าสมัย

ส่ินค้าคงเหล่อ (สุ่ที่ธุิ)

มูลค่าเที่่ยบเที่่าเงินส่ดำ (มูลค่าปัจจุบัน) 
หัก ค่าติัดำจำาหน่ายส่ะส่ม

ราคาติามบัญชุ่ (สุ่ที่ธุิ) 

237.0
-8.3

228.7

1,394.7
-796.0

598.7

371.7
-35.0

336.7

1,394.7
-868.0

526.7

134.6
-26.7

107.9

0.0
72.0

-72.0

100.0%
-3.5%

96.5%

100.0%
-57.1%

42.9%

100.0%
-9.4%

90.6%

100.0%
-62.2%

37.8%

56.8%
322.2%

47.2%

0.0%
9.0%

-12.0%

หุ้น�วย:ล้านบาท

หุ้น�วย:ล้านบาท

ปี 2563

ปี 2563

จำานวน

จำานวน

จำานวน

จำานวน

จำานวน

จำานวน

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

(y-y)

(y-y)

ปี 2564

ปี 2564

เปลี�ยนแปลง

เปลี�ยนแปลง

อัติราส่่วนที่างการเงินที่่�ส่ำาคัญ 

ส่ินค้าคงเหล่อ (สุ่ที่ธุิ)

ใบอนุญาติให้ใชุ้คล่�นความถ่ึ�และประกอบกิจการโที่รที่ัศน์ (สุ่ที่ธุิ)

อัติราส�วนหุ้มุนเวยีนสินค้าคงเหุ้ลือ (เท�า)
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี�ยรวม (วัน)

7.26
50

6.38
57

หุ้น�วย:ล้านบาท ปี 2563 ปี 2564

 นอกจากนี� บรษัิทฯ ได้จัดทำาประมาณการกระแสเงินสดในอนาคติเป็นประจำาทุกๆ ปี เพื�อประเมินการด้อยค�าของการใชำ้ใบอนุญาติใหุ้้ใชำ้
คลื�นความถืี� โดย ณ วันที� 31 ธุนัวาคม 2564 บรษัิทฯ ได้ทดสอบการด้อยค�าแล้วพบว�ามลูค�าที�คาดว�าจะไดรั้บคนืมมีลูค�าสูงกว�ามลูค�าติามบัญชำสีทุธุิ
จ้งไม�มีการด้อยค�าของใบอนุญาติใหุ้้ใช้ำคลื�นความถืี�ดังกล�าว

 ณ วันที� 31 ธุันวาคม 2564 สินทรัพย์ไม�มีติัวติน (สุทธุิ) ประกอบด้วย ลิขสิทธุิ�ละคร และซ่ีรยี์ ร้อยละ 90.1 ลิขสิทธุิ�เพลง โปรแกรม
คอมพิวเติอร์และอื�นๆ ร้อยละ 9.9 รวมมูลค�าสุทธุิ 1,803.8 ล้านบาท เพิ�มข้�นจากปีก�อน 489.8 ล้านบาท หุ้รอืร้อยละ 37.3 จากการเพิ�มข้�นของ
ลิขสิทธุิ�ละคร ซ่ีรส์ีติ�างประเทศ และโปรแกรมคอมพิวเติอร์เพื�อรองรับระบบการทำางานในด้านติ�างๆ

 ณ วันที� 31 ธุันวาคม 2564 บรษัิทฯ มีหุ้นี�สินรวม 3,665.0 ล้านบาท เพิ�มข้�นจากปีก�อน 1,152.6 ล้านบาท หุ้รอืร้อยละ 45.9  จากเงินกู้
ยืมระยะยาวจากสถืาบันการเงิน เพื�อใช้ำสำาหุ้รับลงทุนในบรษัิท เชำฎฐ์ เอเชำีย จำากัด 
 บรษัิทฯ มีส�วนของผู้เป็นเจ้าของของบรษัิทใหุ้ญ� ณ วันที� 31 ธุันวาคม 2564 จำานวน 2,137.7 ล้านบาท เพิ�มข้�นจากปีก�อน 135.7 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 6.8 จากผลกำาไรระหุ้ว�างปีเพิ�มข้�น 135.7 ล้านบาท 
 ในปี 2564 อัติราส�วนหุ้นี�สินติ�อส�วนของเจ้าของ 1.71 เท�า เพิ�มข้�นจากปี 2563 ที�มีอัติราส�วน 1.26 เท�า จากการเพิ�มข้�นของเงินกู้ยืมระยะ
ยาวจากสถืาบันการเงินเป็นหุ้ลัก

ราคาทุน 
หุ้ัก ค�าติัดจำาหุ้น�ายสะสม

ราคาติามบัญชุ่ (สุ่ที่ธุิ) 

เจ้าหุ้นี�การค้าและเจ้าหุ้นี�อื�น
เงินกู้ยืมจากสถืาบันการเงิน
หุ้นี�สินภายใติ้สัญญาเชำ�า
หุ้นี�สินหุ้มุนเวยีนอื�น
หุ้นี�สินไม�หุ้มุนเวยีนอื�น

หุ้นี�สินรวม

ส�วนของผู้เป็นเจ้าของของบรษัิทใหุ้ญ�

อัติราส�วนหุ้นี�สินติ�อส�วนของเจ้าของ (เท�า)

3,806.6
-2,492.6

1,314.0

4,420.5
-2,616.7

1,803.8

613.9
-124.1

489.8

-133.6
1,291.1

-55.8
14.4
36.5

1,152.6

135.7

100.0%
-65.5%

-34.5%

1,016.1
776.1
450.0

94.4
175.8

2,512.4

2,001.9

1.26

100.0%
-59.2%

40.8%

882.5
2,067.2

394.3
108.8
212.3

3,665.0

2,137.7

1.71

16.1%
5.0%

37.3%

-13.2%
166.4%
-12.4%
15.2%
20.8%

45.9%

6.8%

หุ้น�วย:ล้านบาท

หุ้น�วย:ล้านบาท

ปี 2563

ปี 2563

จำานวน จำานวน จำานวน

จำานวน

ร้อยละ ร้อยละ (y-y)

(y-y)

ปี 2564

ปี 2564

เปลี�ยนแปลง

เปลี�ยนแปลง

ส่ินที่รัพื่ย์ไม่ม่ติัวติน (สุ่ที่ธุิ)

โครงส่ร้างเงินทีุ่น

หน่�ส่ิน ส่่วนของเจ้าของ และอัติราส่่วนหน่�ส่ินต่ิอส่่วนของเจ้าของ



144 145

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหุ้าเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสดเพิ�มข้�น (ลดลง) - สุทธุิ
เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด ณ วันสิ�นปี

1,050.1
-797.0
-381.4
-128.3
200.1

799.4
-2,000.2
1,142.0

-58.9
141.2

หุ้น�วย:ล้านบาท ปี 2563 ปี 2564

ส่ภาพื่คล่อง

กระแส่เงินส่ดำ

 ณ วันที� 31 ธุันวาคม 2564 บรษัิทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด 141.2 ล้านบาท   ในระหุ้ว�างปีมีกระแสเงินสดใชำ้ไปสุทธุิ 58.9 
ล้านบาท โดยมาจากการใชำ้ไปในกิจกรรมลงทุน 2,000.2 ล้านบาท จากการลงทุนในคอนเทนต์ิละครและซ่ีรสี์ติ�างประเทศสำาหุ้รับสื�อโทรทัศน์ และ
การเข้าลงทุนในบรษัิท เชำฎฐ์ เอเชำีย จำากัด นอกจากนี�มีเงินสดสุทธิุใชำ้ไปในกิจกรรมจัดหุ้าเงิน 1,142.0 ล้านบาท มาจากการเงินกู้ยืมจากสถืาบันการ
เงิน เพื�อใช้ำเป็นเงินทุนหุ้มุนเวยีนในการขยายการดำาเนินงานของธุุรกิจพาณิชำย์ และการเข้าลงทุนในบรษัิทร�วม รวมทั�งบรษัิทฯ มีกระแสเงินสดสุทธุิ
จากกิจกรรมดำาเนินงาน 799.4 ล้านบาท มาจากการเงินสดรับจากการขายสินค้าจากธุุรกิจพาณิชำย์เป็นหุ้ลัก
 ภาพรวมปี 2564 บรษัิทฯ มีสภาพคล�องลดลงจากปีก�อน เนื�องจากในระหุ้ว�างปี บรษัิทฯ มีการลงทุนในบรษัิทร�วมและบรษัิทย�อยเพิ�มข้�น 
เพื�อรองรับการขยายโอกาสทางธุุรกิจ การได้รับประโยชำน์จากการใช้ำทรัพยากรและพัฒนาองค์ความรู้ร�วมกัน เพื�อชำ�วยสนับสนุนและติ�อยอดธุุรกิจ
เดิมของบรษัิทฯ ทั�งธุุรกิจพาณิชำย์ และธุุรกิจสื�อ ธุุรกิจเพลงและธุุรกิจอื�นๆ ซ่้�งสอดคล้องกับกลยุทธุ์ในการขยายธุุรกิจของบรษัิทฯ  ทั�งในแนวติั�งและ
แนวราบ เป็นการสร้างผลติอบแทนที�ดีและเป็นการกระจายความเสี�ยงในการดำาเนินธุุรกิจ สร้างโอกาสการเติิบโติและเพิ�มมูลค�าของบรษัิทฯได้อย�าง
มีเสถืียรภาพ โดยในปีนี�วงจรเงินสดของบรษัิทฯ ติิดลบ 33 วัน ซ่้�งดีข้�นจากปีก�อน แสดงใหุ้้เห็ุ้นว�าบรษัิทฯ ยังคงมีสภาพคล�องในการดำาเนินงานที�ดี

อัติราส่่วนที่างการเงินที่่�ส่ำาคัญ

*  อตัิราการจ�ายเงนิปันผล ป ี2562 : คำานวณเงนิปันผลจ�ายติามมติทิี�ประชำมุคณะกรรมการบรษัิทเมื�อวันที� 13 สงิหุ้าคม พ.ศ. 2562 ที�อนมุตัิใิหุ้จ้�ายเงนิปันผลระหุ้ว�าง
กาลในอัติราหุุ้้นละ 0.20 บาท และติามที�ประชำุมคณะกรรมการบรษัิทเมื�อวันที� 20 กุมภาพันธุ์ พ.ศ. 2563 มีมติิอนุมัติิใหุ้้เสนอเร ื�องการจ�ายเงินปันผลจากกำาไรสะสม
 ณ วันที� 31 ธุนัวาคม 2562 ในอตัิราหุุ้น้ละ 0.10 บาท ติ�อที�ประชำมุสามญัผูถ้ือืหุุ้น้ประจำาป ีพ.ศ. 2563 พจิารณาอนุมติัิ รวมการจ�ายเงนิปันผล ทั�งสิ�นในอตัิราหุุ้น้ละ 0.30 บาท 

อัติราส่่วนส่ภาพื่คล่อง
    อัติราส�วนสภาพคล�อง (เท�า)
    อัติราส�วนสภาพคล�องหุ้มุนเร็ว (เท�า)
    อัติราส�วนสภาพคล�องกระแสเงินสด (เท�า)
    อัติราส�วนหุ้มุนเวยีนลูกหุ้นี�การค้า (เท�า)
    ระยะเวลาเก็บหุ้นี�เฉลี�ย (เท�า)
    อัติราส�วนหุ้มุนเวยีนสินค้าคงเหุ้ลือ (เท�า)
    ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี�ย (เท�า)
    อัติราส�วนหุ้มุนเวยีนเจ้าหุ้นี� (เท�า)
    ระยะเวลาชำำาระหุ้นี�เฉลี�ย (เท�า)
    Cash Cycle (วัน)

อัติราส่่วนแส่ดำงความส่ามารถึในการที่ำากำาไร
    อัติรากำาไรขั�นติ้น (%)
    อัติรากำาไรจากการดำาเนินงาน (%)
    อัติราส�วนเงินสดติ�อการทำากำาไร (%)
    อัติรากำาไรสุทธุิ (%)
    อัติราผลติอบแทนผู้ถืือหุุ้้น (%)

อัติราส่่วนแส่ดำงประส่ิที่ธุิภาพื่ในการดำำาเนินงาน
    อัติราผลติอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
    อัติราผลการติอบแทนจากสินทรัพย์ถืาวร (%)
    อัติราการหุ้มุนของสินทรัพย์ (เท�า)

อัติราส่่วนวเิคราะห์นโยบายที่างการเงิน
    อัติราส�วนหุ้นี�สินติ�อส�วนของผู้ถืือหุุ้้น (เท�า)
    อัติราส�วนความสามารถืชำำาระดอกเบี�ย (เท�า)
    อัติราส�วนความสามารถืชำำาระภาระผูกพัน (เท�า)
    อัติราการจ�ายเงินปันผล (%)

ข้อมูลต่ิอหุน้
    มูลค�าติามบัญชำีติ�อหุุ้้น (เท�า)
    กำาไร (ขาดทุน) ติ�อหุุ้้นส�วนที�เป็นของบรษัิทใหุ้ญ� (บาท)

0.88
0.58
0.86
7.84

47
7.43

49
7.62

48
48

44.06%
13.61%

210.22%
10.03%
21.40%

13.27%
111.22%

0.97

0.97
14.34

1.11
79.90%

1.7759
0.3744

0.65
0.33
0.68
9.29

39
7.26

50
3.68

99
(10)

53.14%
18.25%

152.44%
13.93%
28.35%

17.71%
108.96%

0.96

1.25
19.43

2.40
-

2.0930
0.5505

0.50
0.25
0.40
8.88

41
6.38

57
2.79
131
(33)

49.50%
2.58%

867.49%
3.55%
6.15%

3.68%
39.88%

0.70

1.71
1.81
7.27

263.16

2.2331
0.1330

หุ้น�วย:ล้านบาท
ปี 2562 ปี 2563

งบการเงินรวม

ปี 2564
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มมุมองติอ่ผลการดำำาเนนิงานหรอืฐานะที่างการเงนิในอนาคติและ
กลยุที่ธุ์ส่ำาหรับปี 2565 
 บรษัิทฯ มุ�งดำาเนินธุุรกิจบน Entertainmerce model 
เร�งสร้างการเติิบโติของธุุรกิจพาณิชำย์จากการพัฒนาผลิติภัณฑ์์ใหุ้ม�
อย�างติ�อเนื�อง ด้วยศักยภาพของชำ�องทางการจัดจำาหุ้น�ายจากธุุรกิจเอ็น
เติอร์เทนเมนต์ิซ่้�งมสีื�อที�หุ้ลากหุ้ลาย ครอบคลุมผูบ้รโิภคทกุกลุ�ม สำาหุ้รับ
ปี 2565 บรษัิทฯ พร้อมยกระดับโมเดล Entertainmerce ในทุกมิติิ
ด้วยการพัฒนาธุุรกิจร�วมกับพันธุมิติรสู�เป้าหุ้มายการสร้าง Seamless 
Customer Experience และส�งเสรมิใหุ้้เกิด Seamless Big Data 
ภายในกลุ�มบรษัิท โดยมีเป้าหุ้มายรายได้ที� 5,100 ล้านบาทในปี 2565 
ด้วยการดำาเนินธุุรกิจติามกลยุทธุ์ “LEAP” ซ่้�งมีรายละเอียดดังนี�

 • L หรอื Lifestyle Wellbeing Solution ส่ร้างการเติบิโติ
ธุุรกิจ ดำ้วยการพื่ัฒนาส่ินค้าสู่่ติลาดำใหม่ 
RS Mall มลัติแิพลติฟ้อร์มชำอ้ปปิ� งสนิค้าเพื�อการดแูลสขุภาพครบวงจร 
ผ�านการดำาเนินงาน 4 ด้านได้แก� 
 - มุ�งมั�นสู� Your Wellbeing Partner มุ�งเน้นคัดเลือกสินค้า
ที�ดูแลสุขภาพผูบ้รโิภคเป็นหุ้ลัก
 - ใช้ำ Popcoin เพื�อสร้างฐานลูกค้า เสรมิความแข็งแกร�งใหุ้้กบั 
Ecosystem ของ RS Mall
 - ขยายชำ�องทางออนไลนแ์ละอีคอมเมิร์ซ่เพิ�มความสะดวกสบาย
และขยายฐานลูกค้า
 - พฒันา Loyalty Program ในชำื�อ RS Mall PLUS ยกระดับ
สิทธุิประโยชำน์ของสมาชำิก
Lifestar ได้รแีบรนด์ใหุ้ม� เพื�อเป็น Innovative Wellness
Product Company ขับเคลื�อนใหุ้้ผู้คนมีสุขภาพและความเป็นอยู�ที�ดี
อย�างยั�งยืน ซ่้�งมีแผนการออกผลิติภัณฑ์์ใหุ้ม�ในปีนี�มากกว�า 28 SKUs 
ภายใติ้ผลิติภัณฑ์์ 4 แบรนด์หุ้ลัก ได้แก� Well U, CAMU C, Vitana-
ture+ และ Lifemate อีกทั�งขยายชำ�องทางการจำาหุ้น�ายที�หุ้ลากหุ้ลาย
และคลอบคลุมมากข้�น และมีแผนนำา Popcoin มาเป็นเคร ื�องมือใน
การกระติุ้นยอดขาย และสร้าง Engagement เพื�อใหุ้้แบรนด์ใกล้ชำิด
กับลูกค้ามากข้�น
ULife ธุุรกิจขายติรงด้วยประสบการณ์กว�า 20 ปี และเครอืข�าย
Business partner กว�า 150,000 ราย เพื�อเสรมิศักยภาพการพัฒนา
ผลติิภณัฑ์ด์ว้ยมาติรฐานสากล พร้อมขยายชำ�องทางการจดัจำาหุ้น�ายดว้ย 
Multi-level marketing (MLM) และสร้าง Synergy ร�วมกับธุุรกิจ
อื�นในกลุ�มอาร์เอส ทั�งนี�มเีปา้หุ้มายสร้างการเติบิโติของ ULife เปน็ธุรุกจิ
ขายติรงยุคใหุ้ม� สู� 1 ใน 5 ผู้นำาธุุรกิจขายติรงของประเทศ ภายในระยะ
เวลา 3 ปี

 • E หรอื Entertainment Uplift ยกระดัำบธุุรกิจเอ็นเติอร์
เที่นเมนติ์ด้ำวยคอนเที่นติ์มาติรฐานส่ากล ขยายสู่่ผู้ชุมรุ่นใหม่
เพิ�มความหุ้ลากหุ้ลายของคอนเทนต์ิคุณภาพรูปแบบใหุ้ม�ทั�งไทยและ
ติ�างชำาติิ พร้อมสร้างมูลค�าเพิ�มด้วย Popcoin Smart Marketing 
Platform
  - ธุุรกิดิจิทัลทีวชีำ�อง 8 รุกชำ�องทางออนไลน์ด้วยการผลิติคอน
เทนติรู์ปแบบใหุ้ม� เพื�อขยายฐานผูช้ำมไปยงักลุ�มคนรุ�นใหุ้ม� รวมทั�งพฒันา
เว็บไซ่ติ์และแอปพลิเคชำันของชำ�อง 8 ด้วยการเพิ�มฟ้ีเจอร์ที�น�าสนใจ
สำาหุ้รับสมาชิำก อาทิ การรับ Point, Fan zone, Exclusive Content  

 - ธุุรกจิวทิย ุCoolism ขยายฐานผูฟ้้งัสู� Young Generation 
ผ�านสมาร์ท สปคีเกอร์ และสมาร์ท ดไีวซ่ ์ทั�ง Siri, JOOX, Apple Music, 
Google Home และ Huawei Harmony OS อกีทั�งสร้างรายไดจ้าก 3 
คอนเสิร์ติใหุ้ญ� ได้แก� “Kemikaze Party 2022”  “Dance Marathon 
2022”  และ “21st Anniversary D2B Festival” พร้อมเชำื�อมโยง
กิจกรรมและสิทธิุประโยชำน์ติ�างๆด้วย Popcoin 
 - ธุุรกิจเพลง เน้นสร้างคอนเทนต์ิใหุ้ม�ๆ บนแพลติฟ้อร์ม
ออนไลน์มากข้�น และเพิ�มมูลค�าศิลปินด้วยการจัดหุ้า sponsorship 
partner ผูกกับแบรนด์หุ้รอืสินค้าติ�างๆ 
 - ธุุรกิจสื�อออนไลน์ 4th Apple มีแผนการผลิติคอนเทนติ์
และร�วมจัดอีเวนท์ระดับโลก อาทิ  รายการ Food Truck Battle
SS. 2 และรายการ Men in Light Documentary ที�นำาเสนอเร ื�องราว
ของศิลปินชำาวไทยที�มีชำื�อเสียงในระดับโลก เป็นติ้น

 • A หรอื Asset Monetization ติอ่ยอดำรายไดำใ้หมจ่ากฐาน
ส่ินที่รัพื่ย์เดำิมที่่�ที่รงคุณค่า
 - พฒันา NFT สร้างประสบการณใ์หุ้ม�ใหุ้แ้ฟ้นคลบั RS Music 
และสร้างรายได้จากจากฐานผู้ชำมผู้ฟ้ังเพลงรวมกว�า 50 ล้านบัญชำีผู้ใชำ้
งานผ�านทุกชำ�องทางออนไลน์ RS Music ด้วยการสร้างสรรค์ออนไลน์
คอนเทนติ์รูปแบบใหุ้ม�ๆ  
 - จากการร�วมลงทนุในบรษัิท เชำฎฐ ์เอเชำยี จำากัด จากที� อาร์เอส 
กรุ๊ป สดัส�วนร้อยละ 35 นั�น จะนำาไปสู�โอกาสทางธุรุกิจใหุ้ม� และ Synergy 
ติ�างๆ ทางธุรุกจิร�วมกบักลุ�มบรษัิท อีกทั�งยงัมีแผน IPO มกีำาหุ้นดการเขา้
ซ่ื�อขายในติลาดหุ้ลักทรัพย์ในไติรมาส 4 ปี 2565

 • P หรอื Popcoin Smart Marketing Platform ส่ร้าง
โอกาส่ใหม่ๆ การหารายไดำ้ไร้ข่ดำจำากัดำสู่่ทีุ่กหน่วยธุุรกิจ
Popcoin Smart Marketing Platform จะเปน็ community ขนาด
ใหุ้ญ�ที�เชำื�อมโยงนักการติลาด, Content creator และ Popster ผ�าน
โมเดล “Join to Earn” ซ้่�งจะเป็นเคร ื�องมอืที�ชำ�วยเติมิเต็ิมความต้ิองการ 
สร้างโอกาสทางการติลาดและสิทธุิประโยชำน์ใหุ้้แก�ผู้มีส�วนเกี�ยวข้อง
ทั�งหุ้มดใน Popcoin Ecosystem 
 ในป ี2565 นี� บรษัิทฯ มแีผนนำา Popcoin ในการทำาการติลาด 
เพิ�มมูลค�าใหุ้้กับกิจกรรม และสร้างสิทธุิประโยชำน์รูปแบบใหุ้ม�ๆ ใหุ้้กับ
คอนเทนติ์ในอนาคติ รวมถืง้ Business Partner ที�เป็นแบรนด์ชำั�นนำา 
ที�จะนำาเหุ้รยีญไปใช้ำในกิจกรรมส�งเสรมิการติลาด รวมทั�งยังมีแผนจัด
กิจกรรมร�วมกับ K-Pop ระดับโลก
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ข้อมูลที่ั�วไป
และข้อมูลส่ำาคัญอ่�น

 5)

ชุ่�อบรษัิัที่
(ภาษัาไที่ย)

ชุ่�อบรษัิัที่ 
(ภาษัาอังกฤษั)

ประเภที่ธุุรกิจ

ที่่�ติั�งส่ำานักงานใหญ่

เลขที่ะเบ่ยนบรษัิัที่

ทีุ่นจดำที่ะเบ่ยน

ทีุ่นจดำที่ะเบ่ยนชุำาระแล้ว 

มูลค่าที่่�ติราไว้

เว็บไซต์ิ

โที่รศัพื่ที่์

นายที่ะเบ่ยนหลักที่รัพื่ย์

:                   บรษัิท อาร์เอส จำากัด (มหุ้าชำน)

:                   RS Public Company Limited

:                   ประกอบด้วย 3 ธุุรกิจหุ้ลัก ได้แก� ธุุรกิจพาณิชำย์ ธุุรกิจสื�อ ทั�งสื�อโทรทัศน์
                    และสื�อวทิยุ ธุุรกิจเพลงและอื�นๆ

:                   27 อาคารอาร์เอส กรุ๊ป ทาวเวอร์ เอ ถืนนประเสรฐิมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขติจติุจักร 
                    กรุงเทพฯ 10900

:                   0107546000016

:                   1,163,996,212 บาท

:                   972,496,946 บาท 

:                   หุุ้้นละ 1 บาท

:                   http://www.rs.co.th

:                   02-037-8888

:                   บรษัิท ศูนย์รับฝากหุ้ลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด 
                    93 อาคารติลาดหุ้ลักทรัพย์แหุ้�งประเทศไทย ชำั�น 14 ถืนนรัชำดาภิเษก แขวงดินแดง 
                    เขติดินแดง กรุงเทพฯ 14000 
                    โทรศัพท์ 02-009-9000 
                    โทรสาร 02-2009-9991 
                    เว็บไซ่ติ์ http://www.set.or.th/tsd

ข้อมูลที่ั�วไป (ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2564) 5.1)
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ผู้ส่อบบัญชุ่

ที่่�ปรก่ษัากฎหมาย 

:                   บรษัิท ไพร้ซ่วอเติอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำากัด
                    179/74-80 อาคารบางกอกซิ่ติี�ทาวเวอร์ ชำั�น 15 ถืนนสาทรใติ้ กรุงเทพฯ 10120 
                    โทรศัพท์ 02-2844-1000
                    โทรสาร 02-2286-5050
                    เว็บไซ่ต์ิ http://www.pwc.com/th

:                   สำานักกฎหุ้มาย บรษัิท อาร์เอส จากัด (มหุ้าชำน) 
                    27 อาคารอาร์เอสกรุ๊ป ทาวเวอร์ เอ ถืนนประเสรฐิมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขติจติุจักร 
                    กรุงเทพฯ 10900
                    โทรศัพท์ 02-037-8888 

ข้อมูลส่ำาคัญอ่�น

ข้อพื่ิพื่าที่ที่างกฎหมาย

ติลาดำรอง

ส่ถึาบันการเงินที่่�ติิดำต่ิอเป็นประจำา

 5.2)

 5.3)

 5.4)

 5.5)

  -ไม�มี-

 บรษัิทฯ และบรษัิทย�อยไม�มีข้อพิพาททางกฎหุ้มายที�มผีลกระทบติ�อการดำาเนินธุรุกิจของบรษัิทฯ หุ้รอืบรษัิทย�อยอย�างมีนยัสำาคญั และไม�มี
ข้อพิพาทที�มีผลกระทบด้านลบอันอาจจะมีผลกระทบติ�อสินทรัพย์ของ
 บรษัิทฯ หุ้รอืบรษัิทย�อยที�มีจำานวนสูงกว�าร้อยละ 5 ของส�วนของผู้ถืือหุุ้้น ณ วันที� 31 ธุันวาคม 2564 ติลอดจนไม�มีข้อพิพาททางกฎหุ้มาย
ที�มิได้เกิดจากการประกอบธุุรกิจโดยปกติิของบรษัิทฯ หุ้รอืบรษัิทย�อย

-ไม�มี-

-ไม�มี-
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 2
ส่่วนที่่�

การกำากับ
ดำูแลกิจการ
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นโยบายการ
กำากับดำูแลกิจการ

 6)

นโยบายการกำากับดูำแลกิจการ
 คณะกรรมการบรษัิทได้กำาหุ้นดใหุ้้มีนโยบายการกำากับดูแลกิจการที�ดีของบรษัิทฯ อย�างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยจัดใหุ้้มีการพิจารณา
ทบทวนนโยบายการกำากับดูแลกิจการที�ดีและจรรยาบรรณธุุรกิจของบรษัิทฯ รวมถื้งติิดติามประเมินผลการปฏิิบัติิติามนโยบายดังกล�าวอย�างน้อย
ปีละ 1 ครั�ง และบรษัิทฯ ได้เผยแพร�ใหุ้้คณะกรรมการบรษัิท ผู้บรหิุ้าร และพนักงานทุกระดับติ้องลงนามรับทราบในนโยบาย และย้ดถืือเป็นแนวทาง
ปฏิิบัติิส�วนหุ้น้�งในการทำางาน เพื�อเป็นพันธุสัญญาและนำาไปย้ดถืือปฏิิบัติิอย�างเป็นรูปธุรรม รวมทั�งเผยแพร�บนเว็บไซ่ต์ิของบรษัิทฯ และชำ�องทาง
สื�อสารภายในของบรษัิทฯ

คณะกรรมการบรษัิัที่จึงได้ำกำาหนดำนโยบายการกำากับดำูแลกิจการที่่�ดำ่ของบรษัิัที่ฯ ไว้ดำังน่�

1) คณะกรรมการบรษัิท ผู้บรหิุ้าร และพนักงานทุกระดับ มุ�งมั�นที�จะนำาเอาหุ้ลักสำาคัญในการกำากับดูแลกิจการที�ดีของบรษัิทฯ ทั�ง 6 ประการ ย้ดถืือ
เป็นหุ้ลักในการปฏิิบัติิงาน คือ

Accountability

Responsibility

Transparency

Fairness

Vision to Create Long Term Value

Ethics

มีความรับผิดชำอบติ�อการติัดสินใจและการกระทำาของตินเอง

มีความรับผิดชำอบติ�อการปฏิิบัติิหุ้น้าที�ด้วยขีดความสามารถืที�มี
และมีประสิทธุิภาพเพียงพอ

มีความโปร�งใสในการปฏิิบัติิงานที�สามารถืติรวจสอบได้

มีความเป็นธุรรมและปฏิบิัติิติ�อผู้มีส�วนได้ส�วนเสียอย�างเท�าเทียมกัน

มีวสิัยทัศน์ในการสร้างมูลค�าเพิ�มแก�บรษัิทฯ ในระยะยาว

มีคุณธุรรม จรยิธุรรม จรรยาบรรณในการดำาเนินธุุรกิจ
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2) คณะกรรมการบรษัิท ผู้บรหิุ้าร และพนักงานทุกระดับ มุ�งมั�นที�จะนำาเอาหุ้ลักสำาคัญของการกำากับดูแลกิจการที�ดีของติลาดหุ้ลักทรัพย์แหุ้�ง
ประเทศไทยมาเป็นแนวทางในการปฏิิบัติิงานทั�ง 5 หุ้มวด คือ

3) คณะกรรมการบรษัิทจะกำากับดูแลกิจการใหุ้้เป็นไปเพื�อประโยชำน์สูงสุดแก�ผู้ถืือหุุ้้น โดยย้ดถืือแนวปฏิบิัติิ 4 ประการ คือ

Rights of Shareholders

Equitable Treatment
of Shareholders

Role of Stakeholders

Disclosure and Transparency

Responsibilities of the Board
of Directors

Duty of Care

Duty of Loyalty

Duty of Obedience

Duty of Disclose

ส่ิที่ธุิของผู้ถึ่อหุ้น
การคำานง้ถืง้สทิธุขิองผูถ้ือืหุุ้น้และใหุ้ส้ทิธุกัิบผูถ้ือืหุุ้น้ในเร ื�องติ�างๆ รวมถืง้การ
ส�งเสรมิใหุ้้ผู้ถืือหุุ้้นใชำ้สิทธุิของติน ติลอดจนไม�กระทำาการใดๆ อันเป็นการ
ละเมิดหุ้รอืลิดรอนสิทธิุของผู้ถืือหุุ้้น

การปฏิบิัติิติ่อผู้ถึอ่หุ้นอย่างเที่่าเที่่ยมกัน 
การปฏิบิตัิติิ�อผูถื้ือหุุ้น้ ทั�งผูถื้ือหุุ้น้ที�เป็นผูบ้รหิุ้ารและผูถื้ือหุุ้น้ที�ไม�เป็นผูบ้รหิุ้าร 
รวมทั�งผู้ถืือหุุ้้นติ�างชำาติิและ ผู้ถืือหุุ้้นส�วนน้อย โดยได้รับการปฏิิบัติิอย�างเท�า
เทียมกันและเป็นธุรรม 

บที่บาที่ของผู้ม่ส่่วนไดำ้ส่่วนเส่่ย
การปฏิิบัติิติ�อผู้มีส�วนได้ส�วนเสียโดยคำาน้งถ้ืงสิทธิุของผู้มีส�วนได้ส�วนเสีย
แติ�ละกลุ�มติามกฎหุ้มายหุ้รอืติามข้อติกลงที�มีกับบรษัิทฯ ติลอดจนไม�กระทำา
การใดๆ อันเป็นการละเมิดหุ้รอืลิดรอนสิทธิุของผู้มีส�วนได้ส�วนเสีย

การเปิดำเผยข้อมูลและความโปร่งใส่
การเปิดเผยข้อมูลสำาคัญติ�อผู้ถืือหุุ้้น ผู้ลงทุน ผู้มีส�วนได้ส�วนเสีย หุ้น�วยงาน
กำากับดูแลที�เกี�ยวข้องกับบรษัิทฯ  ทั�งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที�มิใชำ�
ทางการเงินอย�างถูืกติ้อง ครบถ้ืวน เพียงพอ น�าเชำื�อถืือ ทั�วถื้งเท�าเทียมกัน 
และภายในระยะเวลาที�กำาหุ้นด โดยผ�านชำ�องทางที�เข้าถื้งข้อมูลได้โดยง�าย

ความรับผิดำชุอบของคณะกรรมการบรษัิัที่
การปฏิิบัติิหุ้น้าที�และความรับผิดชำอบของคณะกรรมการบรษัิทติ�อผู้ถืือหุุ้้น 
โดยคณะกรรมการบรษัิทมีภาวะผูน้ำา วสิยัทัศน ์มคีวามเป็นอสิระในการตัิดสนิ
ใจเพื�อประโยชำน์สูงสุดของบรษัิทฯ และผู้ถืือหุุ้้นโดยรวม และมีการแบ�งแยก
บทบาทหุ้น้าที�ความรับผดิชำอบระหุ้ว�างกรรมการและฝ่ายจัดการชัำดเจน รวม
ทั�งดูแลการบรหิุ้ารงานภายใต้ิกรอบของกฎหุ้มายและจรยิธุรรมทางธุุรกิจ

ปฏิิบัติิหุ้น้าที�ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง

ปฏิิบัติิหุ้น้าที�ด้วยความซ่ื�อสัติย์สุจรติิ

ปฏิิบัติิหุ้น้าที�ติามกฎหุ้มาย วัติถุืประสงค์ ข้อบังคับของบรษัิทฯ
 และมติทิี�ประชำุมผู้ถืือหุุ้้น

เปิดเผยข้อมูลติ�อผู้ถืือหุุ้้น ถืูกติ้อง ครบถื้วน และโปร�งใส

4) คณะกรรมการบรษัิท ผู้บรหิุ้าร และพนักงานทุกคน มุ�งมั�นที�จะนำาแนวปฏิิบัติิของหุ้ลักการกำากับดูแลกิจการที�ดีของหุ้ลักการกำากับดูแลกิจการ
ที�ดีสำาหุ้รับบรษัิทจดทะเบียนปี 2560 หุ้รอื Corporate Governance Code (CG Code) ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหุ้ลักทรัพย์และ
ติลาดหุ้ลักทรัพย์ (ก.ล.ติ.) นำามาปรับใชำ้อย�างเหุ้มาะสม และเป็นประโยชำน์ติ�อการสร้างคุณค�าใหุ้้แก�บรษัิทฯ อย�างยั�งยืน
5)  คณะกรรมการบรษัิท ผูบ้รหิุ้าร และพนักงานทุกคน มุ�งมั�นที�จะนำาแนวปฏิบัิติขิอง “จรรยาบรรณธุรุกิจ” ของบรษัิทฯ มาเป็นแนวทางในการบรหิุ้าร
งาน โดยย้ดมั�นที�จะดำาเนินธุุรกิจด้วยความเป็นธุรรม ซ่ื�อสัติย์สุจรติิ โปร�งใส

6.1.1 ) นโยบายและแนวปฏิิบัติิที่่�เก่�ยวกับคณะกรรมการ

 บรษัิท อาร์เอส จำากัด (มหุ้าชำน) มีความมุ�งมั�นที�จะยกระดับการกำากับดูแลกิจการ (Corporate Governance หุ้รอื CG) ของบรษัิทฯ ไป
สู�แนวปฏิิบัติิที�ส�งเสรมิคุณธุรรม ความโปร�งใส และสามารถืติรวจสอบได้ รวมถื้งการกำากับดูแลกิจการที�เป็นไปเพื�อการสร้างคุณค�าใหุ้้กิจการอย�าง
ยั�งยืน นอกเหุ้นือจากการสร้างความเชำื�อมั�นใหุ้้แก�ผู้ถืือหุุ้้น นักลงทุน และผู้มีส�วนได้ส�วนเสีย โดยบรษัิทฯ ได้ย้ดหุ้ลักการกำากับดูแลกิจการที�ดีสำาหุ้รับ
บรษัิทจดทะเบียน ปี 2555 ของติลาดหุ้ลักทรัพย์แหุ้�งประเทศไทย (ติลท.) ควบคู�ไปกับหุ้ลักการกำากับดูแลกิจการที�ดีสำาหุ้รับบรษัิทจดทะเบียน
ปี 2560 หุ้รอื Corporate Governance Code (CG Code) ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหุ้ลักทรัพย์และติลาดหุ้ลักทรัพย์ (ก.ล.ติ.) เพื�อใหุ้้
เกิดการนำาไปปรับใชำ้อย�างเหุ้มาะสม และเป็นประโยชำน์ติ�อการสร้างคุณค�าใหุ้้แก�บรษัิทฯ อย�างยั�งยืน
 โดยในปี 2564 นี� คณะกรรมการบรรษัทภบิาลและการพฒันาอย�างยั�งยนืซ่้�งเป็นคณะกรรมการชำดุย�อย ไดน้ำาเสนอติ�อคณะกรรมการบรษัิท
เพื�อพิจารณาปรับปรุง “นโยบายการกำากบัดแูลกจิการที�ด”ี ใหุ้ส้อดคลอ้งกบัหุ้ลักการกำากับดแูลกจิการที�ด ีหุ้รอื CG Code โดยมุ�งหุ้วังใหุ้เ้ป็นแนวทาง
ปฏิิบัติิที�ดีของคณะกรรมการบรษัิท ผู้บรหิุ้าร และพนักงานทุกระดับ รวมทั�งมีการพิจารณาทบทวนความเหุ้มาะสมของการนำา CG Code ไปปรับใชำ้

ภาพื่รวมของนโยบายและแนวปฏิิบัติิการกำากับดำูแลกิจการ  6.1)

นโยบายการกำากับดำูแลกิจการที่่�ดำ่
 
 โดยคณะกรรมการบรษัิทไดก้ำาหุ้นดใหุ้ม้นีโยบายการกำากบัดแูลกจิการที�ดี
ของบรษัิทฯ อย�างเป็นลายลักษณ์อักษร   โดยจัดใหุ้้มีการพิจารณาทบทวนนโยบาย
การกำากับดูแลกิจการที�ดีของบรษัิทฯ รวมถื้งติิดติามประเมินผลการปฏิิบัติิติาม
นโยบายดังกล�าวอย�างน้อยปีละ 1 ครั�ง และบรษัิทฯ ได้เผยแพร�ใหุ้้คณะกรรมการ
บรษัิท ผู้บรหิุ้าร และพนักงานทุกระดับติ้องลงนามรับทราบในนโยบาย และย้ดถืือ
เป็นแนวทางปฏิิบัติิส�วนหุ้น้�งในการทำางาน เพื�อเป็นพันธุสัญญาและนำาไปย้ดถืือ
ปฏิิบัติิอย�างเป็นรูปธุรรม รวมทั�งเผยแพร�บนเว็บไซ่ติ์ของบรษัิทฯ และชำ�องทาง
สื�อสารภายในของบรษัิทฯ

 ทั�งนี� นโยบายการกำากับดูแลกิจการที�ดีของบรษัิทฯทั�งฉบับ ได้เปิดเผยไว้
บนเวป็ไซ่ติข์องบรษัิทฯ โดยกรรมการบรษัิท ผูบ้รหิุ้าร และพนกังานทกุคนสามารถื
เข้าไปอ�านเพื�อศ้กษา และดาวน์โหุ้ลดได้ที�

https://www.rs.co.th/category/policies_corporate_documents/

6) คณะกรรมการบรษัิทมคีวามรับผดิชำอบในการดูแลใหุ้้รายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมลูติ�างๆ มคีวามถูืกติอ้งและเพียงพอ ซ้่�งเป็นไปติาม
แนวปฏิิบัติิที�ดีและกฎเกณฑ์์ที�เกี�ยวข้อง
7) คณะกรรมการบรษัิทสนบัสนนุการมสี�วนร�วมและกำาหุ้นดชำ�องทางที�สามารถืสื�อสารกบัผูถ้ือืหุุ้น้ นกัลงทนุ หุ้น�วยงานกำากบัดูแล ผูมี้ส�วนได้ส�วนเสยี 
รวมถื้งการใหุ้้ข้อมูลสารสนเทศทั�วไปแก�ผู้สนใจ
8)  คณะกรรมการบรษัิทจดัใหุ้ม้กีารดำาเนนิการใหุ้้โครงสร้างการจดัการของบรษัิทฯ โดยกำาหุ้นดอำานาจหุ้นา้ที�และความรับผดิชำอบของคณะกรรมการ
แติ�ละชุำดและผู้บรหิุ้ารอย�างชัำดเจน
9)  คณะกรรมการบรษัิทดำาเนินการใหุ้้มีระบบการการบรหิุ้ารความเสี�ยง และการควบคุมภายในใหุ้้อยู�ในระดับที�เหุ้มาะสมและมีประสิทธุิภาพ รวม
ถื้งมีระบบบัญชำีและรายงานทางการเงินที�มีความถืูกติ้องเชำื�อถืือได้
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 นอกจากนี� ที�ประชำุมคณะกรรมการบรษัิท ครั�งที� 6/2564 เมื�อวันที� 10 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติิอนุมัติิปรับปรุง “จรรยาบรรณธุุรกิจ” 
เพื�อยกระดับและส�งเสรมิบรรษัทภิบาลของบรษัิทฯ และบรษัิทย�อย (“อาร์เอส กรุ๊ป”) อย�างติ�อเนื�อง โดยมุ�งหุ้มายใหุ้้กรรมการบรษัิท ผู้บรหิุ้าร และ
พนักงานทกุคนในอาร์เอส กรุ๊ป ไดม้คีวามรู้ความเข้าใจเกี�ยวกบัจรรยาบรรณธุุรกจิ มีความติระหุ้นกัถืง้หุ้น้าที�และความรับผดิชำอบ สามารถืนำาแนวทาง
ปฏิิบัติติิ�างๆ ที�เกี�ยวข้องกับจรรยาบรรณธุุรกิจไปใชำ้ได้ การรับเร ื�องร้องเรยีนและเบาะแสการกระทำาผิดและการทุจรติิ (Whistleblower Policy) 
รวมทั�งได้กำาหุ้นดใหุ้้มีกระบวนการติิดติามและการจัดการใหุ้้มีการปฏิบิัติิติามจรรยาบรรณธุุรกิจ และทบทวนอย�างสมำ�าเสมอ
 คณะกรรมการบรษัิทจ้งได้ส�งเสรมิและสนับสนุนใหุ้้มีการนำาคู�มือจรรยาบรรณธุุรกิจนี� ออกเผยแพร�ผ�านชำ�องทางการสื�อสารติ�างๆ ของ
อาร์เอส กรุ๊ป และจดัใหุ้ ้กรรมการบรษัิท ผูบ้รหิุ้าร และพนกังาน ไดรั้บการฝกึอบรมใหุ้ค้วามรู้และทบทวนความรู้เป็นประจำาอย�างสมำ�าเสมอ โดยมจีดุ
มุ�งหุ้มายเพื�อใหุ้้อาร์เอส กรุ๊ป เป็นองค์กรที�มคีวามโปร�งใส เป็นที�ยอมรับของผูมี้ส�วนได้ส�วนเสีย พฒันาขีดความสามารถืในการแข�งขันในระดับสากล  
รวมทั�งสร้างความเจรญิเติิบโติของธุุรกิจอย�างยั�งยืน 

 บรษัิทฯ ได้ปฏิิบัติิติามหุ้ลักการกำากับดูแลกิจการที�ดี สำาหุ้รับบรษัิทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code for Listed 
Companies 2017) ซ่้�งกำาหุ้นดโดยคณะกรรมการกำากับหุ้ลักทรัพย์และติลาดหุ้ลักทรัพย์ และหุ้ลักการกำากับดูแลกิจการที�ดี สำาหุ้รับบรษัิทจด
ทะเบียนที�ติลาดหุ้ลักทรัพย์แหุ้�งประเทศไทยกำาหุ้นด ครอบคลุมแนวทางปฏิิบัติิเป็น 5 หุ้มวด ได้แก� สิทธุิของผู้ถืือหุุ้้น การปฏิบิัติิติ�อผู้ถืือหุุ้้นอย�างเท�า
เทียมกัน บทบาทของผู้มีส�วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร�งใส และความรับผิดชำอบของคณะกรรมการ

ส่ิที่ธุิของผู้ถึ่อหุน้
 บรษัิทฯ ใหุ้้ความสำาคัญในการดูแลและรักษาสิทธุิของผู้ถืือหุุ้้นทุกราย ดังนี� 
 1) มีโครงสร้างระหุ้ว�างบรษัิทฯ และบรษัิทย�อยที�ไม�ซ่ับซ่้อน ไม�มีผู้ถืือหุุ้้นร�วม ไม�มีผู้ถืือหุุ้้นไขว้ และไม�มีโครงสร้างการถืือหุุ้้นแบบปิรามิดใน
กลุ�มของบรษัิทฯ เพื�อใหุ้้ผู้ถืือหุุ้้นมั�นใจได้ว�าจะได้รับผลติอบแทนครบถื้วน 
 2) ดูแลและสนับสนุนใหุ้้ผูถ้ืือหุุ้้นทุกราย ไม�ว�าจะเป็นผู้ถืือหุุ้้นรายใหุ้ญ� ผู้ถืือหุุ้้นรายบุคคล นักลงทุนสถืาบัน หุ้รอืผู้ถืือหุุ้้นติ�างชำาติิได้รับสิทธุิ
พื�นฐานและการปฏิบิัติิในการรักษาสิทธุิของผู้ถืือหุุ้้นอย�างเท�าเทียมกัน ได้แก� สิทธุิในการซ่ื�อขายหุ้รอืโอนหุุ้้น สิทธุิที�จะได้รับข้อมูลข�าวสารที�ถืูกติ้อง
ชำดัเจน สทิธุใินการเขา้ร�วมประชำมุและลงมติิอนมุติัิการเขา้ทำารายการที�สำาคัญ สทิธุใินการแติ�งติั�งหุ้รอืถือดถือนกรรมการบรษัิทฯ สทิธุใินการกำาหุ้นด
อัติราค�าติอบแทนคณะกรรมการบรษัิท สิทธุิในการแติ�งติั�งหุ้รอืถือดถือนผู้สอบบัญชำีและกำาหุ้นดค�าสอบบัญชีำ สิทธุิในการได้รับส�วนแบ�งกำาไร สิทธุิ
ในการเข้าร�วมการติัดสินใจและรับทราบถื้งผลการติัดสินใจของบรษัิทฯ ที�เกี�ยวกับการเปลี�ยนแปลงในปัจจัยพื�นฐานของบรษัิทฯ ด้วยการเผยแพร�
สารสนเทศ รายละเอียดการใชำ้สิทธุิในเร ื�องติ�างๆ ผ�านระบบข�าวของติลาดหุ้ลักทรัพย์แหุ้�งประเทศไทยและเว็บไซ่ติ์ของบรษัิทฯ โดยคำาน้งถื้งความ

จรรยาบรรณธุุรกิจ

 โดยคณะกรรมการบรษัิทได้กำาหุ้นดใหุ้้มีจรรยาบรรณธุุรกิจของกลุ�ม
บรษัิทฯ อย�างเป็นลายลักษณ์อักษร   โดยจัดใหุ้้มีการพิจารณาจรรยาบรรณธุุรกิจ
ของกลุ�มบรษัิทฯ รวมถ้ืงติิดติามประเมินผลการปฏิิบัติิติามนโยบายดังกล�าวอย�าง
น้อยปีละ 1 ครั�ง และบรษัิทฯ ได้เผยแพร�ใหุ้้คณะกรรมการบรษัิท ผู้บรหิุ้าร และ
พนกังานทกุระดบัติอ้งลงนามรับทราบในนโยบาย และยด้ถือืเปน็แนวทางปฏิบิตัิสิ�วน
หุ้น้�งในการทำางาน เพื�อเป็นพันธุสัญญาและนำาไปย้ดถืือปฏิิบัติิอย�างเป็นรูปธุรรม 
รวมทั�งเผยแพร�บนเว็บไซ่ติ์ของบรษัิทฯ และชำ�องทางสื�อสารภายในของบรษัิทฯ

 ทั�งนี� จรรยาบรรณธุุรกิจของกลุ�มบรษัิทฯ ทั�งฉบับ ได้เปิดเผยไว้บนเว็ป
ไซ่ติ์ของบรษัิทฯ โดยกรรมการบรษัิท ผู้บรหิุ้าร และพนักงานทุกคนสามารถืเข้าไป
อ�านเพื�อศ้กษา และดาวน์โหุ้ลดได้ที�

https://www.rs.co.th/category/policies_corporate_documents/

6.1.2 ) นโยบายและแนวปฏิิบัติิที่่�เก่�ยวกับผู้ถึ่อหุ้นและผู้ม่ส่่วนไดำ้เส่ย่

 4) ประธุานในที�ประชุำมได้เปดิโอกาสใหุ้้ผูถ้ือืหุุ้้นมสีทิธุอิย�างเท�า
เทยีมกนัในการสอบถืาม แสดงความคดิเหุ้น็ และขอ้เสนอแนะติ�างๆ ก�อน
ที�จะลงมติิในแติ�ละวาระ 
 5) เปิดโอกาสใหุ้้ผู้ถืือหุุ้้นส�งคำาถืามล�วงหุ้น้าก�อนวันประชำุม
ผ�านชำ�องทางติ�างๆ ได้แก� เว็บไซ่ติ์ของบรษัิทฯ ที� www.rs.co.th อีเมล 
cs@rs.co.th การส�งจดหุ้มายถื้งคณะกรรมการบรษัิท หุ้รอืสำานัก
กฎหุ้มาย บรษัิท อาร์เอส จากัด (มหุ้าชำน)” เลขที� 27 อาคารอาร์เอ
สกรุ๊ป ทาวเวอร์ เอ ถืนนประเสรฐิมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขติจตุิจักร 
กรุงเทพมหุ้านคร 10900 ซ่้�งการใหุ้ส้ทิธุขิองผูถ้ือืหุุ้น้และการส�งเสรมิใหุ้้
ผู้ถืือหุุ้้นใชำ้สิทธุิเป็นไปติามนโยบายการกำากับดูแลกิจการที�ดี 

 การดำำาเนินการหลังวันประชุุมผู้ถึอ่หุ้น 
 1) แจ้งมติิของที�ประชำุมสามัญผู้ถืือหุุ้้นประจำาปี 2564 เพื�อ
ใหุ้้ผู้ถืือหุุ้้นสามารถืติรวจสอบผลการลงมติิได้ภายในวันเดียวกันกับวัน
จัดประชุำมผู้ถืือหุุ้้น พร้อมทั�งระบุจำานวนคะแนนเสียง เห็ุ้นด้วย ไม�เห็ุ้น
ด้วย งดออกเสียง และบัติรเสีย ในแติ�ละวาระการประชำุม โดยแจ้งไปยัง
ติลาดหุ้ลักทรัพยแ์หุ้�งประเทศไทย และเปิดเผยไว้บนเว็บไซ่ติข์องบรษัิทฯ 

 2) จัดทำารายงานการประชำุมสามัญผู้ถืือหุุ้้นอย�างถืูกติ้องและ
ครบถ้ืวน โดยบันทก้รายละเอียดในเร ื�องติ�างๆ เชำ�น วธิุกีารลงคะแนนและ
นับคะแนน มติิที�ประชำุมซ่้�งระบุคะแนนเสียงเหุ้็นด้วย ไม�เหุ้็นด้วย งดออก
เสียง และบัติรเสีย (ถื้ามี) ในแติ�ละวาระ รายชำื�อพร้อมทั�งติำาแหุ้น�งของ
กรรมการ ผู้บรหิุ้าร ผู้สอบบัญชีำ และผู้ติรวจสอบการนับคะแนนเสียง
ที�เข้าร�วมประชุำม สรุปสาระสำาคัญของข้อซั่กถืาม ความคิดเห็ุ้น และข้อ
เสนอแนะของผู้ถืือหุุ้้น รวมทั�งคำาชำี�แจงของกรรมการและผู้บรหิุ้ารที�ได้
ติอบข้อซ่ักถืามของผู้ถืือหุุ้้นในแติ�ละวาระ 

 3) จัดส�งรายงานการประชำุมใหุ้้แก�กระทรวงพาณิชำย์ และ
ติลาดหุ้ลักทรัพย์แหุ้�งประเทศไทย รวมถื้งเผยแพร�บนเว็บไซ่ติ์ของ
บรษัิทฯ เมื�อวันที� 29 เมษายน 2564 ซ่้�งเปน็การเผยแพร�ภายใน 14 วันนบั
แติ�วันประชุำม ติามเวลาที�กฎหุ้มายกำาหุ้นด และมรีะบบการจดัเกบ็รายงาน
การประชำมุที�ดเีพียงพอ เพื�อใหุ้้ผูถ้ือืหุุ้น้ทั�งที�เขา้ร�วมและไม�ได้เขา้ร�วมการ
ประชุำมสามารถืติรวจสอบได้ 

เท�าเทียมกันในการรับรู้ข�าวสาร ระยะเวลาการใชำ้สิทธุิ และความสะดวก
ในการใช้ำสิทธุดิงักล�าว โดยไม�กระทำาการใดๆ ที�เป็นการจำากดัสิทธุใินการ
เข้าถื้งสารสนเทศของบรษัิทฯ หุ้รอืปิดกั�นการติิดติ�อสื�อสารระหุ้ว�างผู้ถืือ
หุุ้้นด้วยกัน 

 การประชุุมผู้ถึ่อหุ้น 
 1) การประชุำมผู้ถืือหุุ้้นของบรษัิทฯ ทุกครั�ง จัดข้�นในวัน เวลา 
และสถืานที�ที�คำาน้งถื้งความสะดวกของผู้ถืือหุุ้้นที�จะเข้าร�วมประชุำม โดย
บรษัิทฯ จัดใหุ้้มีการประชำุมในวันและเวลาทำาการ 
 ในปี 2564 บรษัิทฯ จัดประชุำมสามัญผู้ถืือหุุ้้น ในวันที� 19 
เมษายน 2564 เร ิ�มประชุำมเวลา 10.00 น. ณ สำานกังานใหุ้ญ�ของบรษัิทฯ 
โดยมีระบบขนส�งมวลชำนเข้าถื้งและเพียงพอ พร้อมทั�งได้จัดทำาแผนที� 
ข้อมูลการเดินทาง และรถืรับส�งมายังสถืานที�จัดการประชุำม โดยจัดทำา
เป็นเอกสารแนบในหุ้นงัสอืเชำญิประชำมุและนำาส�งใหุ้แ้ก�ผูถ้ือืหุุ้น้ทกุรายที�มี
สิทธุิเข้าร�วมประชำุมผู้ถืือหุุ้้น เพื�อใหุ้้ผู้ถืือหุุ้้นสามารถืเดินทางเข้าร�วมการ
ประชำุมได้สะดวก 
 2) ในการประชำุมสามัญผู้ถืือหุุ้้นประจำาปี 2564 กรรมการที�อยู�
ในติำาแหุ้น�งได้เข้าร�วมประชุำมผู้ถืือหุุ้้นครบทุกท�าน (ดูรายละเอียดรายชำื�อ
กรรมการบรษัิทที�เข้าประชำุมผู้ถืือหุุ้้น ได้ที�รายงานการประชุำมผู้ถืือหุุ้้น)
 
 การดำำาเนินการก่อนวันประชุุม 
 1) บรษัิท ศูนย์รับฝากหุ้ลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด ซ่้�งเป็น
นายทะเบียนหุุ้้นของบรษัิทฯ เป็นผู้จัดส�งหุ้นังสือเชำิญประชำุมใหุ้้แก�ผู้ถืือ
หุุ้้น โดยบรษัิทฯ ได้จัดส�งหุ้นังสือเชิำญประชุำมใหุ้้ผู้ถืือหุุ้้นทราบในวันที� 29 
มนีาคม 2564 ซ่้�งเป็นการจดัส�งล�วงหุ้น้า 22 วันก�อนวันประชุำม ซ่้�งอยู�ใน
ระยะเวลาที�กฎหุ้มายกำาหุ้นด โดยในแติ�ละวาระมกีารระบถุืง้หุ้ลกัการและ
เหุ้ติุผลและความเหุ้็นของคณะกรรมการบรษัิท 
 2) เผยแพร�หุ้นังสือเชำิญประชำุมผู้ถืือหุุ้้น รายงานประจำาปี 
เอกสารประกอบการประชำุมทั�งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไว้ที�เว็บไซ่ติ์
ของบรษัิทฯ ที� http://ir.rs.co.th ในวันที� 19 มีนาคม 2564 ก�อนวัน
ประชำมุ 31 วัน เพื�อใหุ้ผู้ถ้ือืหุุ้น้มเีวลาเพยีงพอในการพจิารณาขอ้มลูติ�างๆ 

 การดำำาเนินการในวันประชุุมผู้ถึ่อหุน้ 
 1) นำาเทคโนโลยีบาร์โค้ดมาใชำ้กับการประชำุมผู้ถืือหุุ้้น ทั�งการ
ลงทะเบียน การนับคะแนนและแสดงผล เพื�อใหุ้้การดำาเนินการประชำุม
สามารถืกระทำาได้อย�างรวดเร็ว ถืูกติ้อง และแม�นยำา 
 2) ก�อนเร ิ�มประชุำมประธุานในที�ประชุำมได้มอบหุ้มายใหุ้้
เลขานุการบรษัิทชำี�แจงวธิุีการออกเสียงลงคะแนนใหุ้้ที�ประชุำมทราบ 
และสนับสนุนใหุ้้มีการใชำ้บัติรลงคะแนนเสียงในวาระที�สำาคัญ เพื�อความ
โปร�งใสและติรวจสอบได้ 
 3) ใหุ้้สิทธิุผู้ถืือหุุ้้นมากกว�าสิทธิุติามกฎหุ้มายกำาหุ้นด เชำ�น 
การใหุ้้ข้อมูลสำาคัญที�เป็นปัจจุบันผ�านเว็บไซ่ติ์ของบรษัิทฯ ไม�มีการ
ลิดรอนสิทธิุของผู้ถืือหุุ้้นในการศ้กษาสารสนเทศของบรษัิทฯ ที�ติ้อง
เปิดเผยติามข้อกำาหุ้นด และที�ประชุำมได้ทำาการพิจารณาเร ื�องติ�างๆ ติาม
ลำาดับระเบียบวาระที�ได้กำาหุ้นดไว้ในหุ้นังสือเชำิญประชำุมโดยไม�มีการ
เปลี�ยนแปลงลำาดับวาระการประชุำมเชำิญประชุำม ไม�เปลี�ยนแปลงข้อมูล
สำาคัญโดยไม�ได้แจ้งใหุ้้ผู้ถืือหุุ้้นทราบล�วงหุ้น้า ไม�แจกเอกสารที�มีข้อมูล
สำาคัญเพิ�มเติิมอย�างกะทันหุ้ัน และไม�จากัดสิทธุิในการเข้าประชำุมของผู้
ถืือหุุ้้นที�มาสาย เป็นติ้น 
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การปฏิิบัติิต่ิอผู้ถึ่อหุน้อย่างเที่่าเที่่ยมกัน  
 1) หุ้นังสือเชิำญประชุำมมีรายละเอียดของระเบียบวาระการ
ประชำุม เอกสารประกอบอย�างเพียงพอครบถ้ืวนติ�อการใช้ำสิทธุิของผู้
ถืือหุุ้้น ระบุชำัดเจนว�าเป็นเร ื�องเสนอเพื�อทราบหุ้รอืเพื�ออนุมัติิ ระบุความ
เหุ้็นของคณะกรรมการ กฎเกณฑ์์ติ�างๆ ที�ใชำ้ในการประชำุม แผนที�และ
รายละเอยีดของสถืานที�ประชำมุ เอกสารที�ผูเ้ขา้ร�วมประชำมุติอ้งแสดงก�อน
เข้าประชำุมและการมอบฉันทะ พร้อมแนบหุ้นังสือมอบฉันทะติามแบบที�
กระทรวงพาณิชำย์กำาหุ้นด เพื�อรักษาสิทธุิในการเข้าประชำุม 
 2) ก�อนเร ิ�มเข้าสู�ระเบียบวาระการประชำุม เลขานุการที�ประชำุม
ไดแ้จง้ใหุ้ผู้้ถืือหุุ้น้ทราบถืง้กฎเกณฑ์ต์ิ�างๆ ที�ใชำใ้นการประชำมุ ประเภทของ
หุุ้้น สิทธุิการออกเสียงลงคะแนน ขั�นติอนการออกเสียงลงมติิ วธิุีการนับ
และแสดงผลคะแนน 

 การคุ้มครองส่ิที่ธุิของผู้ถึ่อหุ้นส่่วนน้อย 
 1) บรษัิทฯ ได้ทำาการเสนอชำื�อและข้อมลูของกรรมการอิสระเป็น
ทางเลือกใหุ้้ผูถ้ือืหุุ้้นที�ไม�สะดวกเข้าร�วมประชุำมด้วยตินเอง ได้พิจารณาใน
การมอบฉนัทะใหุ้ก้รรมการอสิระเขา้ประชำมุและลงคะแนนเสยีงแทน โดย
ชีำ�แจงใหุ้้ผู้ถืือหุุ้้นได้ทราบด้วยว�ากรรมการอิสระดังกล�าวมีส�วนได้เสียใน
ระเบียบวาระใดบ้าง โดยในการประชำุมสามัญผู้ถืือหุุ้้นประจำาปี 2564 มี
ผู้ถือืหุุ้้นจำานวน 360 ราย ได้มอบฉันทะใหุ้ก้รรมการอสิระที�บรษัิทฯ เสนอ
เป็นผู้รับมอบฉันทะ 
 2) เมื�อวันที� 30 พฤศจิกายน ถื้ง 30 ธุันวาคม 2563 บรษัิทฯ 
ไดเ้ผยแพร�ข้อมูลบนเว็บไซ่ต์ิของ บรษัิทฯ เกี�ยวกับการเปิดโอกาสใหุ้้ผูถ้ือื
หุุ้้นส�วนน้อยสามารถืเสนอเร ื�องเพื�อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชำุม 
และเสนอชำื�อบคุคลเพื�อพจิารณาเขา้รับการเลอืกตัิ�งเป็นกรรมการ พร้อม
ข้อมูลด้านคุณสมบัติิและการใหุ้้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชำื�อ 
เมื�อครบกำาหุ้นดแล้วปรากฏิว�า “ไม�มีการเสนอเร ื�องเพื�อบรรจุเป็นวาระ
การประชำุม และไม�มีการเสนอชำื�อบุคคลเพื�อพิจารณาเข้ารับการเลือกติั�ง
เป็นกรรมการ” 
 ลำาดับระเบยีบวาระที�ไดก้ำาหุ้นดไว้ในหุ้นังสอืเชำญิประชำมุโดยไม�มี
การเปลี�ยนแปลงลำาดบัวาระการประชำมุเชิำญประชำมุ ไม�เปลี�ยนแปลงข้อมลู
สำาคัญโดยไม�ได้แจ้งใหุ้้ผู้ถืือหุุ้้นทราบล�วงหุ้น้า ไม�แจกเอกสารที�มีข้อมูล
สำาคัญเพิ�มเติิมอย�างกะทันหุ้ัน และไม�จากัดสิทธุิในการเข้าประชำุมของผู้
ถืือหุุ้้นที�มาสาย เป็นติ้น 

 การใชุ้ข้อมูลภายในเพื่่�อแส่วงหาผลประโยชุน์ 
 บรษัิทฯ ถืือว�าข้อมูลภายใน ข้อมูลในการดำาเนินธุุรกิจทั�งหุ้มด
ที�ยังไม�ได้ทำาการเปิดเผยสู�สาธุารณะ เป็นข้อมูลที�สำาคัญและเป็นข้อมูล
ลับหุ้ากทำาการเปิดเผยย�อมมีผลกระทบติ�อบรษัิทฯ ดังนั�นบุคคลากรของ
บรษัิทฯ จง้ติอ้งรักษาข้อมลูภายในไว้เป็นความลับ เว้นแติ�จะไดรั้บอนญุาติ
ใหุ้้เปิดเผย หุ้รอืเมื�อกฎหุ้มายบังคับใหุ้้ทำาการเปิดเผย 
 ดังนั�น บรษัิทฯ จ้งกำาหุ้นดนโยบายใหุ้้มีการเก็บรักษาข้อมูล
ภายในใหุ้้เป็นความลับระหุ้ว�างผู้ที�เกี�ยวข้องเท�านั�น รวมทั�งกำาหุ้นดบท
ลงโทษอย�างร้ายแรงสำาหุ้รับผู้ที�นำาข้อมูลภายในของบรษัิทฯ ไปใชำ้เพื�อ
แสวงหุ้าผลประโยชำน์ โดยรายละเอียด ดังนี� 
 1) กรรมการ ผู้บรหิุ้าร และพนักงาน ติ้องไม�ใชำ้หุ้รอืใหุ้้ข้อมูล
ภายใน ข้อมูลคู�ค้าทางธุุรกิจของบรษัิทฯ แก�บุคคลอื�นเพื�อแสวงหุ้า
ประโยชำน์ของตินเอง โดยกรรมการ ผู้บรหิุ้าร และพนักงาน ติ้องร�วมกัน
รักษาความลบัและขอ้มูลภายในส�วนที�รับผิดชำอบไม�ใหุ้รั้�วไหุ้ลไปยงับุคคล

ภายนอก รวมทั�งบุคคลภายในของบรษัิทฯ ที�ไม�มีส�วนเกี�ยวข้อง 
 2) มีการจำากัดการเข้าถ้ืงข้อมูลภายในที�ยังไม�เปิดเผยติ�อ
สาธุารณชำน โดยใหุ้้รับรู้เฉพาะบุคคลที�เกี�ยวข้องเท�านั�น 
 3) การเปิดเผยข้อมูลของบรษัิทฯ ติอ้งกระทำาโดยบุคคลที�มหีุ้น้า
ที�ในการเปิดเผยข้อมูลเท�านั�น
 4) กรรมการ ผู้บรหิุ้าร และพนักงานทุกคน มีหุ้น้าที�ในการ
ปอ้งกนัรักษาขอ้มลูภายใน และไม�แสวงหุ้าผลประโยชำนจ์ากขอ้มลูภายใน
ที�ได้รับทราบ แม้ว�าจะพ้นสภาพการเป็นพนักงานของบรษัิทฯ ไปแล้ว 
 5) กรรมการ และผู้บรหิุ้ารระดับสูง มีหุ้น้าที�รายงานการถืือ
ครองหุ้ลักทรัพย์ และรายงานการเปลี�ยนแปลงการถืือครองหุ้ลักทรัพย์
ติามมาติรา 59 แหุ้�งพระราชำบัญญัติิหุ้ลักทรัพย์และติลาดหุ้ลักทรัพย์ 
พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันทำาการ นับจากวนัที�ซ่ื�อ ขาย โอน หุ้รอืรับโอนหุ้ลกั
ทรัพยต์ิ�อสำานักงานคณะกรรมการกำากับหุ้ลกัทรัพยแ์ละติลาดหุ้ลักทรัพย ์
(ก.ล.ติ.) และสำาเนาใหุ้้ฝ่ายกฎหุ้มายรับทราบเพื�อทำาการรวบรวมและ
รายงานติ�อคณะกรรมการบรษัิทเป็นประจำา รวมทั�งใหุ้้มีการเปิดเผยใน
รายงานประจำาปีอย�างถืูกติ้อง 
 6) กรรมการและผู้บรหิุ้ารระดับสูงควรหุ้ลีกเลี�ยงการซ่ื�อ ขาย 
โอน หุ้รอืรับโอนหุ้ลักทรัพย์ของบรษัิทฯ ในชำ�วง 3 สัปดาหุ้์ก�อนที�งบการ
เงินของบรษัิทฯ จะเปิดเผยติ�อสาธุารณะ และควรรอใหุ้้พ้น 48 ชำั�วโมงจง้
เร ิ�มทำาการซ่ื�อขายติามปกติิ 
 7) บคุคลที�เปดิเผยขอ้มลูภายในที�ยงัไม�ไดรั้บอนญุาติ และขอ้มลู
ที�ยังไม�ได้เปิดเผยติ�อสาธุารณะ จนส�งผลเสียหุ้ายติ�อบรษัิทฯ บุคคลผู้นั�น
ติ้องรับผิดทางกฎหุ้มาย 
 โดยขอ้กำาหุ้นดนี�รวมความถืง้คู�สมรสหุ้รอืผูท้ี�อยู�กนิดว้ยกนัฉนั
สามีภรยิา บุพการ ีผู้สืบสันดาน ผู้รับบุติรบุญธุรรม หุ้รอืบุติรบุญธุรรม 
และพี�น้องร�วมบิดามารดาเดียวกัน หุ้รอืพี�น้องร�วมบิดาหุ้รอืร�วมมารดา
เดียวกัน ของกรรมการ ผู้บรหิุ้าร พนักงาน และลูกจ้างของบรษัิทฯ 
พนักงานคนใดฝ่าฝืนในระเบียบดังกล�าวบรษัิทฯ จะถืือว�าได้กระทำาผิด
อย�างร้ายแรงโดยอาจมีโทษติั�งแติ�ขั�นติักเตืิอนด้วยวาจาจนถื้งขั�นใหุ้้ออก
จากงาน
หุ้มายเหุ้ติุ ผู้บรหิุ้ารติามนิยามของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหุ้ลักทรัพย์และติลาดหุ้ลักทรัพย์ 
(ก.ล.ติ.) ที�มีหุ้น้าที�รายงานการเปลี�ยนแปลงการถืือครองหุ้ลักทรัพย์ติามกฎหุ้มาย โดยหุ้มายรวมถื้ง
ทุกหุ้ลักทรัพย์ เชำ�น หุุ้้นสามัญ หุ้รอืใบสำาคัญแสดงสิทธุิ เป็นติ้น 

ที่รัพื่ย์ส่ินที่างปัญญาหรอืลิขส่ิที่ธุิ� 
 บรษัิทฯ ติระหุ้นักและเล็งเหุ้็นความสำาคัญเกี�ยวกับทรัพย์สิน
ทางปัญญาและลิขสิทธุิ� โดยมีการกำาหุ้นดอย�างชัำดเจนที�จะไม�กระทำา
การใดๆ ที�จะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม�ว�าจะเป็นทางด้าน
ความคดิ นวัติกรรม ลขิสทิธุิ� สทิธุบิตัิร หุ้รอืเคร ื�องหุ้มายการคา้ โดยสรุป
สาระสำาคัญได้ดังนี� 
 1) พนักงานทุกคนมีหุ้น้าที�รักษาความลับทางการค้า ได้แก� 
ข้อมูลทางธุุรกิจ และข้อมูลทางเทคนิคของบรษัิทฯ ซ้่�งพนักงานติ้อง
ปกป้องรักษาข้อมูลที�เป็นความลับของบรษัิทฯ หุ้รอืคู�ค้าทางธุุรกิจของ
บรษัิทฯ โดยภาระหุ้น้าที�ในการปกป้องรักษาข้อมูลนี�จะติ�อเนื�องไปจนถื้ง
เมื�อพนักงานได้ออกจากบรษัิทฯ แล้ว 
 2) พนักงานทุกคนมีหุ้น้าที�ปกป้อง คุ้มครอง รักษาทรัพย์สิน
ทางปัญญาที�บรษัิทฯ เป็นเจ้าของ ใหุ้้พ้นจากการถูืกละเมิดหุ้รอืถืูกนำาไป
ใชำ้โดยไม�ได้รับอนุญาติ 
 3) บรษัิทฯ จะเคารพและไม�ล�วงละเมิดในทรัพย์สินทางปัญญา 
ทั�งของพนักภายในและบุคคลภายนอก 

 4) ส�งเสรมิใหุ้ผู้บ้รหิุ้ารและพนกังานมกีารคดิสร้างสรรคผ์ลงาน
ทางทรัพย์สินทางปัญญาเพื�อประโยชำน์ของบรษัิทฯ 

การเปิดำเผยข้อมูลและความโปร่งใส่ 
 บรษัิทฯ ติระหุ้นักดวี�าขอ้มลูของบรษัิทฯ ในทกุดา้นส�งผลติ�อการ
ติดัสินใจของผูล้งทุนและผูมี้ส�วนได้เสียทุกส�วน จง้มีนโยบายการเปิดเผย
ขอ้มลูทั�งที�เป็นและไม�เป็นขอ้มลูทางการเงิน ดว้ยสาระที�สำาคญัคอืถืกูติอ้ง 
ครบถื้วน โปร�งใส และทันเวลา ทุกฝ่ายสามารถืเข้าถื้งข้อมูลได้อย�างเท�า
เทียมกัน โดยผ�านชำ�องทางที�ผู้เกี�ยวข้องทุกฝ่ายเข้าถื้งข้อมูลได้ง�าย 
 1) ผู้บรหิุ้ารสูงสุดมอบหุ้มายใหุ้้ผู้มีหุ้น้าที�เปิดเผยข้อมูลเป็นผู้
ดำาเนนิการเปดิเผยขอ้มลูของบรษัิทฯ และมหีุ้น�วยงานกลางเปน็ผูใ้หุ้ข้อ้มลู
แก�สาธุารณชำนและบุคคลทั�วไป ได้แก� หุ้น�วยงานภาพลักษณ์และสื�อสาร
องค์กร นักลงทุนสัมพันธุ์ และเลขานุการบรษัิท เป็นติ้น 
 2) การเปิดเผยขอ้มูลเป็นไปติามข้อกำาหุ้นดของติลาดหุ้ลักทรัพย์
แหุ้�งประเทศไทย สำานักงานคณะกรรมการกำากับหุ้ลักทรัพย์และ
ติลาดหุ้ลักทรัพย์ และกฎหุ้มายที�เกี�ยวข้องอย�างเคร�งครัด รวมถื้งการ
เปิดเผยข้อมูลติ�อผู้ถืือหุุ้้นและสาธุารณชำนอย�างเท�าเทียมกัน ซ่้�งนอกจาก
เผยแพร�ผ�านชำ�องทางเว็บไซ่ติข์องติลาดหุ้ลกัทรัพยแ์หุ้�งประเทศไทยแล้ว 
ยังทำาการเผยแพร�ไว้ในเว็บไซ่ติ์ของบรษัิทฯ ซ่้�งจัดทำาเป็นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษอย�างครบถื้วนอีกด้วย 
 • ขอ้มลูที�เปดิเผยอย�างสมำ�าเสมอ ไดแ้ก� วสิยัทศัน ์ฐานะการเงนิ 
ผลการดำาเนินงาน รวมทั�งข้อมูลในรายงานประจำาปี 
 • ข้อมูลที�จะไม�เปิดเผยข้อมูลที�มีนัยสำาคัญ ที�ยังไม�ได้เปิดเผย
ข้อมูลติ�อสาธุารณชำน ใหุ้้แก�พนักงานที�ไม�ได้รับอนุญาติ กลุ�มบุคคล หุ้รอื
บคุคลอื�นใด (รวมถืง้นกัลงทนุ สื�อมวลชำนและนกัวเิคราะหุ้)์ จนกว�าขอ้มลู
จะได้รับการเปิดเผยแก�สาธุารณชำนแล้ว 
 • ในบางสถืานการณ์ บรษัิทฯ อาจมีความจำาเป็นในการพิจารณา
เปิดเผยข้อมูลติ�อสาธุารณชำนด้วยเหุ้ติุผลทางธุุรกิจ เชำ�น หุ้ากเปิดเผย
ข้อมูลจะมีผลติ�อการเจรจาติ�อรองทางธุุรกิจของบรษัิทฯ 
 3) การจัดทำารายงานทางการเงิน 
แสดงความรับผิดชำอบด้วยการจัดทำารายงานทางการเงินอย�างถูืกต้ิอง 
ครบถืว้น โปร�งใส และทนัเวลา เพื�อรักษาไว้ซ่้�งทรัพยส์นิของบรษัิทฯ จาก
การสูญหุ้ายหุ้รอืนาไปใชำ้โดยบุคคลที�ไม�มีอำานาจ ป้องกันการทุจรติิและ
การดำาเนินการที�ผิดปกติิ เป็นไปติามมาติรฐานทางบัญชำีที�รับรองทั�วไป
ในประเทศไทย และปฏิิบัติิถืูกติ้องติามกฎหุ้มายและประกาศที�เกี�ยวข้อง 
เพื�อใหุ้ผู้ม้สี�วนไดเ้สยีมคีวามเชืำ�อมั�นในรายงานทางการเงนิ คณะกรรมการ
บรษัิทจ้งได้มอบหุ้มายใหุ้้คณะกรรมการติรวจสอบทำาหุ้น้าที�กำากับดูแล
การจัดทำารายงานทางการเงิน ใหุ้้มีการใช้ำนโยบายทางบัญชีำที�เหุ้มาะสม 
รวมทั�งสอบทานความถืกูติอ้งและความเพยีงพอของรายงานทางการเงนิ 
คณะกรรมการติรวจสอบกำาหุ้นดใหุ้้มกีารประชำมุร�วมกบัผูส้อบบญัชำ ีโดย
ไม�มีฝ่ายบรหิุ้ารเข้าร�วมประชำุมอย�างน้อยปีละ 1 ครั�ง เพื�อสอบถืามและ
ขอความคิดเหุ้็นจากผู้สอบบัญชำีในเร ื�องติ�างๆ นอกจากนี� ยังมีการจัด
ทำารายงานความรับผิดชำอบของคณะกรรมการติ�อรายงานทางการเงิน 
ซ่้�งครอบคลุมเร ื�องสำาคัญติามข้อพ้งปฏิิบัติิสาหุ้รับคณะกรรมการบรษัิท
ที�ติลาดหุ้ลักทรัพย์แหุ้�งประเทศไทยได้เสนอแนะไว้ โดยแสดงควบคู�กับ
รายงานของผู้สอบบัญชำีในรายงานประจำาปี 
4) หุ้น�วยงานนักลงทุนสัมพันธุ์ กล�าวถื้งในหัุ้วข้อ 7.6.2
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 บรษัิทฯ จัดใหุ้ม้คีู�มอืจรรยาบรรณธุรุกจิ (Code of Conduct) 
เพื�อใหุ้้กรรมการ ผูบ้รหิุ้าร และพนกังานในกลุ�มบรษัิทฯ มกีรอบการดำาเนนิ
งานที�มีมาติรฐานร�วมกันและย้ดมั�นในคุณธุรรม ติลอดจนคำาน้งถื้งผู้มี
ส�วนได้เสียกลุ�มติ�างๆ นโยบายจรรยาบรรณธุุรกิจของบรษัิทฯ ระบุหุ้ลัก
การที�สำาคญัประกอบดว้ย การปฏิบิตัิหิุ้นา้ที�ดว้ยความซ่ื�อสัติยสุ์จรติิ ความ
เสมอภาคกบัสทิธุมินษุยชำนแก�ผูเ้กี�ยวขอ้ง การไม�ล�วงละเมดิทรัพยส์นิทาง
ปัญญาหุ้รอืลขิสิทธุิ� ความรับผดิชำอบติ�อสังคมและสิ�งแวดลอ้ม การปฏิบิตัิิ
ติ�อผูม้สี�วนไดเ้สยี การรักษาขอ้มลูและทรัพยสิ์น และการดแูลการใชำข้อ้มลู
ภายใน โดยบรษัิทฯ มกีารสื�อสารและทบทวนปรับปรุงแกไ้ขจรรยาบรรณ
ธุรุกจิเป็นประจำาทกุป ีนอกจากนี�ไดม้กีารเผยแพร�จรรยาบรรณธุรุกิจฉบับ
เติ็มไว้ในเว็บไซ่ติ์ของบรษัิทฯ  
 บรษัิทฯ ได้มี สื�อสารอย�างชำัดเจนเร ื�องของค�านิยมหุ้ลัก 
วัฒนธุรรมองค์กร ทั�งการสื�อสารภายในและการสื�อสารภายนอก โดย
บรษัิทฯ เสรมิสร้างความเข้าใจ และส�งเสรมิใหุ้้เกดิพฤติกิรรมที�สอดคล้อง
ไปกับค�านิยมหุ้ลัก และวัฒนธุรรมองค์กร ทั�งในเร ื�องของการทำางานและ
การใชำ้ชีำวติิประจาวัน จนสามารถืเรยีกว�า เป็น DNA ของพนักงานได้
ในที�สุด 
 กระบวนการที�สนับสนุนสิ�งเหุ้ล�านี� คือ ความชัำดเจนเร ื�องความ
แน�วแน�ที�เป้าหุ้มาย การใชำ้หุ้ลักการบรหิุ้ารของผู้นำา การนำาใหุ้้เป็นแบบ
อย�าง การใหุ้้การสนับสนุน พัฒนาบุคลากรของบรษัิทฯ รวมถื้งมีการ
ประเมินผลของพนักงานและหัุ้วหุ้น้าเฉพาะด้านการมีบทบาทที�ส�งเสรมิ
การใช้ำค�านิยมหุ้ลักและวัฒนธุรรมมาเป็นส�วนหุ้น้�งของการทำางานอย�าง
มีจรรยาบรรณ 

 1) บรษัิทฯ ได้รับการจัดอันดับ หุ้า้ดาว หุ้รอื ระดับดีเลิศ สำาหุ้รับ
โครงการสำารวจการกำากับดูแลกิจการบรษัิทจดทะเบียนไทย (CGR)
ประจำาปี 2564 โดยสถืาบันส�งเสรมิกรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
 2) ที�ประชำุมคณะกรรมการบรษัิท ครั�งที� 2/2564 มีมติิอนุมัติิ
การยื�นคำาประกาศเจตินารมณ์เข้าร�วมแนวร�วมติ�อติ้านคอร์รัปชัำ�นของ
ภาคเอกชำนไทย (CAC) และบรษัิทฯ ได้ยื�นประกาศเจตินารมณ์เข้าร�วม
กับ CAC แล้วเมื�อวันที� 5 พฤษภาคม 2564

จรรยาบรรณธุุรกิจ 

การเปล่�ยนแปลงและ
พื่ัฒนาการที่่�ส่ำาคัญของ
นโยบาย แนวปฏิิบัติิ และ
ระบบการกำากับดำูแลกิจการ
ในรอบปีที่่�ผ่านมา 

 6.2)

 6.3)

6.3.1) การที่บที่วนนโยบายแนวปฏิิบัติิ และระบบการ
กำากับดำูแลกิจการ 
 บรษัิทฯ ได้มีการปรับปรุงนโยบายแนวปฏิิบัติิและระบบการ
กำากับดูแลกิจการอย�างติ�อเนื�อง ที�ประชำุมคณะกรรมการบรษัิท ครั�งที� 
6/2564 เมื�อวันที� 10 พฤศจิกายน 2564 ได้มีการพิจารณาทบทวน 
ปรับปรุงคู�มอืจรรยาบรรณของบรษัิทฯ เพื�อยกระดับและส�งเสรมิบรรษัท
ภิบาลของบรษัิทฯ และบรษัิทย�อย (“อาร์เอส กรุ๊ป”) อย�างติ�อเนื�อง

6.3.2) การนำาหลักการกำากับดำูแลกิจการที่่�ดำ่ส่ำาหรับ
บรษัิัที่จดำที่ะเบ่ยนปี 2560 ไปปรับใชุ้ 
 ติลอดป ี2564 บรษัิทฯ ไดป้ฏิบิตัิติิามหุ้ลักการกำากบัดูแลกจิการ
ที�ดี แติ�อาจไม�ครอบคลุมติามเกณฑ์์ ในเร ื�องดังติ�อไปนี� 
 1) ไม�ได้เปิดเผยค�าติอบแทนของกรรมการที�เป็นผู้บรหิุ้ารใน
ส�วนที�ไดรั้บจากการเป็นกรรมการบรษัิทอื�น เพราะไม�ใชำ�ขอ้มลูของบรษัิทฯ 
 2) ประธุานกรรมการเป็นบุคคลเดียวกับประธุานเจ้าหุ้น้าที�
บรหิุ้าร และเป็นติัวแทนของกลุ�มผู้ถืือหุุ้้นใหุ้ญ� อย�างไรก็ติาม โครงสร้าง
คณะกรรมการของบรษัิท ประกอบด้วย กรรมการที�เป็นอิสระ 3 ใน 8 
ของกรรมการทั�งคณะ ทำาใหุ้้เกดิการถื�วงดลุและสอบทานการบรหิุ้ารงาน
ที�โปร�งใสและรัดกุม 
 3) คณะกรรมการไม�ได้กำาหุ้นดวาระการดำารงติำาแหุ้น�งของ
กรรมการอิสระไว้ใหุ้้ไม�เกิน 9 ปี เนื�องจากมีความเหุ้็นว�า กรรมการอิสระ
เป็นผู้ที�มีความรู้ความสามารถื และมีประสบการณ์มาก ดังนั�น การดำารง
ติำาแหุ้น�งกรรมการเป็นเวลานานจะชำ�วยใหุ้้เข้าใจการดำาเนินธุุรกิจของ
บรษัิทฯ ได้ดียิ�งข้�น 
 4) บรษัิทฯ ไม�ได้กำาหุ้นดวธิุีการลงคะแนนเสียงเลือกติั�ง
กรรมการโดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) 
เนื�องจากบรษัิทฯ มีข้อบังคับในการออกเสียงลงคะแนนใหุ้้หุุ้้นหุ้น้�งหุุ้้นมี
เสียงหุ้น้�งเสียง อย�างไรก็ติาม บรษัิทฯ ได้เปิดโอกาสใหุ้้ผู้ถืือหุุ้้นส�วนน้อย
เสนอวาระการประชุำมล�วงหุ้น้า หุ้รอืเสนอชำื�อบุคคลเพื�อพิจารณาเข้ารับ
การเลือกติั�งเป็นกรรมการบรษัิทในการประชำุมสามัญผู้ถืือหุุ้้นประจาปี 
ผ�านทางเว็บไซ่ติ์ของบรษัิทฯ ได้ล�วงหุ้น้า 

6.3.3) ข้อมูลปฏิิบัติิในเร ื�องอ่�นๆ ติามหลักการกำากับ
ดำูแลกิจการที่่�ดำ่ เพื่่�อรองรับการประเมิน 
 1) ไม�เปน็ บรษัิทฯ ที�มกีารทำารายการเกี�ยวโยงที�ไม�เปน็ธุรรม ซ่้�ง
หุ้น�วยงานทางการแจ้งเติือนใหุ้้ผู้ลงทุนใชำ้วจิารณญาณในการติัดสินใจ 
 2) ไม�เป็น บรษัิทฯ ที�เข้าข�ายฝ่าฝืนเกณฑ์์เร ื�องการดำารงสถืานะ
การเป็นบรษัิทจดทะเบียนในติลาดหุ้ลักทรัพย์แหุ้�งประเทศไทย เร ื�อง
กรรมการอิสระและกรรมการติรวจสอบ 
 3) ไม�เป็น บรษัิทฯ ที�มีพฤติิกรรมการซื่�อขายหุ้ลักทรัพย์ที�ผิด
ปกติิโดยการกระทำาของกรรมการ หุ้รอืผู้บรหิุ้ารที�ได้รับการติัดสินและ
ประกาศความผิดจากสำานักงาน ก.ล.ติ. 

 ในการนี� คณะกรรมการบรษัิทได้จัดใหุ้้มีการจัดทำา “นโยบาย
การกำากับดูแลกิจการที�ดี” และ “จรรยาบรรณธุุรกิจ” โดยการเผยแพร�
ไว้บนเว็บไซ่ต์ิของบรษัิทฯ เพื�อใหุ้้บุคคลภายนอกและผู้มีส�วนได้เสียทุก
ส�วนได้รับทราบ และยังใชำ้ในการสื�อสารภายในบรษัิทฯ เพื�อใหุ้้กรรมการ 
ผู้บรหิุ้าร และพนักงาน ศ้กษาทาความเข้าใจและสามารถืนาไปใชำ้เป็น
กรอบในการดำาเนินงานได้อย�างถืูกติ้องเหุ้มาะสม
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โครงส่ร้างการกำากับดูำแลกิจการ และข้อมูลส่ำาคัญ
เก่�ยวกับคณะกรรมการ ผู้บรหิาร และพื่นักงาน

คณะกรรมการบรษัิัที่

คณะกรรมการบรหิาร

ประธุานเจ้าหน้าที่่�บรหิาร ส่ายงานติรวจส่อบภายใน

เลขานุการบรษัิัที่

ส่ำานักประธุาน

คณะกรรมการ
บรหิารความเส่่�ยง

คณะกรรมการส่รรหา
และพื่ิจารณาค่าติอบแที่น

คณะกรรมการ
ติรวจส่อบ

คณะกรรมการ
บรรษััที่ภิบาลและการพัื่ฒนา

อย่างยั�งยน่

คณะที่ำางานติ่อติ้าน
การทีุ่จรติิและคอร์รัปชุั�น

ธุุรกิจพื่าณิชุย์ ธุุรกิจส่่�อ
โที่รที่ัศน์

ธุุรกิจ
เพื่ลง

ธุุรกิจ
ส่่�อออนไลน์

ส่ายงาน
ภาพื่ลักษัณ์

และส่่�อส่ารองค์กร

ส่ายงาน
การติลาดำ

และ
ส่่�อส่ารแบรนดำ์

ส่ายงาน
บรหิาร

และ
จัดำการ

ส่ินที่รัพื่ย์อาคาร
ส่ำานักงาน

ส่ายงาน
จัดำซ่�อ
จัดำจ้าง

ธุุรกิจส่่�อ
วทิี่ยุ

ส่ายงาน
กฎหมาย

ส่ายงานการเงิน
และบัญชุ่

ส่ายงานนักลงทีุ่นส่ัมพัื่นธุ์
และการพัื่ฒนาอย่างยั�งย่น

ส่ายงานบรหิาร
บุคลากร

ส่ายงาน
เที่คโนโลย่

 7)

แผนภาพื่โครงส่ร้างการกำากับดูำแลกิจการ 7.1)
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ข้อมูลเก่�ยวกับคณะกรรมการ 7.2)
 โครงสร้างการจัดการของบรษัิทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบรษัิท และคณะกรรมการชำุดย�อย จำานวน 5 ชำุด ได้แก�
1) คณะกรรมการบรหิุ้าร 2) คณะกรรมการติรวจสอบ 3) คณะกรรมการสรรหุ้าและพิจารณาค�าติอบแทน
4) คณะกรรมการบรหิุ้ารความเสี�ยง 5) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย�างยั�งยืน 

องค์ประกอบของคณะกรรมการบรษัิัที่
ณ วันที� 31 ธุันวาคม 2564 คณะกรรมการบรษัิท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 8 ท�าน

ข้อมูลคณะกรรมการบรษัิัที่

1) นายสุรชำัย เชำษฐโชำติิศักดิ� 

2) นางพรพรรณ เติชำรุ�งชำัยกุล 

3) นายวทิวัส เวชำชำบุษกร 

4) นายดนัยศิษฏิ์ เปสลาพันธุ์ 

5) นายโสรัติน์ วณิชำวรากิจ 

6) นายพิศิษฐ์ ดัชำณาภิรมย์ 

7) นางวรรณสุดา ธุนสรานาติ 

8) นายศุภกิจ อัศวชำัย* 

กรรมการที�เป็นผู้บรหิุ้าร 

กรรมการที�เป็นผู้บรหิุ้าร 

กรรมการที�เป็นผู้บรหิุ้าร 

กรรมการที�เป็นผู้บรหิุ้าร 

กรรมการที�ไม�เป็นผู้บรหิุ้าร 

กรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระ 

ประธุานกรรมการบรษัิท / ประธุานกรรมการบรหิุ้าร  

กรรมการบรษัิท / กรรมการบรหิุ้าร 
/ ประธุานกรรมการบรหิุ้ารความเสี�ยง / เลขานุการบรษัิท 

กรรมการบรษัิท / กรรมการบรหิุ้าร / ประธุานกรรมการบรรษัท
ภิบาลและการพัฒนาอย�างยั�งยืน / กรรมการบรหิุ้ารความเสี�ยง 

กรรมการบรษัิท / กรรมการบรหิุ้ารความเสี�ยง 

กรรมการบรษัิท 

กรรมการบรษัิท / ประธุานกรรมการติรวจสอบ
/ ประธุานกรรมการสรรหุ้าและพิจารณาค�าติอบแทน 

กรรมการบรษัิท / กรรมการติรวจสอบ
/ กรรมการสรรหุ้าและพิจารณาค�าติอบแทน 

กรรมการบรษัิท / กรรมการติรวจสอบ
/ กรรมการสรรหุ้าและพิจารณาค�าติอบแทน 

กรรมการที�ไม�เป็นผู้บรหิุ้าร 
จำานวน 1 ท�าน

(ร้อยละ 12 ของกรรมการ
ทั�งหุ้มด)

กรรมการที�อิสระ 
จำานวน 3 ท�าน

(ร้อยละ 38 ของกรรมการ
ทั�งหุ้มด)

กรรมการที�เป็นผู้บรหิุ้าร 
จำานวน 4 ท�าน

(ร้อยละ 50 ของกรรมการ
ทั�งหุ้มด)

หุ้มายเหุ้ติุ * นายศุภกิจ อัศวชำัย ได้รับการแติ�งติั�งใหุ้้ดำารงติำาแหุ้น�ง กรรมการอิสระ / กรรมการติรวจสอบ / กรรมการสรรหุ้าและพิจารณาค�าติอบแทน แทนนายจักรกฤศฏิิ�  พาราพันธุกุล โดยมีผลติั�งแติ�วันที� 
30 มิถืุนายน 2564
คำานิยามซ่้�งเป็นไปติามข้อกำาหุ้นดของคณะกรรมการกำากับติลาดทุน
• กรรมการที�เป็นผู้บรหิุ้าร หุ้มายถื้ง กรรมการที�ดำารงติำาแหุ้น�งเป็นผู้บรหิุ้าร หุ้รอืมีส�วนร�วมในการบรหิุ้ารงานของบรษัิทฯ
• กรรมการที�ไม�เป็นผู้บรหิุ้าร หุ้มายถื้ง กรรมการที�ไม�ได้ดำารงติำาแหุ้น�งเป็นผู้บรหิุ้าร และไม�มีส�วนร�วมในการบรหิุ้ารงานของบรษัิทฯ
• กรรมการอิสระ หุ้มายถืง้ กรรมการจากภายนอกที�ไม�ได้ดำารงติำาแหุ้น�งเป็นผู้บรหิุ้ารหุ้รอืพนักงานประจำาของบรษัิทฯ ไม�ได้เป็นกรรมการบรหิุ้าร หุ้รอืกรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบรษัิทฯ
 และเป็นอิสระจากผู้ถืือหุุ้้นรายใหุ้ญ� ผู้บรหิุ้าร และผู้ที�เกี�ยวข้อง สามารถืทำาหุ้น้าที�คุ้มครองผลประโยชำน์ของผู้ถืือหุุ้้นทุกรายอย�างเท�าเทียมกัน และสามารถืชำ�วยดูแลไม�ใหุ้้เกิดรายการที�มีความขัดแย้งทางผล
ประโยชำน์ระหุ้ว�างบรษัิทฯ กับบุคคลที�เกี�ยวข้องกัน

รายชุ่�อ ติำาแหน่ง ประเภที่กรรมการ

กรรมการผู้ม่อำานาจลงลายม่อชุ่�อผูกพัื่นบรษัิัที่ฯ

 กรรมการผู้มีอำานาจลงลายมือชำื�อผูกพันบรษัิทฯ ประกอบด้วย 
“นายสุรชัำย เชำษฐโชำติิศักดิ� นายดนัยศิษฏ์ิ เปสลาพันธ์ุ นางพรพรรณ
เติชำรุ�งชัำยกุล นายวทิวัส เวชำชำบุษกร สองในสี�คนนี�ลงลายมือชำื�อร�วมกัน 
และประทับติราสำาคัญของบรษัิทฯ”

ขอบเขติอำานาจหน้าที่่�ของคณะกรรมการบรษัิัที่

 ที�ประชำมุวสิามญัผูถ้ือืหุุ้น้ ครั�งที� 1/2546 เมื�อวันที� 13 มกราคม 
2546 ได้มมีติกิำาหุ้นดขอบเขติอำานาจหุ้น้าที�ของคณะกรรมการบรษัิท ไว้
ดังนี� คณะกรรมการบรษัิทมีอำานาจหุ้น้าที�จัดการบรษัิทฯ ใหุ้้เป็นไปติาม
กฎหุ้มาย วัติถืุประสงค์ ข้อบังคับ มติิของที�ประชุำมผู้ถืือหุุ้้น และมีอำานาจ
มอบหุ้มายแติ�งติั�งกรรมการจำานวนหุ้น้�งใหุ้้เป็นกรรมการบรหิุ้ารหุ้รอื
มอบหุ้มายใหุ้้บุคคลอื�นใด เพื�อดำาเนินการอย�างหุ้น้�งอย�างใดหุ้รอืหุ้ลาย
อย�างภายใติ้การควบคุมของคณะกรรมการบรษัิทได้ เว้นแติ�อำานาจใน
การดำาเนินการดังติ�อไปนี� จะกระทำาได้ก็ติ�อเมื�อได้รับอนุมัติิจากที�ประชุำม
ผูถ้ือืหุุ้น้ก�อน ทั�งนี� กำาหุ้นดใหุ้ร้ายการที�กรรมการหุ้รอืบคุคลที�อาจมคีวาม
ขัดแย้ง มีส�วนได้เสีย หุ้รอืมีความขัดแย้งทางผลประโยชำน์อื�นใดกับ
บรษัิทฯ หุ้รอืบรษัิทย�อย ใหุ้้กรรมการซ่้�งมีส�วนได้เสียในเร ื�องใด ไม�มีสิทธุิ
ออกเสียงลงคะแนนในเร ื�องนั�น

1)  เร ื�องที�กฎหุ้มายกำาหุ้นดใหุ้้ติ้องได้มติิจากที�ประชำุมผู้ถืือหุุ้้น
2)  การทำารายการที�กรรมการมีส�วนได้เสียและอยู�ในข�ายที�กฎหุ้มาย หุ้รอื
ข้อกำาหุ้นดของติลาดหุ้ลักทรัพย์ระบุใหุ้้ติ้องได้รับอนุมัติิจากที�ประชุำม
ผู้ถืือหุุ้้น

 และในกรณดีงัติ�อไปนี�จะติอ้งไดรั้บความเหุ้น็ชำอบจากที�ประชำมุ
คณะกรรมการบรษัิท และที�ประชุำมผูถ้ือืหุุ้้น ดว้ยคะแนนเสียงไม�นอ้ยกว�า 
3 ใน 4 ของจำานวนเสียงทั�งหุ้มดของผู้ถืือหุุ้้นที�เข้าประชุำมและมีสิทธุิออก
เสียงลงคะแนน
 (1) การขายหุ้รอืโอนกิจการของบรษัิทฯ ทั�งหุ้มดหุ้รอืบางส�วน
ที�สำาคัญ
 (2) การซื่�อหุ้รอืรับโอนกิจการของบรษัิทอื�นหุ้รอืบรษัิทเอกชำน
มาเป็นของบรษัิทฯ
 (3) การทำา แก้ไข หุ้รอืเลิกสัญญาเกี�ยวกับการใหุ้้เชำ�ากิจการ
ของบรษัิทฯ ทั�งหุ้มดหุ้รอืบางส�วนที�สำาคัญ การมอบหุ้มายใหุ้้บุคคลอื�น
เข้าจัดการธุุรกิจของบรษัิทฯ หุ้รอืการรวมกิจการกับบุคคลอื�นโดยมี
วัติถืุประสงค์จะแบ�งกำาไรขาดทุนกัน
 (4) การแก้ไขเพิ�มเติิมหุ้นังสือบรคิณหุ้์สนธุิหุ้รอืข้อบังคับ
 (5) การเพิ�มทุน การลดทุน การออกหุุ้้นกู้ การควบหุ้รอืเลิก
บรษัิทฯ
 (6) การใดที�พระราชำบัญญัติิหุ้ลักทรัพย์  หุ้รอืประกาศ
ติลาดหุ้ลักทรัพย์กำาหุ้นดใหุ้้ติ้องได้รับมติิจากที�ประชุำมผู้ถืือหุุ้้น เชำ�น
การไดม้าหุ้รอืจำาหุ้น�ายไปซ่้�งสนิทรัพยข์องบรษัิทจดทะเบยีน หุ้รอืรายการ
ที�เกี�ยวโยงกัน

หุ้นา้ที�ความรับผดิชำอบ ติลอดจนอำานาจอนมุตัิขิองคณะกรรมการบรษัิทฯ 
รวมถื้งเร ื�องดังติ�อไปนี�

1) ดแูลการกำาหุ้นดวัติถืปุระสงคแ์ละเปา้หุ้มายหุ้ลักในการประกอบธุรุกิจ
เป็นไปเพื�อความยั�งยนื โดยเป็นวัติถืปุระสงค์และเป้าหุ้มายที�สอดคล้องกับ
การสร้างคุณค�าใหุ้้ทั�งบรษัิทฯ ลูกค้า ผู้มีส�วนได้เสีย และสังคมโดยรวม

2) ดูแลใหุ้้มั�นใจว�า วัติถืุประสงค์และเป้าหุ้มาย ติลอดจนกลยุทธุ์ในระยะ
เวลาปานกลางและ/หุ้รอืประจำาปีของกิจการสอดคล้องกับการบรรลุ
วัติถืุประสงค์และเป้าหุ้มายหุ้ลักของบรษัิทฯ โดยมีการนำานวัติกรรมและ
เทคโนโลยีมาใช้ำอย�างเหุ้มาะสมและปลอดภัย

3) ดแูลการสร้างวัฒนธุรรมองคก์รที�ยด้มั�นในจรยิธุรรม เคารพสทิธุ ิและ
มคีวามรับผดิชำอบติ�อผู้ถือืหุุ้น้ และผูม้สี�วนไดเ้สยี เปน็ประโยชำนต์ิ�อสงัคม 
และพฒันาหุ้รอืลดผลกระทบด้านลบติ�อสิ�งแวดล้อม รวมทั�งประพฤติติิน
เป็นติ้นแบบ

4) ดูแลโครงสร้างและการปฏิิบัติิของคณะกรรมการใหุ้้เหุ้มาะสมติ�อ
การบรรลุวัติถืุประสงค์ และเป้าหุ้มายหุ้ลักในการประกอบธุุรกิจอย�างมี
ประสิทธุิภาพ

5) ดูแลใหุ้้กรรมการทุกคนและผู้บรหิุ้ารปฏิิบัติิหุ้น้าที�ด้วยความรับผิด
ชำอบระมัดระวัง (Duty of Care) และซ่ื�อสัติย์สุจรติิติ�อองค์กร (Duty 
of Loyalty) และดูแลใหุ้้การดำาเนินงานเป็นไปติามกฎหุ้มาย ข้อบังคับ 
และมติิที�ประชุำมผู้ถืือหุุ้้น

6) ดูแลการประเมินผลงานของประธุานเจ้าหุ้น้าที�บรหิุ้าร

7) ดูแลการกำาหุ้นดโครงสร้างค�าติอบแทนที�เป็นเคร ื�องจูงใจใหุ้้บุคลากร
ปฏิิบัติิงานใหุ้้สอดคล้องกับวัติถืุประสงค์ เป้าหุ้มายหุ้ลักขององค์กร และ
การกำาหุ้นดหุ้ลักเกณฑ์แ์ละปัจจัยในการประเมินผลงานสาหุ้รับทั�งบรษัิทฯ

8) พิจารณาและอนมุตัิกิารกำาหุ้นดและทบทวนวสัิยทศัน ์พนัธุกิจ กลยทุธุ์ 
เป้าหุ้มาย แผนงานประจำาปี และงบประมาณประจำาปี การกำากับดูแลใหุ้้
ฝ่ายจัดการดำาเนินการใหุ้้เป็นไปติามนโยบาย รวมถื้งแผนงานที�กำาหุ้นด
ไว้อย�างมีประสิทธุิภาพและประสิทธุิผล

9) พิจารณาการดแูลความเหุ้มาะสมเพยีงพอของระบบบรหิุ้ารความเสี�ยง
และการควบคุมภายใน

10) พิจารณาการกำาหุ้นดอำานาจดำาเนินการที�เหุ้มาะสมกับความรับผิด
ชำอบของฝ่ายจัดการ



168 169

11) พิจารณาการกำาหุ้นดกรอบการจัดสรรและจัดการทรัพยากรใหุ้้
เป็นไปอย�างมีประสิทธุิภาพและประสิทธุิผล โดยคำาน้งถื้งผลกระทบ
และการพัฒนาทรัพยากรติลอดหุ้�วงโซ่�คุณค�า เพื�อใหุ้้สามารถืบรรลุ
วัติถืุประสงค์และเป้าหุ้มายหุ้ลักได้อย�างยั�งยืน ติลอดจนการพัฒนาและ
งบประมาณ เชำ�น นโยบายและแผนการบรหิุ้ารจดัการบคุคล และนโยบาย
ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่้�งจัดใหุ้ม้กีรอบการกำากบัดแูลและการบรหิุ้าร
จดัการเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัองคก์ร ที�สอดคลอ้งกบัความติอ้งการ
ของบรษัิทฯ รวมทั�งดูแลใหุ้้มีการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชำ้ในการ
เพิ�มโอกาสทางธุุรกิจและพัฒนาการดำาเนินงาน การบรหิุ้ารความเสี�ยง 
เพื�อใหุ้บ้รษัิทฯ สามารถืบรรลวัุติถืปุระสงคแ์ละเปา้หุ้มายหุ้ลกัของบรษัิทฯ

12) พิจารณาการติิดติามและประเมินผลการดำาเนินงาน

13) พจิารณาการดแูลใหุ้ก้ารเปดิเผยขอ้มลูทางการเงนิและไม�ใชำ�การเงนิ
มีความน�าเชำื�อถืือและติามความเหุ้มาะสม

14) ติิดติามดูแลความเพียงพอของสภาพคล�องทางการเงินและความ
สามารถืในการชำำาระหุ้นี�

15) พิจารณาใหุ้้มั�นใจได้ว�า ในภาวะที�กิจการประสบปัญหุ้าทางการเงิน
หุ้รอืมีแนวโน้มจะประสบปัญหุ้า กิจการมีแผนในการแก้ไขปัญหุ้า หุ้รอืมี
กลไกอื�นที�จะสามารถืแก้ไขปัญหุ้าทางการเงินได้ ทั�งนี� ภายใต้ิการคำาน้ง
ถื้งสิทธุิของผู้มีส�วนได้เสีย

16) ดูแลใหุ้้การดำาเนินการติ�างๆ เป็นไปติามนโยบายการกำากับดูแล
กิจการที�ดี และคู�มือจรรยาบรรณธุุรกิจของบรษัิทฯ

17) พจิารณาและอนมุตัิริายการที�มนียัสำาคัญ ติามที�กำาหุ้นดไวใ้นกฎหุ้มาย 
ข้อบังคับ ประกาศ นโยบาย ระเบียบ มาติรฐานที�เกี�ยวข้อง หุ้รอือำานาจ
ดำาเนินการของบรษัิทฯ

18) พจิารณากำาหุ้นดคณุสมบัติิของประธุานเจา้หุ้น้าที�บรหิุ้าร (หุ้รอืเทียบ
เท�า) ที�ติ้องการสรรหุ้า โดยพิจารณาจากทักษะที�จำาเป็น ติามกรอบการ
สรรหุ้าผู้บรหิุ้ารระดับสูงสุดขององค์กร

19) พิจารณากำาหุ้นดนโยบายและแนวทางปฏิิบัติิติ�อติ้านการทุจรติิและ
คอร์รัปชำั�นที�ชำัดเจน และกำากับดูแลภาพรวมของการติ�อต้ิานการทุจรติิ
และคอร์รัปชำั�นใหุ้ม้รีะบบที�สนบัสนนุการติ�อติา้นทจุรติิและคอร์รัปชำั�นที�มี
ประสทิธุภิาพ เพื�อใหุ้มั้�นใจไดว้�ากรรมการบรษัิท ผูบ้รหิุ้าร และพนกังานได้
ติระหุ้นักและใหุ้้ความสำาคญักับการติ�อต้ิานทุจรติิคอร์รัปชำั�นอย�างแท้จรงิ 
และปลูกฝังเป็นวัฒนธุรรมองค์กร 

 คณะกรรมการบรษัิท มหีุ้นา้ที�พิจารณารายชำื�อกรรมการใหุ้ม�ซ้่�ง
ไดรั้บการพจิารณากลั�นกรองแลว้ และนำาเสนอโดยคณะกรรมการสรรหุ้า
และพิจารณาค�าติอบแทน กรรมการที�ได้รับการเสนอชำื�อจะติ้องพร้อมที�
จะทุ�มเทเวลา ความรู้ ความสามารถืที�มีใหุ้้แก�บรษัิทฯ และมีความเข้าใจ
หุ้น้าที�ความรับผิดชำอบของกรรมการ สำาหุ้รับกรรมการใหุ้ม� บรษัิทฯ มี
กระบวนการใหุ้้ข้อมูลเกี�ยวกับธุุรกิจและการดำาเนินงานของบรษัิทฯ เพื�อ
ใหุ้้กรรมการใหุ้ม�มีความรู้ความเข้าใจในธุุรกิจของบรษัิทฯ ได้เป็นอย�างดี

 นอกจากนี� มีการประเมินผลการทำางานของคณะกรรมการ
บรษัิทประจำาปี ติามแบบประเมินตินเองของคณะกรรมการบรษัิททั�ง
รายบุคคลและรายคณะ เพื�อเป็นการติรวจสอบการทำางานและปรับปรุง
ประสิทธิุภาพการทำางานของคณะกรรมการบรษัิทใหุ้้ดียิ�งข้�น

ขอบเขติอำานาจหน้าที่่�ของประธุานกรรมการ

 เพื�อทำาหุ้น้าที�เป็นประธุานในที�ประชำุมคณะกรรมการ อีกทั�งลง
คะแนนเสียงชำี�ขาดในกรณีที�ประชำุมคณะกรรมการมีการลงคะแนนเสียง
เท�ากัน ติลอดจนทำาหุ้น้าที�เรยีกประชำุมคณะกรรมการ และเป็นประธุาน
ในที�ประชุำมผู้ถืือหุุ้้นของบรษัิทฯ รวมถ้ืงปฏิิบัติิหุ้น้าที�ติามกฎหุ้มาย
ซ่้�งกำาหุ้นดไว้เฉพาะใหุ้้เป็นหุ้น้าที�ของประธุานกรรมการ และครอบคลุม
ในเร ื�องดังติ�อไปนี�
1) การกำากับ ติิดติาม และดูแลใหุ้้มั�นใจได้ว�าการปฏิิบัติิหุ้น้าที�ของคณะ
กรรมการเป็นไปอย�างมีประสิทธุิภาพและบรรลุติามวัติถืุประสงค์และ
เป้าหุ้มายหุ้ลักขององค์กร
2) การดูแลใหุ้้มั�นใจว�ากรรมการทุกคนมีส�วนร�วมในการส�งเสรมิใหุ้้เกิด
วัฒนธุรรมองค์กรที�มีจรยิธุรรม และการกำากับดูแลกิจการที�ดี
3) หุ้ารอืร�วมกับกรรมการและประธุานเจ้าหุ้น้าที�บรหิุ้ารเกี�ยวกับการ
กำาหุ้นดวาระการประชำมุ โดยมมีาติรการที�ดแูลใหุ้้เร ื�องสำาคญัไดถ้ืกูบรรจุ
เป็นวาระการประชำุม
4) การจัดสรรเวลาไว้อย�างเพียงพอที�ฝ่ายจัดการจะเสนอเร ื�องและมาก
พอที�กรรมการจะอภิปรายประเด็นสำาคัญกันอย�างรอบคอบโดยทั�วกัน 
การส�งเสรมิใหุ้้กรรมการมีการใช้ำดุลยพินิจที�รอบคอบ และใหุ้้ความเห็ุ้น
ได้อย�างเป็นการอิสระ
5) การเสรมิสร้างความสัมพันธ์ุอนัดีระหุ้ว�างกรรมการที�เป็นผูบ้รหิุ้ารและ
กรรมการที�ไม�เป็นผู้บรหิุ้าร และระหุ้ว�างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

หมายเหตุิ ประธุานกรรมการและประธุานเจ้าหุ้น้าที�บรหิุ้ารของบรษัิทฯ เป็นบคุคลคนเดียวกัน แติ�บรษัิทฯ 

มีมาติรการถื�วงดุลอำานาจระหุ้ว�างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ โดยที�ประชุำมคณะกรรมการบรษัิท 

ครั�งที� 4/2560 ได้มีมติิอนุมัติิแติ�งติั�งกรรมการอิสระ คือ นายพิศิษฐ์ ดัชำณาภิรมย์ ซ่้�งดำารงติำาแหุ้น�ง

ประธุานคณะกรรมการติรวจสอบ ใหุ้้ร�วมพิจารณากำาหุ้นดวาระการประชุำมคณะกรรมการบรษัิท เพื�อ

เป็นอีกหุ้น้�งทางเลือกในการสร้างความถื�วงดุลระหุ้ว�างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ และเพื�อใหุ้้บรษัิทฯ 

มีแนวปฏิิบัติิที�เป็นมาติรฐานสากลในการจัดการที�ดี เสรมิสร้างความโปร�งใสและประสิทธุิภาพในการ

บรหิุ้ารงานใหุ้้เป็นที�ยอมรับ สร้างความเชืำ�อมั�นใหุ้้เกิดแก�ผูถ้ือืหุุ้้น ผูล้งทุน ผูม้สี�วนได้เสียทุกส�วน นอกจาก

นี� คณะกรรมการได้กำาหุ้นดบทบาทหุ้น้าที�ของประธุานกรรมการไว้อย�างชัำดเจน โดยคำาน้งถื้งประโยชำน์

ของบรษัิทฯ ผู้ถืือหุุ้้น และผู้มีส�วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำาคัญ และกรรมการทุกคนสามารถือภิปรายและ

เสนอแนะในที�ประชำุมได้อย�างเป็นอิสระ รวมทั�งจัดใหุ้้กรรมการอิสระทุกคนประเมินผลการปฏิิบัติิงาน

ของประธุานกรรมการอย�างสมำ�าเสมอทุกปี

ข้อมูลเก่�ยวกับคณะกรรมการชุดุำย่อย 7.3)
 คณะกรรมการบรษัิทแติ�งติั�งคณะกรรมการชุำดย�อยเพื�อชำ�วยกลั�นกรองรายละเอยีดโดยกำาหุ้นดขอบเขติอำานาจหุ้น้าที�ความรับผดิชำอบไว้ใน
ระเบียบของแติ�ละคณะ
 สมาชำกิส�วนใหุ้ญ�ของคณะกรรมการชุำดย�อยเป็นกรรมการอสิระ ยกเว้น คณะกรรมการบรหิุ้าร คณะกรรมการบรหิุ้ารความเสี�ยง และคณะ
กรรมการบรรษัทภบิาลและการพัฒนาอย�างยั�งยนื ประธุานกรรมการไม�ดำารงติำาแหุ้น�งในคณะกรรมการชุำดย�อยทกุคณะ อกีทั�งยงักำาหุ้นดใหุ้้กรรมการ
อิสระเป็นประธุานของแติ�ละคณะด้วย ยกเว้น คณะกรรมการบรหิุ้าร คณะกรรมการบรหิุ้ารความเสี�ยง และ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการ
พัฒนาอย�างยั�งยืน ปัจจุบัน บรษัิทฯ มีคณะกรรมการชุำดย�อย 5 คณะ ได้แก� คณะกรรมการบรหิุ้าร คณะกรรมการติรวจสอบ คณะกรรมการสรรหุ้า
และพิจารณาค�าติอบแทน คณะกรรมการบรหิุ้ารความเสี�ยง และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย�างยั�งยืน 

1) คณะกรรมการบรหิาร
ณ วันที� 31 ธุันวาคม 2564 คณะกรรมการบรหิุ้ารของบรษัิทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจำานวน 3 ท�าน ดังรายนามติ�อไปนี�

ขอบเขติอำานาจหน้าที่่�ของคณะกรรมการบรหิาร

 ที�ประชำุมคณะกรรมการบรษัิท ครั�งที� 5/2563 เมื�อวันที� 17 
มถิืนุายน 2563 ไดม้มีติกิำาหุ้นดขอบเขติอำานาจหุ้น้าที�ของคณะกรรมการ
บรหิุ้าร โดยกำาหุ้นดใหุ้้คณะกรรมการบรหิุ้ารมีอำานาจหุ้น้าที�ดังติ�อไปนี�

1) มีอำานาจพิจารณาอนุมัติิการกู้หุ้รอืใหุ้้กู้ยืมเงิน หุ้รอืการขอสินเชำื�อใดๆ 
จากสถืาบันการเงินรวมติลอดถื้งการเข้าเป็นผู้คำ�าประกัน หุ้รอืการชำำาระ
หุ้รอืใช้ำจ�ายเงินเพื�อธุุรกรรมติามปกติิธุุรกิจของบรษัิทฯ เชำ�น การใช้ำจ�าย
เงินเพื�อการลงทุน และเพื�อการดำาเนินงานติ�างๆ ภายในวงเงินสำาหุ้รับ
แติ�ละรายการไม�เกินกว�า 500 ล้านบาท หุ้รอืจำานวนเทียบเท�า
2) มอีำานาจแติ�งติั�ง ถือดถือนเจา้หุ้นา้ที�ของบรษัิทฯ ในติำาแหุ้น�งที�ไม�สูงกว�า
ติำาแหุ้น�งประธุานเจ้าหุ้น้าที�บรหิุ้าร
3) มีอำานาจจัดทำา เสนอแนะ และกำาหุ้นดนโยบายแนวทางธุุรกิจ และ
กลยุทธุ์ทางธุุรกิจของบรษัิทฯ ติ�อคณะกรรมการบรษัิท
4) จัดติั�งโครงสร้างองค์กรและการบรหิุ้าร และกรรมการบรหิุ้าร โดยใหุ้้
ครอบคลมุทกุรายละเอยีดของการคดัเลอืก การฝกึอบรม การว�าจ้าง และ
การเลิกจ้างของพนักงานของบรษัิทฯ

รายชุ่�อ ติำาแหน่ง ประเภที่กรรมการ

1) นายสุรชำัย เชำษฐโชำติิศักดิ� 

2) นางพรพรรณ เติชำรุ�งชำัยกุล 

3) นายวทิวัส เวชำชำบุษกร 

กรรมการที�เป็นผู้บรหิุ้าร 

กรรมการที�เป็นผู้บรหิุ้าร 

กรรมการที�เป็นผู้บรหิุ้าร 

ประธุานกรรมการบรษัิท

กรรมการบรษัิท

กรรมการบรษัิท

5) กำาหุ้นดแผนธุุรกิจ อำานาจการบรหิุ้ารงาน อนุมัติิงบประมาณสำาหุ้รับ
ประกอบธุรุกิจประจำาป ีและงบประมาณรายจ�ายประจำาป ีและดำาเนินการ
ติามแผนทางธุรุกจิและกลยทุธุท์างธุรุกจิโดยสอดคลอ้งกบันโยบาย และ
แนวทางธุุรกิจที�ได้แถืลงติ�อคณะกรรมการบรษัิท
6)  ปฏิิบัติิหุ้น้าที�อื�นๆ ติามที�ได้รับมอบหุ้มายในแติ�ละชำ�วงเวลาจากคณะ
กรรมการบรษัิท

 อน้�ง การอนุมัติิการเข้าทำารายการดังกล�าวข้างติ้น จะติ้องไม�มี
ลักษณะเป็นการอนุมัติิการเข้าทำารายการที�ทำาใหุ้้คณะกรรมการบรหิุ้าร
หุ้รอืผูรั้บมอบอำานาจจากคณะกรรมการบรหิุ้าร สามารถือนมุตัิกิารเขา้ทำา
รายการที�ตินหุ้รอืบุคคลที�อาจมีความขัดแย้ง หุ้รอืมีส�วนได้เสีย หุ้รอือาจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชำน์อื�นใด (ติามข้อบังคับของบรษัิทฯ และ
ติามที�สำานักงานคณะกรรมการกำากับหุ้ลักทรัพย์ หุ้รอื ก.ล.ติ. ประกาศ
กำาหุ้นด) ทำารายการกับบรษัิทฯ หุ้รอืบรษัิทย�อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติิ
การเข้าทำารายการที�เป็นไปติามนโยบายและหุ้ลักเกณฑ์์ที�คณะกรรมการ
บรษัิทได้พิจารณาอนุมัติิไว้ ทั�งนี�ใหุ้้คณะกรรมการบรษัิทมีอำานาจในการ
แก้ไขเปลี�ยนแปลงขอบเขติอำานาจหุ้น้าที�ของคณะกรรมการบรหิุ้ารได้
ติามที�จำาเป็นหุ้รอืเหุ้็นสมควร
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2) คณะกรรมการติรวจส่อบ
ณ วันที� 31 ธุันวาคม 2564 คณะกรรมการติรวจสอบของบรษัิทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจำานวน 3 ท�าน โดยมีรายนามดังติ�อไปนี� 

รายชุ่�อ ติำาแหน่ง ประเภที่กรรมการ

1) นายพิศิษฐ์ ดัชำณาภิรมย์* 

2) นางวรรณสุดา ธุนสรานาติ 

3) นายศุภกิจ อัศวชำัย

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

ประธุานกรรมการติรวจสอบ

กรรมการติรวจสอบ

กรรมการติรวจสอบ

หุ้มายเหุ้ติุ * นายพิศิษฐ์ ดัชำณาภิรมย์ เป็นกรรมการติรวจสอบที�มีความรู้ ความสามารถื และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบรษัิทฯ โดยเป็นผู้สอบบัญชำีรับอนุญาติ เลขทะเบียน 966 รับติรวจ
สอบบัญชีำบรษัิทติ�างๆ ซ่้�งไม�ใชำ�บรษัิทจดทะเบียนในติลาดหุ้ลักทรัพย์แหุ้�งประเทศไทย

ขอบเขติอำานาจหน้าที่่�ของคณะกรรมการติรวจส่อบ

1) เข้าร�วมประชุำมคณะกรรมการบรษัิท เพื�อมีส�วนร�วมในการกำาหุ้นด
นโยบาย การติัดสินใจทางธุุรกิจ ติลอดจนการกำากับดูแลกิจการ

2) พิจารณา คัดเลือก เสนอแติ�งติั�งผู้สอบบัญชีำ และเสนอค�าสอบบัญชำี
บรษัิทประจำาปี รวมถืง้ประเด็น ดังนี�
  • พิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชำี เชำ�น พิจารณาจาก
การใหุ้้บรกิารอื�นนอกเหุ้นือจากการสอบบัญชำี  (non-audit service) 
ที�อาจทำาใหุ้้ขาดความเป็นอิสระ เชำ�น การวางระบบบัญชำี เป็นต้ิน
   • ใหุ้้มีการประชำุมร�วมกับผู้สอบบัญชำีโดยไม�มีฝ่ายจัดการเข้า
ประชำุมด้วยอย�างน้อย 1 ครั�ง ติ�อปี เพื�อขอความเหุ้็นจากผู้สอบบัญชำีใน
เร ื�องติ�างๆ

3) พจิารณานโยบายและแนวทางปฏิบัิติขิองสายงานติรวจสอบภายในใหุ้้
มีความเหุ้มาะสมและมีประสิทธุิผลอย�างติ�อเนื�อง

4) พิจารณาทบทวนแผนงานการติรวจสอบประจำาปีของสายงานติรวจ
สอบภายใน

5) สอบทานใหุ้้บรษัิทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการติรวจสอบ
ภายในที�มีความเหุ้มาะสมและมีประสิทธุิผล โดยสอบทานร�วมกับผู้สอบ
บัญชำีภายในและภายนอก รวมถื้งประเด็น ดังนี�
 • ใหุ้ค้วามเหุ้น็ชำอบในการแติ�งติั�ง โยกยา้ย เลกิจา้ง และพจิารณา
ความดีความชำอบของหุ้ัวหุ้น้าหุ้น�วยงานติรวจสอบภายใน ทั�งนี�เพื�อใหุ้้
หุ้น�วยงานดังกล�าวมีความเป็นอิสระอย�างแท้จรงิ
 • พิจารณาความเป็นอิสระของสายงานติรวจสอบภายในโดย
พิจารณาจากการปฏิิบัติิหุ้น้าที� และการรายงานติ�างๆ รวมถื้งสายงาน
บังคับบัญชำาของหุ้น�วยงานนี� 

6) พจิารณารายงานผลการติรวจสอบรายไติรมาส และขอ้เสนอแนะของ
ผูส้อบบญัชำภีายในและภายนอก รวมทั�งติดิติามผลการดำาเนนิการติามขอ้
เสนอแนะดังกล�าว

7) สอบทานรายการทางการเงินของบรษัิทฯ และบรษัิทย�อยรายไติรมาส 
ใหุ้้มีความถูืกต้ิองเชำื�อถืือได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลที�เพียงพอ ติาม
กระบวนการกำากับดูแลกิจการที�ดี 

8) ดูแล และสอบทานใหุ้้บรษัิทฯ ปฏิิบัติติิามกฎระเบียบ หุ้รอืข้อกำาหุ้นด
ของติลาดหุ้ลักทรัพย์แหุ้�งประเทศไทย และกฎหุ้มายอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง

9) สอบทานใหุ้้บรษัิทฯ ปฏิิบัติิติามนโยบายและระบบควบคุมภายใน
เกี�ยวกับการติ�อติ้านทุจรติิคอร์รัปชำั�น

10)  พิจารณารายการที� เกี�ยวโยงกันหุ้รอืรายการที�อาจมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชำน์ใหุ้เ้ป็นไปติามกฎหุ้มายและข้อกำาหุ้นดของติลาด
หุ้ลกัทรัพย์ฯ ทั�งนี� เพื�อใหุ้้มั�นใจว�า รายการดังกล�าวสมเหุ้ตุิสมผล และเป็น
ประโยชำน์สูงสุดติ�อบรษัิทฯ

11) พิจารณาร�วมกับผู้สอบบัญชีำถ้ืงปัญหุ้า หุ้รอืข้อจำากัดที�เกิดข้�นจาก
การติรวจสอบงบการเงิน

12) รับแจ้งเบาะแสจากพนักงานและผูมี้ส�วนได้ส�วนเสียเกี�ยวกบัรายการ
ในงบการเงินที�ไม�เหุ้มาะสม รวมถืง้ประเด็นการทุจรติิคอร์รัปชัำ�นอื�นๆ โดย
มกีระบวนการสอบสวนที�เป็นอสิระ และมีการดำาเนนิการติดิติามที�เหุ้มาะ
สม และรายงานใหุ้้คณะกรรมการบรษัิททราบทุกไติรมาส

13) จัดทำารายงานการกำากับดูแลกิจการของคณะกรรมการติรวจ
สอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีของบรษัิทฯ ซ้่�งรายงานดังกล�าว
ลงนามโดยประธุานกรรมการติรวจสอบ และติ้องประกอบด้วยข้อมูล  
ดังนี�
 • จำานวนการประชำุมคณะกรรมการติรวจสอบและการเข้าร�วม
ประชำุมของคณะกรรมการติรวจสอบแติ�ละท�าน

3) คณะกรรมการส่รรหาและพิื่จารณาค่าติอบแที่น
ณ วันที� 31 ธุันวาคม 2564 คณะกรรมการสรรหุ้าและพิจารณาค�าติอบแทน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจำานวน 3 ท�าน โดยมีรายนามดังติ�อไปนี�

รายชุ่�อ ติำาแหน่ง ประเภที่กรรมการ

1) นายพิศิษฐ์ ดัชำณาภิรมย์

2) นางวรรณสุดา ธุนสรานาติ 

3) นายศุภกิจ อัศวชำัย

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

ประธุานกรรมการสรรหุ้าและพิจารณาค�าติอบแทน 

กรรมการสรรหุ้าและพิจารณาค�าติอบแทน 

กรรมการสรรหุ้าและพิจารณาค�าติอบแทน 

ขอบเขติอำานาจหน้าที่่�ของคณะกรรมการส่รรหาและ
พิื่จารณาค่าติอบแที่น

1) พิจารณาหุ้ลักเกณฑ์์ และกระบวนการในการสรรหุ้าบุคคลที�มี
คุณสมบัติิเหุ้มาะสมเพื�อดำารงติำาแหุ้น�งกรรมการ รวมทั�งคัดเลือกบุคคล
ติามกระบวนการสรรหุ้าที�ได้กำาหุ้นดไว้ และเสนอความเหุ้็นติ�อคณะ
กรรมการบรษัิท ซ่้�งจะนำาเสนอที�ประชุำมผูถ้ือืหุุ้้นใหุ้้เป็นผูแ้ติ�งติั�งกรรมการ 
แบ�งได้เป็น

กำาหุ้นดคุณสมบัติิของกรรมการที�ติ้องการสรรหุ้าใหุ้้เป็นไปติาม
โครงสร้าง ขนาด และองคป์ระกอบของคณะกรรมการบรษัิท ติามที�คณะ
กรรมการบรษัิทได้กำาหุ้นดไว้ โดยดำาเนินการ ดังนี�
 • พจิารณาความเหุ้มาะสมของความรู้ ประสบการณ ์และความ
เชำี�ยวชำาญ รวมทั�งอายุของกรรมการโดยรวมว�าคณะกรรมการยังขาด
คณุสมบตัิลิกัษณะใดบา้ง โดยการจดัทำา Board Skill Matrix เพื�อเป็น
ข้อมูลในการพิจารณาประกอบ
 • พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแติ�ละท�าน 
เพื�อพิจารณาว�ากรรมการอิสระท�านใดมีคุณสมบัติิครบถ้ืวนหุ้รอืขาด
คุณสมบัติิในการเป็นกรรมการอิสระ รวมทั�งพิจารณาถื้งความจำาเป็นที�
จะต้ิองสรรหุ้ากรรมการอิสระใหุ้ม�หุ้รอืไม� หุ้ากมีกรรมการอิสระไม�ครบ
ติามนโยบายของคณะกรรมการบรษัิท
 • พิจารณาการอทุศิเวลาของกรรมการ การสรรหุ้าและเสนอชืำ�อ
บคุคลที�เหุ้มาะสมที�จะมาดำารงติำาแหุ้น�งกรรมการใหุ้้คณะกรรมการบรษัิท
พิจารณาเพื�อเสนอ ชำื�อใหุ้้ที�ประชุำมผู้ถืือหุุ้้นเป็น
ผู้แติ�งติั�ง โดยดำาเนินการ ดังนี�
 • กำาหุ้นดวธิุีการสรรหุ้าบุคคลเพื�อดำารงติำาแหุ้น�งกรรมการใหุ้้
เหุ้มาะสมกับลักษณะเฉพาะของบรษัิทฯ

 • ความเห็ุ้นของคณะกรรมการติรวจสอบในประเด็น ดังนี�
                     - ความถืูกติ้องครบถื้วน เป็นที�เชืำ�อถืือได้ของรายงาน
ทางการเงินของบรษัิทฯ
                     - ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบรษัิทฯ
                     - การปฏิิบัติิติามกฎหุ้มายว�าด้วยหุ้ลักทรัพย์และ
ติลาดหุ้ลักทรัพย์ ข้อกำาหุ้นดของติลาดหุ้ลักทรัพย์ฯ หุ้รอืกฎหุ้มายที�
เกี�ยวข้องกับธุุรกิจของบรษัิทฯ
                     - ความเหุ้มาะสมของผู้สอบบัญชำี
                     - รายการที�อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชำน์
                     - ความเห็ุ้นหุ้รอืข้อสังเกติโดยรวมที�คณะกรรมการ

ติรวจสอบได้รับจากการปฏิิบัติิหุ้น้าที�ติามกฎบัติร
 • รายการอื�นที�เห็ุ้นว�า ผู้ถืือหุุ้้นและผู้ลงทุนทั�วไปควรทราบ 
ภายใติ้ขอบเขติหุ้น้าที�และความรับผิดชำอบที�ได้รับมอบหุ้มายจากคณะ
กรรมการบรษัิท

14) คณะกรรมการติรวจสอบมีอำานาจเชิำญกรรมการบรหิุ้าร ผู้บรหิุ้าร 
หุ้รอืผู้ที�เกี�ยวข้องมาใหุ้้ข้อมูล หุ้รอื เข้าร�วมประชำุมได้

15 การปฏิบัิติกิารอื�นใดติามที�คณะกรรมการบรษัิทมอบหุ้มาย ด้วยความ
เหุ้็นชำอบจากคณะกรรมการติรวจสอบ

 • ดำาเนินการพิจารณารายชำื�อบุคคลที�ได้รับการเสนอชำื�อมาและ
คัดเลือกบุคคลที�มีคุณสมบัติิสอดคล้องกับเกณฑ์์คุณสมบัติิที�กำาหุ้นดไว้
 • ติรวจสอบใหุ้ร้อบคอบว�าบคุคลที�จะถืกูเสนอชำื�อนั�นมคุีณสมบตัิิ
ติามกฎหุ้มายและข้อกำาหุ้นดของหุ้น�วยงานทางการ
 • ดำาเนินการทาบทามบุคคลที�มีคุณสมบัติิสอดคล้องกับเกณฑ์์
คณุสมบตัิทิี�กำาหุ้นดไว ้เพื�อจะไดม้ั�นใจว�าบคุคลดงักล�าวมคีวามยนิดจีะมา
รับติำาแหุ้น�งกรรมการของบรษัิท หุ้ากได้รับการแติ�งติั�งจากผู้ถืือหุุ้้น
 • เสนอชำื�อใหุ้ค้ณะกรรมการเพื�อพจิารณาและบรรจุชำื�อในหุ้นังสอื
นัดประชำุมผู้ถืือหุุ้้น เพื�อใหุ้้ที�ประชุำมผู้ถืือหุุ้้นพิจารณาแติ�งติั�งติ�อไป

การสรรหุ้าและแติ�งติั�งประธุานเจ้าหุ้น้าที�บรหิุ้าร (หุ้รอืเทียบเท�า) แทน
ติำาแหุ้น�งที�ว�างลง คณะกรรมการสรรหุ้าและพิจารณาค�าติอบแทนจะ
พิจารณาติามหุ้ลักเกณฑ์์ ประกอบด้วย
 • การเป็นกรรมการของบรษัิทฯ ติามข้อบังคับของบรษัิทฯ
 • ความรู้ ความสามารถื ในการดำาเนินธุุรกิจผู้ที�มีทักษะ 
ประสบการณ์ วชิำาชีำพ คุณสมบัติิเฉพาะในด้านติ�างๆ ที�มีความจำาเป็น
อย�างยิ�งและเป็นประโยชำน์สูงสุดติ�อธุุรกิจของบรษัิทฯ
 • ประสบการณ์ในธุรุกิจที�สอดคล้องกับกลยุทธ์ุในชำ�วงเวลานั�นๆ 
และการบรหิุ้ารจัดการ
 • ประสบการณ์การเป็นผู้นำาขององค์กร มีภาวะความเป็นผู้นำา
สูง
 • ได้รับการยอมรับจากองค์กรธุุรกิจที�เกี�ยวข้อง
 • ได้รับอนุมัติิจากคณะกรรมการบรษัิท
 • ผ�านเกณฑ์์การพิจารณาเร ื�องความขัดแย้งทางผลประโยชำน์
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2) พิจารณารูปแบบและหุ้ลักเกณฑ์์การจ�ายค�าติอบแทนของกรรมการ
เพื�อเสนอความเหุ้็นติ�อคณะกรรมการบรษัิท ซ่้�งจะนำาเสนอที�ประชำุม
ผู้ถืือหุุ้้นผู้อนุมัติิติ�อไป

3) พิจารณาเกณฑ์์ประเมินผลประธุานเจ้าหุ้น้าที�บรหิุ้าร

4) พิจารณากำาหุ้นดค�าติอบแทนประจำาปีของกรรมการ

5) พิจารณาการเสนอขายหุ้ลักทรัพย์ใหุ้ม� (หุ้รอืใบสำาคัญแสดงสิทธุิที�
จะซื่�อหุุ้้น) ใหุ้้แก�กรรมการ และพนักงาน โดยใหุ้้เงื�อนไขติ�างๆ จูงใจใหุ้้
กรรมการและพนักงานปฏิิบัติิหุ้น้าที�เพื�อใหุ้้เกิดการสร้างมูลค�าเพิ�มใหุ้้
ผู้ถืือหุุ้้นในระยะยาวและสามารถืรักษาบุคลากรที�มีคุณภาพได้อย�าง
แทจ้รงิ แติ�ในขณะเดียวกันติอ้งไม�สูงเกินไปและเป็นธุรรมติ�อผูถ้ือืหุุ้้นดว้ย

6) ปฏิิบัติิหุ้น้าที�อื�นใดติามที�คณะกรรมการบรษัิทมอบหุ้มาย

รายชุ่�อ ติำาแหน่ง ประเภที่กรรมการ

1) นางพรพรรณ เติชำรุ�งชำัยกุล 

2) นายวทิวัส เวชำชำบุษกร 

3) นายดนัยศิษฏิ์ เปสลาพันธุ์ 

กรรมการที�เป็นผูบ้รหิุ้าร

กรรมการที�เป็นผูบ้รหิุ้าร

กรรมการที�เป็นผูบ้รหิุ้าร

ประธุานกรรมการบรหิุ้ารความเสี�ยง

กรรมการบรหิุ้ารความเสี�ยง

กรรมการบรหิุ้ารความเสี�ยง

4) คณะกรรมการบรหิารความเส่่�ยง
ณ วันที� 31 ธุันวาคม 2564 คณะกรรมการบรหิุ้ารความเสี�ยง ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจำานวน 3 ท�าน โดยมีรายนามดังติ�อไปนี� 

ขอบเขติอำานาจหน้าที่่�ของคณะกรรมการบรหิารความเส่่�ยง

1) พจิารณานโยบาย แผนงาน และการดำาเนนิงานบรหิุ้ารความเสี�ยง รวมถ้ืงใหุ้ค้ำาแนะนำาแก�คณะกรรมการบรษัิท และฝา่ยจดัการในเร ื�องการบรหิุ้าร
ความเสี�ยง

2) กำากับ ดูแล และสนับสนุนใหุ้้การบรหิุ้ารความเสี�ยงเป็นไปติามแผนงานและสำาเร็จลุล�วงในระดับองค์กร ติลอดจนระดับโครงการ

3) พิจารณาความเสี�ยงที�สำาคัญของบรษัิทฯ ในระดับองค์กร รวมถื้งความเสี�ยงด้านทุจรติิและคอร์รัปชำั�นอย�างสมำ�าเสมอ และประเมินการดำาเนินงาน
บรหิุ้ารความเสี�ยงใหุ้ส้อดคลอ้งกบักลยทุธุแ์ละแผนธุรุกจิของบรษัิทฯ และทบทวนมาติรการปอ้งกนัและจดัการความเสี�ยงที�ใชำอ้ยู�ใหุ้ม้คีวามเหุ้มาะสม
ที�จะป้องกันความเสี�ยงใหุ้้อยู�ในระดับที�ยอมรับได้

4) รายงานการปฏิบิัติิงานติ�อคณะกรรมการติรวจสอบและคณะกรรมการบรษัิท

5) ปฏิิบัติิหุ้น้าที�อื�นใดติามที�คณะกรรมการบรษัิทมอบหุ้มาย

รายชุ่�อ ติำาแหน่ง ประเภที่กรรมการ

1) นายวทิวัส เวชำชำบุษกร 

2) นางสาวกุลจรรยา คฤหุ้เดชำ

3) นายปรญิ เฟ้ื� องวุฒิ

กรรมการที�เป็นผู้บรหิุ้าร

กรรมการที�เป็นผู้บรหิุ้าร

กรรมการที�เป็นผู้บรหิุ้าร

ประธุานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย�างยั�งยืน

กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย�างยั�งยืน

กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย�างยั�งยืน

5) คณะกรรมการบรรษััที่ภิบาลและการพื่ัฒนาอย่างยั�งยน่
ณ วันที� 31 ธุนัวาคม 2564 คณะกรรมการบรรษัทภบิาลและการพฒันาอย�างยั�งยนื ประกอบดว้ยผูท้รงคณุวุฒจิำานวน 3 ท�าน โดยมรีายนามดงัติ�อไปนี� 

ขอบเขติอำานาจหน้าที่่�ของคณะกรรมการบรรษััที่ภบิาลและ
การพัื่ฒนาอย่างยั�งยน่

1) พิจารณา ทบทวน นำาเสนอนโยบายการกำากับดูแลกิจการที�ดี
จรรยาบรรณธุุรกิจ นโยบายติ�อติ้านการทุจรติิและคอร์รัปชำั�น นโยบาย
เพื�อการพัฒนาอย�างยั�งยืนของบรษัิทฯ รวมถื้งนโยบายและแนวปฏิิบัติิ
อื�นใดที�จะสนับสนุนการดำาเนินงานของบรษัิทฯ ติามหุ้ลักการกำากับดูแล
กจิการที�ด ีเพื�อก�อใหุ้เ้กดิความโปร�งใส เป็นธุรรม และสนบัสนนุการเติบิโติ
ของบรษัิทฯ อย�างยั�งยืน

2) ดแูลใหุ้้มกีารนำานโยบาย แนวปฏิบิตัิติิ�างๆ ในขอ้ 1 ไปใช้ำพฒันาบรษัิทฯ 
อย�างติ�อเนื�อง โดยนโยบายและแนวปฏิิบัติิดังกล�าวติ้องสอดคล้องและ
เหุ้มาะสมกับธุุรกิจของบรษัิทฯ และข้อเสนอแนะของหุ้น�วยงานที�กำากับ
ดูแลหุ้รอืเกี�ยวข้อง

3) ติิดติามและทบทวนระบบงานติ�างๆ ภายในองค์กรใหุ้้สอดคล้องกับ
จรรยาบรรณธุุรกิจ และแนวปฏิบิัติิที�ดีติามที�ได้กำาหุ้นดไว้ รวมถื้งเปรยีบ
เทียบหุ้ลักการกำากับดูแลกิจการที�ดีของบรษัิทฯ กับหุ้ลักการกำากับดูแล
กจิการที�ดตีิามมาติรฐานสากล และของติลาดหุ้ลักทรัพย์แหุ้�งประเทศไทย 
และสำานกังานคณะกรรมการกำากบัหุ้ลกัทรัพยแ์ละติลาดหุ้ลกัทรัพย ์เพื�อ
เสนอติ�อคณะกรรมการบรษัิทใหุ้้ทำาการพิจารณาปรับปรุงอย�างสมำ�าเสมอ

4) ปฏิิบัติิหุ้น้าที�อื�นใดติามที�คณะกรรมการบรษัิทมอบหุ้มาย

ด้ำานความรับผิดำชุอบติ่อส่ังคมและส่ิ�งแวดำล้อม

1) พิจารณา ทบทวน นำาเสนอนโยบายความรับผิดชำอบติ�อสังคมและสิ�ง
แวดล้อม

2) พิจารณากลั�นกรองกิจกรรม และวางกรอบการดำาเนินงานด้านความ
รับผิดชำอบติ�อสังคมและสิ�งแวดล้อมของบรษัิทฯ

3) พิจารณาและใหุ้้ความเหุ้็นชำอบกลยุทธุ์ของบรษัิทฯ เพื�อใหุ้้บรรลุเป้า
หุ้มายใหุ้้สอดคล้องกับนโยบายด้านสังคมและสิ�งแวดล้อม

4) พจิารณา ติดิติามความกา้วหุ้นา้ และประเมนิผลสำาเร็จรวมทั�งคณุภาพ
ของการดำาเนินการด้านสังคมและสิ�งแวดล้อม

5) ปฏิิบัติิหุ้น้าที�อื�นติามที�ได้รับมอบหุ้มาย

ด้ำานติ่อติ้านการทีุ่จรติิและคอร์รัปชุั�น

1) กำาหุ้นดวธิุีการ หุ้ลักเกณฑ์์ และขั�นติอนการปฏิิบัติิ ใหุ้้สอดคล้อง
กับนโยบายติ�อติ้านการทุจรติิและคอร์รัปชำั�น โดยใหุ้้นำาเสนอผ�านคณะ
กรรมการติรวจสอบ และคณะกรรมการบรษัิท

2) ติดิติามและทบทวน ติรวจสอบ ปรับปรุงนโยบาย คู�มอืแนวทางปฏิบิตัิิ 
และมาติรการติ�างๆ ที�เกี�ยวข้องกับการติ�อติ้านการทุจรติิและคอร์รัปชำั�น 
แลว้ประเมนิผลการดำาเนินงานอย�างสมำ�าเสมอ เพื�อเป็นการวัดประสิทธุผิล 
ปรับปรุง และพัฒนามาติรการติ�างๆ ใหุ้้สอดคล้องกับความเสี�ยงที�อาจ
เปลี�ยนไป

3) ส�งเสรมิสนับสนุน ร�วมผลักดันใหุ้้เกิดความร�วมมือในการปฏิิบัติิ ใหุ้้
เป็นไปติามนโยบายติ�อติ้านการทุจรติิและคอร์รัปชำั�น

4) อบรมและเผยแพร�ใหุ้้ความรู้แก�ผู้บรหิุ้าร พนักงาน รวมทั�ง
ประชำาสัมพันธุ์เผยแพร�นโยบายติ�อต้ิานการทุจรติิและคอร์รัปชำั�นไปยัง
ลูกค้า คู�ค้า หุ้รอืผู้ที�ทำาธุุรกิจร�วมกับบรษัิทฯ รวมถื้งแจ้งไปยังบรษัิทย�อย 
บรษัิทร�วม กิจการร�วมค้า เพื�อขอความร�วมมือในการเข้าร�วมโครงการ
ติ�อติ้านการทุจรติิและคอร์รัปชำั�น

5) สอบทาน กำากับดูแล ใหุ้้บรษัิทฯ ปฏิิบัติิหุ้น้าที�ใหุ้้เป็นไปติามนโยบาย
ติ�อติา้นการทุจรติิและคอร์รัปชำั�น การใหุ้้ความเห็ุ้นและรายงานติามแผนที�
กำาหุ้นด
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6) รายงานผลการปฏิบัิติหิุ้นา้ที� ผลการประชุำมที�สำาคัญติ�อคณะกรรมการ
ติรวจสอบ และคณะกรรมการบรหิุ้ารความเสี�ยง เพื�อพจิารณา โดยเฉพาะ
กรณีที�เหุ้็นว�ามีนัยสำาคัญ

7) ปฏิิบัติิงานอื�นๆ ติามที�ได้รับมอบหุ้มาย

ดำ้านความรับผิดำชุอบติ่อนโยบายและมาติรการในการแจ้ง
เบาะแส่

1) จัดทำานโยบายและมาติรการในการแจ้งเบาะแสและกำาหุ้นดมาติรการ
คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ภายใต้ิกรอบของกฎหุ้มาย หุ้ลักเกณฑ์์ ระเบียบ
ข้อบังคับของหุ้น�วยงานที�ทำาหุ้น้าที�กำากับดูแล ได้แก� ติลาดหุ้ลักทรัพย์
แหุ้�งประเทศไทย สำานักงานคณะกรรมการกากับหุ้ลักทรัพย์และ
ติลาดหุ้ลักทรัพย์ และหุ้น�วยงานอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง

2) พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายและมาติรการในการแจ้ง
เบาะแสอย�างสมำ�าเสมอ

3) รายงานผลการรับเร ื�องร้องเรยีน การแจ้งข้อมูลการกระทำาผิด และ
การทุจรติิและคอร์รัปชัำ�นของบรษัิทฯ เพื�อรายงานใหุ้้คณะกรรมการ
ทราบ พร้อมทั�งนำาเสนอความเหุ้็นและข้อเสนอแนะเพื�อแก้ไขปรับปรุง
ติามความเหุ้มาะสม

4) ประชำาสัมพันธุ์แก�พนักงาน รวมถื้งผู้มีส�วนได้เสียทุกฝ่ายที�มีส�วน
เกี�ยวข้องกับบรษัิทฯ ใหุ้้รับทราบถื้งนโยบายและมาติรการในการแจ้ง
เบาะแสของบรษัิทฯ

ขอบเขติอำานาจหน้าที่่�ของประธุานเจ้าหน้าที่่�บรหิาร
 ที�ประชุำมคณะกรรมการบรษัิท ครั�งที� 6/2562 เมื�อวันที� 18 ธุันวาคม 2562 ได้มีมติิกำาหุ้นดขอบเขติอำานาจหุ้น้าที�ของประธุานเจ้าหุ้น้าที�
บรหิุ้าร โดยกำาหุ้นดใหุ้ป้ระธุานเจา้หุ้นา้ที�บรหิุ้ารมอีำานาจอนมุตัิใินการดำาเนนิการใดๆ ที�จำาเปน็หุ้รอืเกี�ยวเนื�องกบัการดำาเนนิงานติามธุรุกจิปกติขิองบ
รษัิทฯ ภายในวงเงินสาหุ้รับแติ�ละรายการไม�เกินกว�า 50 ล้านบาท หุ้รอืจำานวนเทียบเท�า ทั�งนี� การอนุมัติิการทำารายการดังกล�าวข้างติ้น ประธุานเจ้า
หุ้นา้ที�บรหิุ้ารไม�มอีำานาจในการดำาเนนิการใดๆ หุ้รอืเกี�ยวกบัรายการที�เกี�ยวโยงกนั รายการการได้มาหุ้รอืจำาหุ้น�ายไปซ่้�งสนิทรัพยท์ี�สำาคญัของบรษัิทฯ 
และ/หุ้รอืรายการหุ้รอืเร ื�องที�ประธุานเจ้าหุ้น้าที�บรหิุ้าร หุ้รอืบุคคลที�อาจมีความขัดแย้ง มีส�วนได้ส�วนเสีย หุ้รอือาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชำน์
ในลักษณะอื�นใดที�จะทำาข้�นกับบรษัิทฯ และบรษัิทย�อย ในกรณีดังกล�าว รายการหุ้รอืเร ื�องดังกล�าวจะติ้องนำาเสนอติ�อคณะกรรมการติรวจสอบ และ/
หุ้รอืคณะกรรมการของบรษัิทฯ (แล้วแติ�กรณี) เพื�อพิจารณาอนุมัติิ

เลขานุการบรษัิัที่
 คณะกรรมการบรษัิทมีการแติ�งติั�งบคุคลากรของบรษัิทฯ ซ่้�งเป็นผูท้ี�มคีณุวุฒ ิและประสบการณ์เข้าดำารงติำาแหุ้น�งเลขานุการบรษัิท ปฏิบัิติิ
หุ้นา้ที�ติามที�กำาหุ้นดในมาติรา 89/15 และมาติรา 89/16 ของพระราชำบญัญัติหิุ้ลักทรัพยแ์ละติลาดหุ้ลักทรัพย ์(ฉบบัที� 4) พ.ศ.2551 ซ่้�งมผีลใช้ำบงัคบั
ในวันที� 31 สิงหุ้าคม 2551 ด้วยความรับผิดชำอบ ความระมัดระวัง และความซ่ื�อสัติย์สุจรติิ รวมทั�งติ้องปฏิิบัติิใหุ้้เป็นไปติามกฎหุ้มาย วัติถืุประสงค์ 
ข้อบังคับบรษัิทฯ มติิคณะกรรมการ ติลอดจนมติิที�ประชุำมผู้ถืือหุุ้้น ทั�งนี�หุ้น้าที�และความรับผิดชำอบ มีดังนี�
 1) จดัเติรยีมการประชำมุคณะกรรมการบรษัิท การประชำมุผู้ถือืหุุ้น้ของบรษัิทฯ ใหุ้เ้ป็นไปติามขอ้กำาหุ้นดของกฎหุ้มาย ขอ้บงัคบัที�เกี�ยวขอ้ง 
และข้อพง้ปฏิิบัติิที�ดี
 2) ใหุ้้คำาปรกึษาและข้อเสนอแนะเบื�องติ้นแก�คณะกรรมการบรษัิท ในประเด็นที�เกี�ยวข้องกับกฎระเบียบข้อบังคับของหุ้น�วยงานทางการที�
กำากับดูแล และข้อพ้งปฏิิบัติิด้านการกำากับดูแลกิจการที�ดี
 3) เก็บรักษารายงานการมีส�วนได้เสียที�รายงานโดยกรรมการหุ้รอืผู้บรหิุ้ารและจัดส�งสำาเนารายงานการมีส�วนได้เสียติามมาติรา 89/14 
ใหุ้้ประธุานคณะกรรมการและคณะกรรมการติรวจสอบภายใน 7 วันทาการนับแติ�วันที�บรษัิทฯ ได้รับรายงานนั�น
 4) ดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศติ�างๆ ติ�อหุ้น�วยงานที�กำากับดูแลและสาธุารณชำนใหุ้้ถืูกติ้องครบถื้วนติามกฎหุ้มาย
 5) ติิดติ�อประสานงานกับหุ้น�วยงานที�กำากับดูแล เชำ�น สานักงานคณะกรรมการกำากับหุ้ลักทรัพย์และติลาดหุ้ลักทรัพย์

ข้อมูลเก่�ยวกับผู้บรหิาร 7.4)
คณะผูบ้รหิาร

ณ วันที� 31 ธุันวาคม 2564  คณะผู้บรหิุ้ารของบรษัิทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจำานวน 5 ท�าน ดังมีรายนามติ�อไปนี�

รายชุ่�อ ติำาแหน่ง

1) นายสุรชำัย เชำษฐโชำติิศักดิ� 

2) นางพรพรรณ เติชำรุ�งชำัยกุล 

3) นายวทิวัส เวชำชำบุษกร 

4) นายดนัยศิษฏิ์ เปสลาพันธุ์ 

5) นางสาวกุลจรรยา  คฤหุ้เดชำ 

ประธุานเจ้าหุ้น้าที�บรหิุ้าร  

ประธุานเจ้าหุ้น้าที�ฝ่ายพาณิชำย์ 

ประธุานเจ้าหุ้น้าที�ฝ่ายการเงิน 

ประธุานเจ้าหุ้น้าที�ฝ่ายกฎหุ้มาย 

ประธุานเจ้าหุ้น้าที�สายงานบรหิุ้ารบุคลากร

หุ้มายเหุ้ติุ : ผู้บรหิุ้าร หุ้มายถื้ง ผู้บรหิุ้ารติามนิยามของประกาศคณะกรรมการกำากับหุ้ลักทรัพย์และติลาดหุ้ลักทรัพย์ ที� กจ. 17/2551 เร ื�อง การกำาหุ้นดบทนิยามในประกาศเกี�ยวกับการออกและเสนอขาย
หุ้ลักทรัพย์
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ที�ประชำุมคณะกรรมการบรษัิท ครั�งที� 1/2551 เมื�อวันที� 29 กุมภาพันธ์ุ 2551 ได้มีมติิแติ�งติั�งใหุ้้นางพรพรรณ เติชำรุ�งชำัยกุล ดำารงติำาแหุ้น�งเป็น
เลขานุการบรษัิท 

นโยบายการจ่ายค่าติอบแที่นกรรมการบรหิารและผู้บรหิารระดำับสู่ง (รวมประธุานเจ้าหน้าที่่�บรหิาร)
 คณะกรรมการสรรหุ้าและพจิารณาค�าติอบแทนเปน็ผูพ้จิารณาค�าติอบแทนกรรมการบรหิุ้ารและผูบ้รหิุ้ารระดบัสงู (รวมประธุานเจา้หุ้นา้ที�
บรหิุ้าร) ใหุ้้สอดคล้องกับผลการปฏิิบัติิหุ้น้าที� โดยพิจารณาปัจจัยติ�างๆ จากหุ้น้าที�ความรับผิดชำอบ ผลการดำาเนินงานทางธุุรกิจ การดำาเนินงาน
ติามนโยบายที�ได้รับจากคณะกรรมการบรษัิท การบรหิุ้ารงานภายใติ้สภาวการณ์เศรษฐกิจและสังคม ความสามารถืในการพัฒนาธุุรกิจ รวมถื้ง
การปรับปรุงประสิทธุิภาพในการดาเนินงานใหุ้้ดีข้�นในแติ�ละปี และนำาเสนอค�าติอบแทนของกรรมการบรหิุ้ารและผู้บรหิุ้ารระดับสูง (รวมประธุาน
เจ้าหุ้น้าที�บรหิุ้าร) ที�เหุ้มาะสมติ�อคณะกรรมการบรษัิทเพื�อพิจารณาอนุมัติิติ�อไป

ค่าติอบแที่นกรรมการบรหิารและผู้บรหิารระดัำบสู่ง
 บรษัิทฯ มีผู้บรหิุ้ารระดับสูง 5 ท�าน โดยมี 3 ท�าน ดำารงติำาแหุ้น�งกรรมการบรหิุ้ารควบคู�ไปด้วย
 ค่าติอบแที่นที่่�เป็นติัวเงิน
  • ค�าติอบที�เป็นติวัเงนิจำานวน 60.65 ลา้นบาท เปน็ส�วนของเงนิเดอืน โบนสั และค�าติอบแทนอื�น (ไม�รวมค�าเบี�ยประชำมุกรรมการ)
  • สวัสดิการอื�นจำานวน 1.92 ล้านบาท เป็นส�วนของการจ�ายเงินสมทบเข้ากองทุนสารองเลี�ยงชำีพ (มีผู้บรหิุ้ารระดับสูงเป็นสมาชำิก
                             กองทุน 4 ท�าน)
  • โดยค�าติอบแทนของกรรมการบรหิุ้ารและผู้บรหิุ้ารคิดเป็นร้อยละ 6.95 ของค�าติอบแทนรวมทั�งบรษัิทฯ

  ค่าติอบแที่นที่่�ไม่เป็นติัวเงิน
  • รถืประจำาติำาแหุ้น�ง การติรวจสุขภาพประจำาปี การฝึกอบรมติ�างๆ เป็นติ้น

นายสุรชำัย เชำษฐโชำติิศักดิ�
คู�สมรส ผู้ที�อยู�กินฉันสามีภรยิา และ/
หุ้รอืบุติรที�ยังไม�บรรลุนิติิภาวะ รวมถื้ง
นิติิบุคคลที�ถืือหุุ้้นเกินกว�าร้อยละ 30

นางพรพรรณ เติชำรุ�งชำัยกุล
คู�สมรส ผู้ที�อยู�กินฉันสามีภรยิา และ/
หุ้รอืบุติรที�ยังไม�บรรลุนิติิภาวะ รวมถื้ง
นิติิบุคคลที�ถืือหุุ้้นเกินกว�าร้อยละ 30

นายวทิวัส เวชำชำบุษกร
คู�สมรส ผู้ที�อยู�กินฉันสามีภรยิา และ/
หุ้รอืบุติรที�ยังไม�บรรลุนิติิภาวะ รวมถื้ง
นิติิบุคคลที�ถืือหุุ้้นเกินกว�าร้อยละ 30

นายดนัยศิษฏิ์ เปสลาพันธ์ุ
คู�สมรส ผู้ที�อยู�กินฉันสามีภรยิา และ/
หุ้รอืบุติรที�ยังไม�บรรลุนิติิภาวะ รวมถื้ง
นิติิบุคคลที�ถืือหุุ้้นเกินกว�าร้อยละ 30

นายโสรัติน์ วณิชำวรากิจ
คู�สมรส ผู้ที�อยู�กินฉันสามีภรยิา และ/
หุ้รอืบุติรที�ยังไม�บรรลุนิติิภาวะ รวมถื้ง
นิติิบุคคลที�ถืือหุุ้้นเกินกว�าร้อยละ 30

นายพิศิษฐ์ ดัชำณาภิรมย์
คู�สมรส ผู้ที�อยู�กินฉันสามีภรยิา และ/
หุ้รอืบุติรที�ยังไม�บรรลุนิติิภาวะ รวมถื้ง
นิติิบุคคลที�ถืือหุุ้้นเกินกว�าร้อยละ 30

นางวรรณสุดา ธุนสรานาติ
คู�สมรส ผู้ที�อยู�กินฉันสามีภรยิา และ/
หุ้รอืบุติรที�ยังไม�บรรลุนิติิภาวะ รวมถื้ง
นิติิบุคคลที�ถืือหุุ้้นเกินกว�าร้อยละ 30

นายศุภกิจ อัศวชำัย
คู�สมรส ผู้ที�อยู�กินฉันสามีภรยิา และ/
หุ้รอืบุติรที�ยังไม�บรรลุนิติิภาวะ รวมถื้ง
นิติิบุคคลที�ถืือหุุ้้นเกินกว�าร้อยละ 30
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รายชุ่�อลำาดำับ

หุ้นส่ามัญ RS (หุ้น)
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9,750,000

10 มิถึุนายน 
2564

(เร ิ�มซ่�อขายวันแรก) 

31
ธุันวาคม
2563

31
ธุันวาคม
2564

31
ธัุนวาคม
2564

31
ธุันวาคม
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เพื่ิ�มขึ�น/
(ลดำลง)

เพื่ิ�มขึ�น/
(ลดำลง)

เพื่ิ�มขึ�น/
(ลดำลง)

ใบส่ำาคัญแส่ดำงส่ิที่ธุิฯ RS-W4
(หน่วย)

ส่ัญญาซ่�อขายล่วงหน้าที่่�อ้างอิงหุ้น RS 
(ส่ัญญา)

รายงานการถึ่อหลักที่รัพื่ย์ของบรษัิัที่ฯ

โดยการเปลี�ยนแปลงการถืือหุ้ลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บรหิุ้ารทั�งทางติรงและทางอ้อม ประจำาปี 2564 สรุปได้ดังนี�
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ข้อมูลเก่�ยวกับพื่นักงาน 7.5)
 ณ วันที� 31 ธุันวาคม 2564 บรษัิทฯ มีจำานวนพนักงานทั�งสิ�น 1,304 คน ประกอบด้วย พนักงานประจำา 1,008 คน และ พนักงานสัญญา
จ้าง 296 คน โดยจ�ายผลติอบแทนดังนี� 

ค�าติอบแทนที�เป็นติัวเงิน
 • ค�าติอบแทนที�เป็นติัวเงินจำานวน 811.50 ล้านบาท เป็นส�วนของเงินเดือน โบนัส และค�าติอบแทนอื�น
 • สวัสดกิารอื�นจำานวน 30.84 ลา้นบาท เป็นส�วนของการจ�ายเงนิสมทบเข้ากองทุนสำารองเลี�ยงชำพี (มพีนกังานเป็นสมาชำกิกองทนุ 738 คน 
คิดเป็นสัดส�วนร้อยละ 76.96 ของพนักงานที�มีสิทธุิ�)

ค�าติอบแทนที�ไม�เป็นติัวเงิน
 • ประกันสุขภาพและประกันชำีวติิติามระดับติำาแหุ้น�งงาน โดยครอบคลุมผลประโยชำน์การรักษาพยาบาล ทั�งกรณีผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
 • สิทธุิซ่ื�อสินค้า อาหุ้าร และเคร ื�องดื�มของบรษัิทฯ ในราคาพนักงาน 
 • ที�จอดรถืฟ้รสีำาหุ้รับพนักงาน เพื�ออำานวยความสะดวกในการเดินทางมาปฏิบัิติิงาน
 • รถืรับ-ส�งพนักงาน ระหุ้ว�างสำานักงานไปยังสถืานีรถืไฟ้ฟ้้า
 • Fitness Center & Wellness Program หุ้ลังเวลาเลิกงาน สัปดาห์ุ้ละ 2 วัน เพื�อส�งเสรมิใหุ้้พนักงานมีสุขภาพที�แข็งแรง และสร้าง
ความสัมพันธุ์ที�ดีกับเพื�อนร�วมงาน
 • สวัสดิการเงินชำ�วยเหุ้ลือจากบรษัิทฯ ในรูปแบบกระเชำ้าเยี�ยมไข้ เมื�อพนักงานเจ็บป่วยและเข้ารักษาติัวในโรงพยาบาล
 • เงินชำ�วยเหุ้ลือพิธุีฌาปนกิจกรณีบุคคลในครอบครัวถื้งแก�กรรม และ เงินชำ�วยเหุ้ลืองานมงคลสมรสของพนักงาน
 • การติรวจสุขภาพประจำาปีใหุ้้กับพนักงาน
 • จัดหุ้าวัคซ่ีนป้องกัน COVID-19 เข็มที� 3 เข็ม Booster เพื�อเสรมิสร้างภูมิคุ้มกันใหุ้้กับพนักงานอย�างติ�อเนื�อง
 • สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันการแพร�ระบาดของเชำื�อโควดิ-19 เชำ�น หุ้น้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ อุปกรณ์วัดอุณหุ้ภูมิ
 • สนับสนุนอาหุ้ารสำาหุ้รับพนักงานที�มาค้างแรมที�สำานักงาน เพื�อลดความเสี�ยงในการเดินทางมาปฏิิบัติิงาน ในชำ�วงสถืานการณ์การแพร�
ระบาดของเชำื�อโควดิ-19

 บรษัิทฯ ไม�มีการจ้างงานผู้พิการหุ้รอืกลุ�มผู้ด้อยโอกาสอื�นๆ โดยติามกฎหุ้มายบรษัิทฯ ติ้องจ้างงานทั�งสิ�น 14 คน ซ่้�งในส�วนที�ยังไม�ครบนี�
บรษัิทฯ มีการส�งเงินสมทบเข้ากองทุนฯ ติามกฎหุ้มายอย�างครบถ้ืวนเรยีบร้อยแล้ว

ค่าติอบแที่นและส่วัส่ดำิการพื่นักงาน
 บรษัิทฯ ใหุ้้ความสำาคัญกับนโยบายการจ�ายค�าติอบแทนและสวัสดิการใหุ้้กับพนักงานทุกคน เพื�อสร้างความมั�นใจว�าบรษัิทฯ จะสามารถื
รักษาพนักงานผู้มีผลการปฏิิบัติิงานที�ดีมีประสิทธิุภาพใหุ้้ร�วมเป็นส�วนหุ้น้�งกับบรษัิทฯ ได้เป็นอย�างดี
 ภายใติส้ถืานการณก์ารแข�งขนัของธุุรกจิในปัจจุบนั พนกังานจะไดรั้บการพจิารณาค�าติอบแทนและสวัสดกิารในอตัิราที�เหุ้มาะสม เป็นธุรรม 
เท�าเทียมกนั และเป็นไปติามมาติรฐานค�าติอบแทนในธุรุกิจประเภทเดียวกันหุ้รอืใกล้เคยีงกนั โดยมุ�งหุ้วังที�จะสร้างแรงบันดาลใจและแรงจูงใจใหุ้้เกดิ
รักและผูกพันธุ์ติ�อบรษัิทฯ รวมถื้งสร้างกำาลังใจใหุ้้พนักงานสามารถืสร้างผลงานที�จะชำ�วยนำาพาบรษัิทฯ สู�ความเจรญิเติิบโติได้อย�างมั�นคงติ�อไป

ธุุรกิจพาณิชำย์
ธุุรกิจสื�อโทรทัศน์
ธุุรกิจสื�อวทิยุ
ธุุรกิจสื�อออนไลน์
ธุุรกิจเพลง
อื�นๆ

รวมจำานวนพนักงาน 535 41.03% 769 58.97% 1,304

134
261

20
8

13
99

23.26%
62.14%
52.63%
36.36%
50.00%
44.59%

76.74%
37.86%
47.37%
63.64%
50.00%
55.41%

442
159

18
14
13

123

รายละเอ่ยดำจำานวนพื่นักงานแยกติามกลุ่มธุุรกิจของกลุ่มบรษัิัที่ฯ ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2564

แยกติาม
ประเภทธุุรกิจ เพศชำาย (คน) สัดส�วน (%) เพศหุ้ญิง (คน) สัดส�วน (%) รวม

576
420

38
22
26

222

จำานวนพื่นักงานประจำาและส่ัญญาจ้าง (คน)

องค์ประกอบของค่าติอบแที่น
 บรษัิทฯ กำาหุ้นดองค์ประกอบของค�าติอบแทนทั�งในระยะสั�นและระยะยาว ดังนี�
 1) เงินเดือนและโบนัสประจำาปี โดยพิจารณาจากติำาแหุ้น�งงาน บทบาท หุ้น้าที� และความรับผิดชำอบของพนักงานแติ�ละคน ซ่้�งรวมถ้ืง
ประสบการณ์ที�เกี�ยวข้องกับบทบาทหุ้น้าที�ความรับผิดชำอบ นอกจากนี� จะพิจารณาการปรับเพิ�มข้�นติามผลการดำาเนินงานของบรษัิทฯ ทั�งในระยะ
สั�น ระยะยาว และอัติราเงินเฟ้้อ ซ่้�งประกอบด้วย
 1.1) เป้าหุ้มายภาพรวมของบรษัิทฯ จะพิจารณาจากติัวเลขการเจรญิเติิบโติของรายได้ขาย ผลกำาไร การบรหิุ้ารจัดการติ้นทุน และค�าใชำ้
จ�ายในการบรหิุ้ารงาน
 1.2) เป้าหุ้มายของฝ่ายงาน จะพิจารณาจากผลการดำาเนินงานของฝ่ายที�ได้รับการมอบหุ้มายจากบรษัิทฯ
 1.3) การพิจารณาเป็นรายบุคคลด้วยการวัดผลการปฏิิบัติิงานติามหุ้ลัก Objectives and Key Results (OKR)

 2) สวัสดิการติ�าง ๆ
 โดยอา้งองิติามสญัญาการจา้งงานของพนกังานแติ�ละราย และติามติำาแหุ้น�งหุ้นา้ที�ของพนกังาน เพื�อความรู้สก้มั�นคงในการดำารงชำวีติิ เชำ�น 
ค�าล�วงเวลา การจัดทำาประกันชำีวติิ ประกันอุบัติิเหุ้ติุ สวัสดิการ ค�ารักษาพยาบาล การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน การติรวจสุขภาพประจำาปี และ
เงินชำ�วยเหุ้ลือติ�างๆ เป็นติ้น

 บรษัิทฯ ได้จดทะเบียนจัดติั�งกองทุนสำารองเลี�ยงชีำพติามพระราชำบัญญัติิกองทุนสำารองเลี�ยงชำีพ พ.ศ. 2530 ซ้่�งเป็นการแสดงถื้ง
การปฏิบิติัิที�เป็นรูปธุรรมของบรษัิทฯ ในการดแูลพนกังานอย�างยั�งยนืในระยะยาว โดยพนกังานสามารถืเลอืกแผนการลงทนุในกองทนุสำารองเลี�ยงชำพี
ติามความติ้องการและติามระดับความเสี�ยงของตินเองได้อีกด้วย ในปี 2564 บรษัิทฯ ได้ทำาการสมทบกับกองทุนสำารองเลี�ยงชำีพ เค มาสเติอร์
พูล ฟั้นด์ โดยมีรายละเอียดเงินสะสมและเงินสมทบ ดังนี�

 3) กรณีเลิกจ้าง
 กรณีที�บรษัิทฯ เลิกจ้างโดยที�พนักงานไม�ได้กระทำาความผิดอันทำาใหุ้้บรษัิทฯ มีสิทธุิ�เลิกจ้างได้ทันที บรษัิทฯ จะบอกกล�าวการเลิกจ้างใหุ้้
พนักงานรับทราบก�อนถื้งกำาหุ้นดการจ�ายค�าจ้าง 1 งวดการจ�ายค�าจ้าง หุ้รอือย�างชำ้าในวันจ�ายค�าจ้าง เพื�อใหุ้้มีผลในการเลิกจ้างในงวดการจ�าย
ค�าจ้างคราวถืัดไป หุ้รอืหุ้ากบรษัิทฯ ไม�ประสงค์ใหุ้้พนักงานทำางานติ�อไปหุ้ลังจากบอกเลิกจ้าง บรษัิทฯ จะจ�ายค�าจ้างแทนการบอกกล�าวล�วงหุ้น้า 
เท�ากับระยะเวลาที�ติ้องบอกกล�าวล�วงหุ้น้า และจะจ�ายค�าติอบแทนชำดเชำยใหุ้้ในอัติราเงินเดือนขั�นสุดท้ายและติามระยะเวลาการทำางานติามพระราชำ
บัญญัติิคุ้มครองแรงงานกำาหุ้นดไว้

 โดยหุ้ลักการที�สำาคัญคือ บรษัิทฯ จะพิจารณาค�าติอบแทนของพนักงานและลูกจ้างติามรายละเอียดที�ระบุไว้หุ้นังสือสัญญาการจ้างงาน 
สำาหุ้รับการปรับเพิ�มข้�นของแติ�ละองคป์ระกอบของค�าติอบแทนดงักล�าว จะพจิารณาจากอตัิราการเติบิโติของผลการดำาเนนิงานทั�งในส�วนของรายได้ 
และกำาไรในแติ�ละปีเป็นสำาคัญ ซ่้�งสอดคล้องกับผลการดำาเนินงานของบรษัิทฯ ในระยะสั�น และจะพิจารณาการปรับเพิ�มข้�นของอัติราค�าติอบแทนใหุ้้
ครอบคลมุเงนิเฟ้อ้ในแติ�ละปดีว้ย โดยบรษัิทฯ จะใหุ้ค้วามสำาคญัสำาหุ้รับผลการดำาเนนิงานในแติ�ละปทีี�จะเกดิข้�น เพื�อพจิารณาว�าเป็นไปติามเปา้หุ้มาย
ทางธุุรกิจที�กำาหุ้นดไว้ในระยะยาวหุ้รอืไม� อย�างไรก็ติาม สาหุ้รับการพิจารณาค�าติอบแทนของพนักงานในรูปแบบอื�นๆ เชำ�น การเสนอขายหุ้ลักทรัพย์
ติ�อพนักงาน โครงการสะสมหุุ้้นสาหุ้รับพนักงาน บรษัิทฯ จะพิจารณาติามชำ�วงเวลาที�เหุ้มาะสมติ�อไป 

น้อยกว�า 2 ปี 
2-5 ปี
5 ปีข้�นไป

2-3% ของเงินเดือน
2-5% ของเงินเดือน
2-7% ของเงินเดือน

0%
50%

100%

สมทบเท�ากับ % สะสมของสมาชำิก แติ�ไม�เกิน 3%
สมทบเท�ากับ % สะสมของสมาชำิก แติ�ไม�เกิน 5%
สมทบเท�ากับ % สะสมของสมาชำิก แติ�ไม�เกิน 7%

อายุงานของพนักงาน อัติราเงินสะสม/สมทบ อัติราการจ�ายเงินสมทบ 
(ส�วนของนายจ้าง)

อัติราเงินสมทบ
ที�ได้รับจากบรษัิทฯ 

(กรณีสิ�นสุดการเป็นสมาชำิกกองทุน)
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ข้อมูลส่ำาคัญอ่�นๆ 7.6)
7.6 .1 )  ผู้ ควบคุมดำู แลการที่ำาบัญชุ่  หั วหน้ า งาน
ติรวจส่อบภายใน หัวหน้างานกำากับดำูแลการปฏิิบัติิงาน
ของบรษัิัที่ฯ (Compliance)

ผู้ควบคุมดำูแลการที่ำาบัญชุ ่(ส่มุห์บัญชุ่)  
 นางนวลทรง ลิมปนารักษ์ ผู้อำานวยการบัญชำีอาวุโส ได้รับแติ�ง
ติั�งเป็นผู้รับผิดชำอบโดยติรงในการควบคุมดูแลการทำาบัญชำีของบรษัิทฯ 
เพื�อทำาหุ้นา้ที�ควบคมุดแูลผู้ทำาบญัชำใีหุ้จ้ดัทำาบัญชำใีหุ้ต้ิรงติ�อความเป็นจรงิ 
และถูืกต้ิองติามกฎหุ้มาย ทั�งนี�ผูค้วบคุมดูแลการทำาบญัชีำ มคุีณสมบัติแิละ
เงื�อนไขของการเป็นผู้ทำาบัญชำีติามหุ้ลักเกณฑ์์ที�กำาหุ้นดในประกาศกรม
พฒันาธุรุกจิการคา้ และไดผ้�านการอบรมความรู้ด้านบัญชำ ีรวมถืง้เข้ารับ
การอบรมพฒันาความรู้ติ�อเนื�องทางดา้นบญัชำเีป็นประจำาทุกป ีซ้่�งเป็นไป
ติามหุ้ลักเกณฑ์์ที�กรมพัฒนาธุุรกิจการค้า และสำานักงานคณะกรรมการ
กำากับหุ้ลักทรัพย์และติลาดหุ้ลักทรัพย์ (ก.ล.ติ.) ที�กำาหุ้นดไว้ไม�น้อยกว�า 
6 ชำั�วโมงติ�อปี โดยมีคุณสมบัติิปรากฏิติามเอกสารแนบ 3

หัวหน้างานติรวจส่อบภายใน
 นายพรติ เจียมสุวรรณ ได้รับแติ�งติั�งเป็นผู้รับผิดชำอบโดยติรง
เป็นหุ้ัวหุ้น้างานติรวจสอบภายใน เพื�อทำาหุ้น้าที�ในการวางแผนการติรวจ
สอบและปฏิิบัติิงานใหุ้้บรรลุวัติถืุประสงค์ พร้อมทั�งใหุ้้รายงานผลการ
ติรวจสอบติ�อคณะกรรมการติรวจสอบ โดยการใหุ้้ข้อมูลเชำิงวเิคราะห์ุ้ 
ประเมินผล ข้อเสนอแนะ คำาปรกึษาติามแนวทางที�มาติรฐานการติรวจ
สอบภายในกำาหุ้นด รวมถ้ืงงานอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกับการติรวจสอบภายใน 
ทั�งนี� ผู้ดำารงติำาแหุ้น�งหัุ้วหุ้น้างานติรวจสอบภาย มีคุณสมบัติิ วุฒิการ
ศ้กษา เป็นผู้ที�มีความรู้ในวชิำาชำีพ ประสบการณ์ และการอบรมที�เหุ้มาะ
สมเพียงพอกับการปฏิิบัติิหุ้น้าที�ดังกล�าว โดยมีคุณสมบัติิปรากฏิติาม
เอกสารแนบ 3

หัวหน้างานกำากับดำูแลปฏิิบัติิงาน (Compliance)
 นายปณุยวร์ี ชำยัยะรุ�งสกลุ ผูช้ำ�วยผูอ้ำานวยการเลขานกุารบรษัิท 
ได้รับแติ�งติั�งเป็นผู้รับผิดชำอบโดยติรงเป็นหุ้ัวหุ้น้างานกำากับดูแลการ
ปฏิิบัติิงาน ทำาหุ้น้าที�เป็นหุ้น�วยงานกำากับการปฏิิบัติิงาน (Compliance 
Unit) เพื�อทำาหุ้น้าที�ในการกำากับดูแลการดำาเนินธุุรกิจของบรษัิทฯ และ
อาร์เอส กรุ๊ป ใหุ้้เป็นไปติามกฎหุ้มาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย 
และข้อกำาหุ้นดของหุ้น�วยงานราชำการที�เกี�ยวข้อง หุ้รอืหุ้น�วยงานอื�นที�
เกี�ยวข้องกับการดำาเนินธุุรกิจของบรษัิทฯ โดยมีวุฒิการศ้กษา เป็นผู้ที�
มีความรู้ในวชิำาชำีพ ประสบการณ์ และการอบรมที�เหุ้มาะสมเพียงพอกับ
การปฏิิบัติิหุ้น้าที�ดังกล�าว โดยมีคุณสมบัติิปรากฏิติามเอกสารแนบ 3

7.6.2) งานนักลงทีุ่นส่ัมพื่ันธุ์ 
 ในปี 2564 บรษัิทฯ ได้ยกระดับพัฒนาอย�างยั�งยืนเข้าเป็น
ส�วนสำาคัญในการดำาเนินธุุรกิจของบรษัิทฯ ในทุกมิติิ เพื�อชำ�วยผลักดัน
ใหุ้้องค์กรเติิบโติในระยะยาวอย�างมั�นคง อีกทั�งยังยกระดับการเปิดเผย
ข้อมูลการจัดทำารายงานการพัฒนาอย�างยั�งยืน โดยได้ทำาการเปิดเผย
ข้อมูลติามกรอบการประเมินความยั�งยืนของติลาดหุ้ลักทรัพย์แหุ้�ง

ประเทศไทย 19 หุ้มวดในรูปแบบ One Report และจัดทำาติามกรอบ
การรายงานขององค์การแหุ้�งความรเิร ิ�มว�าด้วยการรายงานสากล รุ�นที� 
4 (Global Reporting Initiative G4 : GRI) ครอบคลุมติัวชำี�วัดที�
สมัพนัธุก์บัประเดน็สำาคญัดา้นความยั�งยนื เพื�อใหุ้น้กัลงทนุกองทนุทั�งใน
และติ�างประเทศสามารถืเข้าใจผลการดำาเนินงานด้านความยั�นยนืบรษัิทฯ 
และสามารถืเปรยีบเทียบข้อมูลดังกล�าวได้บนมาติรฐานสากล
 นอกจากนี�ฝา่ยนกัลงทนุสมัพนัธุ ์ไดข้ยายขอบเขติงานเป็น “ฝา่ย
นักลงทุนสัมพันธุ์และการพัฒนาอย�างยั�งยืน” เพื�อเป็นหุ้น�วยงานหุ้ลักที�
มีหุ้น้าที�สร้างความรู้ความเข้าใจ บูรณาการและส�งเสรมิวัฒนธุรรม ใหุ้้
คำาปรกึษาและร�วมพิจารณาแผนงานใหุ้้แติ�ละแผนกในบรษัิทฯ สามารถื
ผสานประเดน็ความยั�นยนืที�เกี�ยวขอ้งเขา้สู�กระบวนการทำางานติ�างๆ ทาง
ธุรุกิจได้อย�างราบร ื�น ติดิติามผลการดำาเนินงาน รวมถืง้การรวบรวมและ
จัดทำารายงานการพัฒนาอย�างยั�งยืน ซ้่�งจะส�งผลใหุ้้ภาพรวมงานด้าน
ความยั�งยืนของทั�งองค์กร สามารถืดำาเนินการไปในทิศทางเดียวกันและ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ุและเป้าหุ้มายที�บรษัิทฯ วางไว้ในระยะยาว

ข้อมูลการติิดติ�อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธุ์และการพัฒนาอย�างยั�งยืน
 • หุ้ัวหุ้น้างานนักลงทุนสัมพันธุ์ : นายวัชำรพงศ์ ลีโทชำวลิติ
ผู้ชำ�วยผู้อำานวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธุ์และการพัฒนาอย�างยั�งยืน
 • โทรศัพท์ : +66 2037 8126 หุ้รอื 8128   
 • เว็บไซ่ติ์ : http://ir.rs.co.th  
 • อีเมล : ir@rs.co.th 
 • เฟ้ซ่บุ๊ก : https://facebook.com/
                RSInvestorRelations/ 
 • ทวติิเติอร์ : https://twitter.com/rs_ir   
 • LINE : ir_rs

งานนักลงทีุ่นส่ัมพื่ันธุ์และการพื่ัฒนาอย่างยั�งย่น   
 โดยในรอบป ี2564 บรษัิทฯ ไดพ้บและใหุ้ข้อ้มลูติ�อนกัวเิคราะหุ้์ 
ผู้ถืือหุุ้้นและนักลงทุนทั�งในประเทศและติ�างประเทศอย�างติ�อเนื�องผ�าน
กิจกรรมติ�างๆ  และเนื�องจากสถืานการณ์โควดิ-19 ในปีที�ผ�านมา 
การประชำุมส�วนใหุ้ญ�เป็นการจัดแบบ Virtual Conference เพื�อใหุ้้
สอดคลอ้งกบัการเวน้ระยะหุ้�างทางสงัคม และเกดิการบรหิุ้ารเวลาใหุ้เ้กดิ
ประโยชำน์สูงสุด โดยมีรายละเอียดดังนี�
 • การจัดประชุำมนักวเิคราะห์ุ้ เพื�อแถืลงผลการดำาเนินงาน
ของบรษัิทฯ ในทุกไติรมาส โดยเปิดโอกาสใหุ้้นักวเิคราะหุ้์ได้พบปะ
ผู้บรหิุ้ารเพื�อติอบข้อซั่กถืามในประเด็นติ�างๆ และนำาเสนอเอกสาร
ประกอบการประชำุมผ�านเว็บไซ่ติ์ของบรษัิทฯ
 • การเข้าร�วมงานที�จัดข้�นโดยติลาดหุ้ลักทรัพย์และบรษัิทหุ้ลัก
ทรัพย์ในการประชุำมร�วมกับนักลงทุนสถืาบัน และนักลงทุนติ�างชำาติิ เพื�อ
เปิดโอกาสใหุ้้นักลงทุนทั�งในและติ�างประเทศ และผู้ถืือหุุ้้นได้พบปะพูด
คุยกับผู้บรหิุ้ารระดับสูงของบรษัิทฯ เพื�อติอบข้อสงสัยในประเด็นติ�างๆ 
และทราบถืง้แนวทางการดำาเนนิงานในอนาคติ รวมถืง้กลยุทธุใ์หุ้ม�ๆ  และ
ความร�วมมือกับพันธุมิติรในด้านติ�างๆ ที�ได้ดำาเนินการระหุ้ว�างปี 2564 
ได้แก�

- งานบรษัิทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) และ SET 
Digital Roadshow จัดโดยติลาดหุ้ลักทรัพย์แหุ้�งประเทศไทย
- งานประชำุมร�วมกับกองทุนในประเทศ จัดโดยบรษัิทหุ้ลักทรัพย์ เคทีบี
เอสที จำากัด (มหุ้าชำน) 
- งานประชุำมร�วมกับกองทุนในประเทศ จัดโดยบรษัิทหุ้ลักทรัพย์ ยูโอบี 
เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำากัด (มหุ้าชำน) 
-  งานประชำุมร�วมกับกองทุนในประเทศ จัดโดยบรษัิทหุ้ลักทรัพย์
ธุนชำาติ จำากัด (มหุ้าชำน)
- งาน J.P. Morgan’s Thailand Conference และ J.P. Morgan 
Asia Rising Dragons 1x1 Forum จัดโดยบรษัิทหุ้ลักทรัพย์ เจพี
มอร์แกน (ประเทศไทย) จำากัด
- งาน CITIC CLSA ASEAN Access Month และ   CITIC CLSA 
Flagship Investors’ Forum 2021 จดัโดยบรษัิทหุ้ลักทรัพย ์ซ่ ีแอล 
เอส เอ (ประเทศไทย) จำากัด
- งาน Small Cap Book 2021 จัดโดยบรษัิทหุ้ลักทรัพย์ อาร์เอชำบี 
(ประเทศไทย) จำากัด (มหุ้าชำน)
- งาน TISCO Exclusive Talk จัดโดยบรษัิทหุ้ลักทรัพย์ ทิสโก้ จำากัด
- งาน Yuanta Corporate Day จัดโดยบรษัิทหุ้ลักทรัพย์ หุ้ยวนติ้า 
(ประเทศไทย) จำากัด

 ติลอดปี 2564 ผู้บรหิุ้ารและทีมนักลงทุนสัมพันธุ์เดินทางไป
พบและพูดคุยเกี�ยวกับภาพรวมเศรษฐกิจไทยและอุติสาหุ้กรรมและผล
กระทบติ�างๆ ที�มีติ�อบรษัิทฯ รวมถื้งทิศทางผลประกอบการของบรษัิทฯ 
และการพฒันาธุรุกจิใหุ้ม� แก�นักวเิคราะหุ้ ์นกัลงทุน และกองทุนทั�งในและ
ติ�างประเทศ รวมถื้งผู้บรหิุ้ารใหุ้้สัมภาษณ์ผ�านสื�อลงทุนติ�างๆ นอกจาก
นี� บรษัิทฯ ได้มีโอกาสติ้อนรับนักลงทุน โดยเปิดใหุ้้เยี�ยมชำมหุ้น�วยธุุรกิจ
ติ�างๆ ทั�งธุุรกิจพาณิชำย์ สื�อโทรทัศน์และวทิยุ รวมถื้งคลังสินค้า เพื�อใหุ้้
เข้าใจระบบการทำางานร�วมกันของทุกธุุรกิจเพิ�มข้�น 
 ทั�งนี�นักลงทุนสัมพันธุ์ได้ใหุ้้ความสำาคัญเร ื�องการใหุ้้ข้อมูลกับ
ผู้มีส�วนเกี�ยวข้องทุกฝ่ายอย�างเท�าเทียม ทั�วถื้ง และรวดเร็ว ในปี 2564
ได้เร ิ�มการนำาเสนอข้อมูลทางธุุรกิจของบรษัิทฯ ผ�านชำ�องทาง Social 
media ผ�านรายการ “Direct to RS” ด้วยรูปแบบไลฟ์้สติรมีมิ�งบน
เฟ้ซ่บุค๊เพจ RS IR เพื�อเป็นชำ�องทางติรงในการนำาเสนอข้อมูลการพัฒนา
ธุุรกิจที�สำาคัญของบรษัิทฯ สู�นักลงทุนทุกกลุ�ม โดยเฉพาะนักลงทุนราย
ย�อยใหุ้้สามารถืเข้าถื้งข้อมูลได้อย�างสะดวกสบาย และทันทีภายในวัน
เดียวกับที�บรษัิทฯ จัดการประชุำมใหุ้้กับนักวเิคราะห์ุ้หุ้รอืกองทุน ซ่้�งถืือ
เป็นบรษัิทจดทะเบียนแหุ้�งแรกในประเทศไทยที�ได้รเิร ิ�มชำ�องทางติรง
สำาหุ้รับนักลงทุนเพื�อเผยแพร�ข้อมูลทางธุุรกิจ ทั�งนี� นักลงทุนสามารถื
ติิดติามรายการ Direct to RS ได้ผ�านทาง https://facebook.com/
RSInvestorRelations/
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ในปี 2564 ผู้บรหิารและที่่มนักลงทีุ่นส่ัมพื่ันธุ์ไดำ้เข้าพื่บและให้ข้อมูลติ่อนักวเิคราะห์ และนักลงทีุ่นที่ั�งในและติ่างประเที่ศผ่านที่างรูปแบบของ
กิจกรรมดำังน่�

รูปแบบของกิจกรรม

รวม 64

การเข้าพบโดยนักลงทุน (Company Visit) หุ้รอืการประชำุมทางโทรศัพท์ (Conference Call)
โรดโชำว์ทั�งในและติ�างประเทศ (Roadshow)
เยี�ยมชำมบรษัิทฯ (Site Visit)
งานประชำุมนักวเิคราะห์ุ้หุ้ลักทรัพย์ (Analyst Meeting)
งานประชำุมร�วมกับกองทุนในประเทศ (Fund Meeting)
งานพบปะนักลงทุนรายย�อย (Retail Meeting)
งานบรษัิทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) และ SET Digital Roadshow
งานแถืลงข�าวติ�อสื�อมวลชำน (Press Conference)
รายการ Direct to RS ผ�านรูปแบบ Facebook Live

 นอกจากนี� บรษัิทฯ ได้จัดทำาแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1 One Report) เผยแพร�ทางระบบของติลาดหุ้ลักทรัพย์
แหุ้�งประเทศไทย และในเว็บไซ่ต์ิของบรษัิทฯ รวมถืง้ได้จัดทำาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ QR Code สำาหุ้รับผูถื้ือหุุ้้นในงานประชุำมสามัญผูถ้ือืหุุ้้นประจำาปี

7.6.3) ค่าติอบแที่นของผู้ส่อบบัญชุ ่(Audit Fee)
 ในปี 2564 บรษัิทฯ และและบรษัิทย�อยจ�ายค�าติอบแทนการสอบบัญชำี ใหุ้้แก�
 • ผู้สอบบัญชีำของบรษัิทฯ ในรอบปีบัญชำีที�ผ�านมา มีจำานวนเงินรวม 6,252,500 บาท
 • สำานกังานสอบบญัชำทีี�ผูส้อบบญัชำสีงักัด บคุคลหุ้รอืกจิการที�เกี�ยวข้องกับผูส้อบบญัชีำและสำานักงานสอบบญัชำทีี�ผูส้อบบัญชำสีงักดั ในรอบ
                ปีบัญชำีที�ผ�านมา  -ไม�มี-

ค่าบรกิารอ่�นที่่�นอกเหน่อจากงานส่อบบัญชุ่ (Non-Audit Fee)
 บรษัิทฯ และบรษัิทย�อยมีค�าบรกิารอื�นที�นอกเหุ้นือจากงานสอบบัญชำีที�ชำำาระใหุ้้แก�ผูส้อบบัญชำี โดยมีรายละเอียดดังนี�

26
5
2
4
4

10
8
2
3

จำานวนครั�ง

ลำาดับ ชำื�อบรษัิทผู้จ�าย

บมจ. อาร์เอส

บจ. อาร์.เอส. เทเลวชิำั�น

1

2

-

-

150,000

150,000

การปฏิบิัติิงาน
ติามที�ติกลงร�วมกัน

บรษัิท ไพร้ซ่วอเติอร์
เฮาส์คูเปอรส์

เอบีเอเอส จำากัด

รวม

ประเภทของงาน
บรกิารอื�น
(non-audit 

service)

ผู้ใหุ้้บรกิาร
ส�วนที�จ�ายไปใน
ระหุ้ว�างปีบัญชำี

ส�วนที�จะติ้อง
จ�ายในอนาคติ

300,000-

ค�าบรกิารอื�นที�นอกเหุ้นือจากงาน
สอบบัญชำี (บาท)
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รายงานผล
การดำำาเนินงานส่ำาคัญ
ดำ้านการกำากับดูำแลกิจการ

8.1.1) การส่รรหา พื่ัฒนา
และประเมินผลการปฏิิบัติิหน้าที่่�ของคณะกรรมการ

 8)

หลักเกณฑ์์ในการส่รรหากรรมการหรอืกรรมการอิส่ระ 
 บรษัิทฯ ได้ จัดติั� งคณะกรรมการสรรหุ้าและพิจารณา
ค�าติอบแทน ซ่้�งประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำานวน 3 ท�าน จากจำานวน
คณะกรรมการสรรหุ้าและพิจารณาค�าติอบแทนทั�งหุ้มดจำานวน 3 ท�าน 
โดยมีหุ้น้าที�รับผิดชำอบในการพิจารณาคัดเลือกและกลั�นกรองบุคคลที�
มีคุณสมบัติิที�เหุ้มาะสมติามข้อบังคับของบรษัิทฯ และเป็นผู้เสนอชำื�อผู้ที�
มีคุณสมบัติิเหุ้มาะสมดังกล�าว เพื�อใหุ้้ได้กรรมการหุ้รอืกรรมการอิสระที�
มคีวามเปน็มอือาชำพีและมคีวามหุ้ลากหุ้ลายโดยพจิารณาจากโครงสร้าง 
ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบรษัิท 

คุณส่มบัติิของกรรมการ
 1) กรรมการติ้องเป็นบุคคลธุรรมดา และ
• บรรลุนิติิภาวะ
• ไม�เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถื หุ้รอืคนเสมือนไร้ความ
สามารถื
• ไม�เคยรับโทษจำาคุกโดยคำาพิพากษาถื้งที�สุดใหุ้้จำาคุกในความผิด
เกี�ยวกับทรัพย์ที�ได้กระทำาโดยทุจรติิ
• ไม�เคยถืูกลงโทษไล�ออก หุ้รอืปลดออกจากราชำการ หุ้รอืหุ้น�วยงานของ
รัฐ ฐานทุจรติิติ�อหุ้น้าที�
• ไม�เคยถูืกเปรยีบเทียบปรับในความผิดเกี�ยวกับทรัพย์ที�ได้กระทำาโดย
ทุจรติิ
 2) กรรมการติ้องมีความรู้ความสามารถื และประสบการณ์ที�
เป็นประโยชำนต์ิ�อการดำาเนนิธุรุกจิ มคีณุธุรรม มคีวามซ่ื�อสัติยส์จุรติิ และ
มเีวลาอย�างเพียงพอที�จะอุทศิใหุ้้กบัการปฏิิบัติหิุ้น้าที�กรรมการอย�างเต็ิมที�
 3) กรรมการติ้องไม�กระทำาการใดๆ ที�มีลักษณะเข้าไปบรหิุ้าร
หุ้รอืจัดการในกิจการอื�น อันจะก�อใหุ้้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชำน์
ของบรษัิทฯ หุ้รอืเอื�อประโยชำน์ใหุ้้บุคคลหุ้รอืนิติิบุคคลใด ไม�ว�าจะทำาเพื�อ
ประโยชำน์ของตินเองหุ้รอืผู้อื�น

ส่รุปผลการปฏิบิัติิหน้าที่่�
ของคณะกรรมการในรอบปีที่่�ผ่านมา

 8.1)

หลักเกณฑ์์ในการส่รรหาพิื่จารณากรรมการ
 นอกจากคุณสมบัติิของกรรมการข้างต้ินแล้ว บรษัิทฯ จะ
พิจารณาจากความหุ้ลากหุ้ลายทางเพศ อายุ คุณวุฒิการศ้กษา ความ
หุ้ลากหุ้ลายทางทักษะวชิำาชีำพ ความเชำี�ยวชำาญเฉพาะด้าน ความรู้ความ
สามารถื รวมถื้งประสบการณ์การทำางานที�จำาเป็นติ�อการบรหิุ้ารธุุรกิจ
ของบรษัิทฯ โดยสอดคล้องกับลักษณะการประกอบธุุรกิจ กลยุทธุ์ และ
เป้าหุ้มายของบรษัิทฯ รวมถื้งการพิจารณาถื้งประเด็นความท้าทาย
ของธุุรกิจในปัจจุบัน และประเด็นทางธุุรกิจในอนาคติ เชำ�น การเปลี�ยน 
Business Model การควบรวมกิจการ (M&A) หุ้รอืกิจการร�วม
ค้า (JV) เป็นติ้น แล้วจ้งพิจารณาทักษะที�จำาเป็นที�ยังขาดอยู�หุ้รอืควรมี 
ประกอบคำานง้ถืง้ความหุ้ลากหุ้ลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบรษัิท 
(Board Diversity) นอกจากนี� บรษัิทฯ ได้เปิดโอกาสใหุ้้ผู้ถืือหุุ้้นทุกราย
ทุกกลุ�มมีส�วนร�วมในการเสนอชืำ�อกรรมการที�มีคุณสมบัติิเหุ้มาะสมด้วย 
เพื�อคัดเลือกและกลั�นกรองบุคคลที�มีความเป็นมืออาชำีพและเหุ้มาะสม
เข้ามาดำารงติำาแหุ้น�งกรรมการหุ้รอืกรรมการอิสระในการประชำุมสามัญ
ผู้ถืือหุุ้้นประจำาปี

 ทั�งนี� บุคคลที�ได้รับการคัดเลือกเสนอชำื�อใหุ้้เข้าดำารงติำาแหุ้น�ง
กรรมการหุ้รอืกรรมการอิสระของบรษัิทฯ จะติ้องมีคุณสมบัติิครบถื้วน
ติามมาติรา 68 แหุ้�งพระราชำบัญญัติิบรษัิทมหุ้าชำนจำากัด พ.ศ. 2535 
(รวมทั�งที�มีการแก้ไขเพิ�มเติิม) และติามประกาศคณะกรรมการกำากับ
หุ้ลักทรัพย์และติลาดหุ้ลักทรัพย์ที�เกี�ยวข้อง และติ้องไม�มีลักษณะติ้อง
หุ้้ามติาม พ.ร.บ. หุ้ลักทรัพย์ (รวมทั�งที�มีการแก้ไขเพิ�มเติิม) กฎหุ้มายอื�น 
และกฎระเบียบที�เกี�ยวข้อง

 นอกจากนี�  ในการสรรหุ้าและคัดเลือกกรรมการอิสระ
คณะกรรมการสรรหุ้าและพิจารณาค�าติอบแทนจะพิจารณาบุคคลที�มี
คุณสมบัติิของกรรมการอิสระติามคำานิยามกรรมการอิสระที�บรษัิทฯ ได้
กำาหุ้นดข้�น ซ่้�งมีความเข้มกว�าหุ้ลักเกณฑ์์ของสำานักงานคณะกรรมการ
กำากับหุ้ลักทรัพย์และติลาดหุ้ลักทรัพย์ (ก.ล.ติ.) และติลาดหุ้ลักทรัพย์
แหุ้�งประเทศไทย ดังนี�



186 187

คุณส่มบัติิของกรรมการอิส่ระ

 นิยามกรรมการอิส่ระ 
 กรรมการอิสระ หุ้มายถื้ง กรรมการจากภายนอกที�ไม�ได้มี
ติำาแหุ้น�งเป็นผูบ้รหิุ้ารหุ้รอืพนกังานประจำาของบรษัิทฯ ไม�ไดเ้ป็นกรรมการ
บรหิุ้ารหุ้รอืกรรมการผูมี้อำานาจลงนามผูกพันบรษัิทฯ  และเป็นอิสระจาก
ผู้ถืือหุุ้้นรายใหุ้ญ� ผู้บรหิุ้าร และผู้ที�เกี�ยวข้อง สามารถืทำาหุ้น้าที�คุ้มครอง
ผลประโยชำน์ของผูถ้ือืหุุ้้นทุกรายอย�างเท�าเทียมกนั และสามารถืชำ�วยดแูล
ไม�ใหุ้้เกิดรายการที�มีความขัดแย้งทางผลประโยชำน์ระหุ้ว�างบรษัิทฯ กับ
บุคคลที�เกี�ยวข้องกัน

 กรรมการอิสระของบรษัิทฯ หุ้มายถื้ง กรรมการที�มีคุณสมบัติิ
ดังนี�
 1) ถืือหุุ้้นไม�เกินร้อยละ 0.5 ของจำานวนหุุ้้นที�มีสิทธิุออกเสียง
ทั�งหุ้มดในบรษัิทฯ บรษัิทย�อยหุ้รอืบรษัิทร�วม ไม�เปน็ผูถ้ือืหุุ้น้รายใหุ้ญ� หุ้รอื
ผู้มีอำานาจควบคุม โดยใหุ้้นับรวมหุุ้้นที�ถืือโดยผู้ที�เกี�ยวข้อง (ติามมาติรา 
258 แหุ้�งพระราชำบัญญัติิหุ้ลักทรัพย์และติลาดหุ้ลักทรัพย์)
 2)  ไม�เป็นหุ้รอืเคยเป็นกรรมการที�มสี�วนร�วมในการบรหิุ้ารงาน 
ลูกจ้าง พนักงาน ที�ปรกึษาที�ได้เงินเดือนประจำา หุ้รอืผู้มีอำานาจควบคุม
บรษัิทฯ บรษัิทย�อยหุ้รอืบรษัิทร�วม และไม�มีผลประโยชำน์หุ้รอืส�วนได้ส�วน
เสีย เว้นแติ�จะได้พ้นการมีลักษณะดังกล�าวมาแล้วเป็นเวลาไม�น้อยกว�า
 2 ปี 
 3)  ไม�เป็นบุคคลที�มีความสัมพันธ์ุทางสายโลหิุ้ติหุ้รอืโดยการ
จดทะเบยีนติามกฎหุ้มายในลกัษณะที�เป็นบดิามารดา คู�สมรส พี�นอ้ง และ
บุติร รวมทั�งคู�สมรสของบุติรกับผู้บรหิุ้าร ผู้ถืือหุุ้้นรายใหุ้ญ� ผู้มีอำานาจ
ควบคุม หุ้รอืบุคคลที�จะได้รับการเสนอชำื�อเป็นผู้บรหิุ้ารหุ้รอืผู้มีอำานาจ
ควบคุมของบรษัิทฯ หุ้รอืบรษัิทย�อย 
 4) ไม�เป็นบคุคลที�มหีุ้รอืเคยมคีวามสมัพนัธุท์างธุรุกจิกับบรษัิทฯ 
บรษัิทย�อย บรษัิทร�วม ผูถื้ือหุุ้น้รายใหุ้ญ� หุ้รอืผูม้อีำานาจควบคุมในลกัษณะ
ของการใหุ้้บรกิารทางวชิำาชีำพ และทางธุุรกิจการค้า ซ่้�งเป็นไปติามข้อ
กำาหุ้นดของติลาดหุ้ลักทรัพย์แหุ้�งประเทศไทยในเร ื�องการทำารายการที�
เกี�ยวโยงกัน เว้นแติ�จะได้พ้นการมีลักษณะดังกล�าวมาแล้วเป็นเวลาไม�
น้อยกว�า 2 ปี 
 5) ไม�เป็นหุ้รอืเคยเป็นผูส้อบบญัชำขีองบรษัิทฯ บรษัิทย�อย บรษัิท
ร�วม ผู้ถืือหุุ้้นรายใหุ้ญ� หุ้รอืผู้มีอำานาจควบคุม และไม�เป็นผู้ถืือหุุ้้น เว้นแติ�
จะได้พ้นการมีลักษณะดังกล�าวมาแล้วเป็นเวลาไม�น้อยกว�า 2 ปี
 6) ไม�เป็นหุ้รอืเคยเป็นผู้ใหุ้้บรกิารทางวชิำาชำีพใดๆ ซ่้�งรวมถื้ง
การใหุ้้บรกิารเป็นที�ปรกึษากฎหุ้มายหุ้รอืที�ปรกึษาทางการเงิน ซ่้�งได้รับ
ค�าบรกิารเกินกว�า 2 ล้านบาทติ�อปีจากบรษัิทฯ บรษัิทใหุ้ญ� บรษัิทย�อย 
บรษัิทร�วม ผูถ้ืือหุุ้้นรายใหุ้ญ� หุ้รอืผู้มีอำานาจควบคุมของบรษัิทฯ และไม�
เป็นผูถื้ือหุุ้น้ที�มีนยั ผูม้อีำานาจควบคมุ หุ้รอืหุุ้น้ส�วนของผูใ้หุ้บ้รกิารวชิำาชำพี
นั�นดว้ย เวน้แติ�จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล�าวมาแลว้ไม�นอ้ยกว�า 2 ปี
 7) ไม�เป็นบุคคลที�ได้รับการแติ�งติั�งข้�นเพื�อเป็นติัวแทนของ
กรรมการของบรษัิทฯ ผู้ถืือหุุ้้นรายใหุ้ญ� หุ้รอืผู้ถืือหุุ้้นซ่้�งเป็นผู้เกี�ยวข้อง
กับผู้ถืือหุุ้้นรายใหุ้ญ�
 8) ไม�ประกอบกิจการที�มีสภาพอย�างเดียวกันและเป็นการ
แข�งขันที�มีนัยกับกิจการของบรษัิทฯ หุ้รอืบรษัิทย�อย หุ้รอืไม�เป็นหุุ้้นส�วน
ที�มีนัยในหุ้้างหุุ้้นส�วน หุ้รอืเป็นกรรมการที�มีส�วนร�วมบรหิุ้ารงาน ลูกจ้าง 
พนักงาน ที�ปรกึษารับเงินเดือนประจำา หุ้รอืถืือหุุ้้นที�มีสิทธุิออกเสียง

ทั�งหุ้มดของบรษัิทอื�น ซ้่�งประกอบกิจการที�มีสภาพอย�างเดียวกันและ
เป็นการแข�งขันที�มีนัยกับกิจการของบรษัิทฯ หุ้รอืบรษัิทย�อย
 9) ไม�มีลักษณะอื�นใดที�ทำาใหุ้้ไม�สามารถืใหุ้้ความเห็ุ้นอย�างเป็น
อิสระได้
 10) สามารถืทำาหุ้น้าที�คุ้มครองผลประโยชำน์ของผู้ถืือหุุ้้น
ทุกรายอย�างเท�าเทียมกัน และดูแลมิใหุ้้เกิดรายการที�มีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชำน์ระหุ้ว�างบรษัิทฯ กับบุคคลที�เกี�ยวข้องกัน และสามารถื
เข้าร�วมประชำุมคณะกรรมการบรษัิทเพื�อติัดสินใจในกิจกรรมที�สำาคัญ
ของบรษัิทฯ ได้

 ทั�งนี� ในปี 2564 คณะกรรมการบรษัิทได้พิจารณาอย�าง
รอบคอบแล้วเห็ุ้นว�า กรรมการอิสระทุกท�านมีคุณสมบัติิครบถื้วนติาม
ที�บรษัิทฯ กำาหุ้นด และการดำารงติำาแหุ้น�งของกรรมการอิสระติิดติ�อกัน
หุ้ลายวาระ ไม�มผีลกระทบติ�อการปฏิบิติัิหุ้นา้ที�และการใหุ้ค้วามเหุ้น็ที�เป็น
อสิระ อกีทั�งในรอบระยะเวลาบญัชำทีี�ผ�านมา ไม�มกีรรมการอสิระท�านใดมี
ความสัมพันธ์ุทางธุุรกิจหุ้รอืการใหุ้้บรกิารทางวชิำาชีำพกับบรษัิทฯ 

วาระการดำำารงติำาแหน่งของกรรมการ
 1) ในการประชำุมสามัญประจำาปีทุกครั�ง ใหุ้้กรรมการออกจาก
ติำาแหุ้น�ง 1 ใน 3 ของจำานวนกรรมการทั�งหุ้มด ถื้าจำานวนกรรมการที�
จะแบ�งออกใหุ้้ติรงเป็นสามส�วนไม�พอดี ใหุ้้ออกจำานวนใกล้ที�สุดกับส�วน
1 ใน 3
 2) นอกจากการพ้นติำาแหุ้น�งติามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจาก
ติำาแหุ้น�งเมื�อ
 • ติาย
 • ลาออก
 • ขาดคุณสมบัติิ หุ้รอืมีลักษณะต้ิองหุ้้ามติามกฎหุ้มายหุ้รอืข้อ
บังคับของบรษัิทฯ
 • ที�ประชำมุผูถื้ือหุุ้น้ลงมติิใหุ้อ้อกจากติำาแหุ้น�ง ดว้ยคะแนนเสยีง
ไม�น้อยกว�า 3 ใน 4 ของจำานวนผู้ถืือหุุ้้นซ่้�งมาประชุำมและมีสิทธุิออกเสียง 
และมีหุุ้น้นับรวมกันได้ไม�น้อยกว�าก้�งหุ้น้�งของจำานวนหุุ้้นที�ถือืโดยผูถ้ือืหุุ้้น
ที�มาประชำุมและมีสิทธิุออกเสียง
 • ศาลมีคำาสั�งใหุ้้ออก
 3) กรรมการที�ประสงค์จะลาออกจากติำาแหุ้น�งใหุ้้ยื�นใบลาออก
ติ�อบรษัิทฯ การลาออกมีผลนับแติ�วันที�ใบลาออกไปถื้งบรษัิทฯ

วาระการดำำารงติำาแหน่งของกรรมการอิส่ระ
 บรษัิทฯ ได้กำาหุ้นดนโยบายในเร ื�องวาระการดำารงติำาแหุ้น�งของ
กรรมการอิสระไว้ โดยกรรมการอิสระสามารถืดำารงติำาแหุ้น�งกรรมการ
ติดิติ�อกันได้ไม�เกิน 2 วาระ และสามารถืติ�อวาระได้ โดยรวมระยะเวลาการ
ดำารงติำาแหุ้น�งทุกวาระแล้วติ้องไม�เกิน 9 ปี เพื�อความเป็นอิสระในการใหุ้้
ความเหุ้็นและการปฏิิบัติิหุ้น้าที�ในฐานะกรรมการอิสระของบรษัิทฯ โดย
ไม�มีข้อยกเว้น
 อย�างไรก็ติาม แม้ว�าคณะกรรมการบรษัิทจะมีกรรมการอิสระ
ที�ดำารงติำาแหุ้น�งนานกว�า 9 ปี ได้แก� นายพิศิษฐ์ ดัชำณาภิรมย์ แติ�บรษัิทฯ
มีความจำาเป็นเนื�องจากกรรมการอิสระท�านนี�เป็นผู้มีความรู้ ความ
สามารถื และประสบการณ์เป็นที�ติ้องการของบรษัิทฯ มีวสิัยทัศน์ที�
สอดคล้องกับการดำาเนินธุุรกิจติามกลยุทธุ์ของบรษัิทฯ มีความซ่ื�อสัติย์
สุจรติิ และมีความเชำี�ยวชำาญด้านบัญชีำและการสอบทานความน�าเชืำ�อถืือ

ของงบการเงิน และสามารถืแสดงความเหุ้็นได้อย�างเป็นอิสระและเป็น
ไปติามหุ้ลักเกณฑ์์ที�เกี�ยวข้อง

กระบวนการส่รรหาและแติ่งตัิ�งกรรมการหรอืกรรมการ
อิส่ระ 
 1) คณะกรรมการสรรหุ้าและพิจารณาค�าติอบแทน จะพิจารณา
คัดเลือกและกลั�นกรองบุคคลที�มีความเหุ้มาะสมติามคุณสมบัติิของ
กรรมการหุ้รอืกรรมการอิสระติามที�บรษัิทฯ กำาหุ้นดไว้ ประกอบกับ
พิจารณาหุ้ลักเกณฑ์์ในการสรรหุ้ากรรมการเพื�อใหุ้้สอดคล้องกับ
เป้าหุ้มายและกลยุทธุ์ของบรษัิทฯ โดยพิจารณาทักษะที�จำาเป็นที�ยังขาด
อยู� หุ้รอืควรมีในคณะกรรมการบรษัิท  โดยใช้ำเคร ื�องมือ Board Skill 
Matrix รวมทั�งติอ้งเป็นไปติามข้อบงัคบับรษัิทฯ กฎบัติรคณะกรรมการ
บรษัิท ติลอดจนหุ้ลักเกณฑ์์อื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง 
 ทั�งนี�  คณะกรรมการสรรหุ้าและพิจารณาค�าติอบแทนจะ
พิจารณาผู้มีคุณสมบัติิเหุ้มาะสมเป็นกรรมการจากชำ�องทางติ�างๆ ดังนี� 
 • เปิดโอกาสใหุ้้ผู้ถืือหุุ้้นรายใหุ้ญ� ผู้ถืือหุุ้้นส�วนน้อย กรรมการ 
หุ้รอืผูบ้รหิุ้ารของบรษัิทฯ เสนอชำื�อบคุคลเพื�อรับการพิจารณาแติ�งติั�งเป็น
กรรมการ
 • พจิารณาจากทำาเนยีบกรรมการ (Director Pool) ของสมาคม
ส�งเสรมิสถืาบันกรรมการบรษัิทไทย หุ้รอืของหุ้น�วยงานอื�นๆ ที�มีการจัด
ทำาข้อมูลดังกล�าว
 • ชำ�องทางอื�น ๆ  ที�คณะกรรมการสรรหุ้าและกำาหุ้นดค�าติอบแทน
พิจารณาเห็ุ้นสมควร
 2) คณะกรรมการสรรหุ้าและพิจารณาค�าติอบแทนจะนำาเสนอ
รายชืำ�อบุคคลที�เหุ้มาะสมเข้าดำารงติำาแหุ้น�งกรรมการติ�อคณะกรรมการ
บรษัิทเพื�อพิจารณาขอความเห็ุ้นชำอบ
 3) คณะกรรมการบรษัิทนำาเสนอติ�อที�ประชุำมสามัญผู้ถืือหุุ้้น
ประจำาปีเพื�อพิจารณาแติ�งติั�งกรรมการติ�อไป
 4) เว้นแติ�กรณีที�ติำาแหุ้น�งกรรมการว�างลงเพราะเหุ้ติุอื�น
นอกจากถื้งคราวออกติามวาระ ใหุ้้คณะกรรมการบรษัิทพิจารณาแติ�ง
ติั�งกรรมการซ่้�งมีคุณสมบัติิ และไม�มีลักษณะติ้องหุ้้ามติามข้อบังคับ
เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชำุมคราวถืัดไป

กระบวนการส่รรหาและแติ่งตัิ�งผู้บรหิารระดำับสู่งสุ่ดำ 
(ประธุานเจ้าหน้าที่่�บรหิาร)

 คณะกรรมการบร ษัิทได้พิ จ ารณาและมอบหุ้มายใหุ้้
คณะกรรมการสรรหุ้าและพิจารณาค�าติอบแทนเป็นผู้รับผิดชำอบในการ
สรรหุ้าผู้มาดำารงติำาแหุ้น�งผู้บรหิุ้ารระดับสูงสุดหุ้รอืประธุานเจ้าหุ้น้าที�
บรหิุ้าร โดยกลั�นกรองจากผู้มีคุณสมบัติิที�เหุ้มาะสม คำาน้งถื้งเพศ อาย ุ
คุณวุฒิการศ้กษา ความรู้ความสามารถื ทักษะ ประสบการณ์ที�จำาเป็น
ติ�อการบรหิุ้ารธุุรกิจของบรษัิทฯ มีความเข้าใจในธุุรกิจของบรษัิทฯ เป็น
อย�างดี และสามารถืบรหิุ้ารงานบรรลุวัติถืุประสงค์ติามกลยุทธุ์และเป้า
หุ้มายของบรษัิทฯ ได ้ภายหุ้ลงักระบวนการคดัเลอืกบคุคลที�เหุ้มาะสมแลว้
คณะกรรมการสรรหุ้าและพิจารณาค�าติอบแทนจะนำาเสนอชืำ�อบุคคลที�
เหุ้มาะสมเพื�อเสนอติ�อที�ประชุำมคณะกรรมการบรษัิทเพื�อพิจารณาอนุมตัิิ
แติ�งติั�งประธุานเจ้าหุ้น้าที�บรหิุ้ารติ�อไป
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8.1.2) การเข้าร่วมประชุุมและการจ่ายค่าติอบแที่นคณะกรรมการรายบุคคล

การประชุุมคณะกรรมการบรษัิัที่
 คณะกรรมการบรษัิทมีกำาหุ้นดประชำุมโดยปกติิอย�างน้อยปีละ 4 ครั�ง และมีการประชำุมพิเศษเพิ�มเติิมติามความจำาเป็น โดยมีการกำาหุ้นด
วาระการประชำุม และวันประชำุมไว้ล�วงหุ้น้า มีวาระพิจารณาติิดติามผลการดำาเนินงานเป็นประจำา ทั�งนี� บรษัิทฯ ได้จัดส�งหุ้นังสือเชำิญประชำุม พร้อม
ระเบียบวาระการประชำุม และเอกสารการประชำุมก�อนการประชำุมล�วงหุ้น้าอย�างน้อย 7 วัน  เพื�อใหุ้้คณะกรรมการบรษัิทได้มีเวลาศก้ษาข้อมูลอย�าง
เพียงพอก�อนเข้าร�วมประชุำม เว้นแติ�ในกรณีมีการเรยีกประชุำมเร�งด�วน โดยประธุานกรรมการ ประธุานเจ้าหุ้น้าที�บรหิุ้าร และกรรมการอิสระซ่้�งได้
รับการแติ�งติั�ง 1 ท�าน ร�วมกนัพจิารณาการเลอืกเร ื�องเขา้วาระการประชำมุคณะกรรมการบรษัิท โดยพจิารณาใหุ้แ้น�ใจว�าเร ื�องที�สำาคญัไดถ้ืกูบรรจเุขา้
วาระการประชุำมเรยีบร้อยแล้ว และกรรมการแติ�ละท�านมีความเป็นอิสระที�จะเสนอเร ื�องเข้าสู�วาระการประชุำม ติลอดจนคณะกรรมการบรษัิทสามารถื
เข้าถื้งข้อมูลที�จำาเป็นได้จากประธุานเจ้าหุ้น้าที�บรหิุ้าร ทั�งนี� กรรมการอิสระ/กรรมการติรวจสอบ จะเข้าร�วมประชุำมทุกครั�ง 
 โดยในปี 2564 บรษัิทฯ มีการประชำุมคณะกรรมการบรษัิทรวมทั�งสิ�นจำานวน 7 ครั�ง โดยจัดการประชำุมที�สำานักงานใหุ้ญ�ของบรษัิทฯ และ/
หุ้รอืการประชุำมผ�านสื�ออเิลก็ทรอนกิส ์(เนื�องจากสถืานการณแ์พร�ระบาดโรคโควดิ-19 ยงัคงรุนแรง) ซ้่�งกรรมการทุกท�านที�อยู�ในติำาแหุ้น�งได้เขา้ร�วม
ประชำุมคณะกรรมการบรษัิททุกครั�ง
 ในกรณทีี�มีกรรมการท�านใดเปน็ผูม้สี�วนไดเ้สยีอย�างมนียัสำาคัญในเร ื�องที�กำาลงัพจิารณา กรรมการท�านนั�นจะไม�เขา้ร�วมการประชำมุระหุ้ว�าง
การพิจารณาเร ื�องนั�นๆ
 นอกจากนี� ในการประชำุมคณะกรรมการ จำานวนองค์ประชำุมขั�นติำ�า ณ ขณะที�คณะกรรมการจะลงมติิในที�ประชำุมคณะกรรมการ ติ้องมี
กรรมการอยู�ไม�น้อยกว�า 2 ใน 3 ของจำานวนกรรมการทั�งหุ้มด 
 คณะกรรมการบรษัิทมีนโยบายใหุ้้กรรมการที�ไม�เป็นผูบ้รหิุ้ารมีโอกาสที�จะประชุำมระหุ้ว�างกัน เพื�อความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็ุ้น 
2 ครั�ง คือวันที� 30 มิถืุนายน 2564 และวันที� 10 พฤศจิกายน 2564

นโยบายการจ่ายค่าติอบแที่นกรรมการ  
 บรษัิทฯ กำาหุ้นดนโยบายค�าติอบแทนกรรมการไว้อย�างชำัดเจนและโปร�งใส โดยมีนโยบายทั�งระยะสั�นและระยะยาวที�จะใหุ้้ผลติอบแทน
ที�เหุ้มาะสมกับความรู้ความสามารถื  ประสบการณ์  ภาระหุ้น้าที� ขอบเขติของบทบาทและความรับผิดชำอบ ผลการปฏิิบัติิงานของแติ�ละคน
รวมถืง้ประโยชำนท์ี�คาดว�าจะไดรั้บจากกรรมการแติ�ละคนสอดคลอ้งกับกลยทุธุแ์ละเปา้หุ้มายระยะยาวของบรษัิทฯ และผลการดำาเนนิงานของบรษัิทฯ
ทั�งในระยะสั�นและระยะยาว และการจ�ายผลติอบแทนของอุติสาหุ้กรรมเดียวกัน โดยนโยบายค�าติอบแทนกรรมการนั�น ผูถ้ือืหุุ้้นได้อนุมตัิคิ�าติอบแทน

1) นายสุรชำัย เชำษฐโชำติิศักดิ� 

2) นางพรพรรณ เติชำรุ�งชำัยกุล
 
3) นายวทิวัส เวชำชำบุษกร 

4) นายดนัยศิษฏิ์ เปสลาพันธุ์ 

5) นายโสรัติน์ วณิชำวรากิจ 

6) นายพิศิษฐ์ ดัชำณาภิรมย์ 

7) นางวรรณสุดา ธุนสรานาติ 

8) นายศุภกิจ อัศวชำัย* 

ประธุานกรรมการ
 
กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

7/7

7/7

7/7

7/7

7/7

7/7

7/7

3/3

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

-

    100

    100

    100

    100

    100

    100

    100

    -

100

100

100

100

100

100

100

100

ชุ่�อ – ส่กุล ติำาแหน่ง ประชุุมคณะ
กรรมการบรษัิัที่

ประชุุมส่ามัญ
ผู้ถึ่อหุ้นร้อยละ ร้อยละ

หุ้มายเหุ้ติุ       * นายศุภกิจ อัศวชำัย ได้รับการแติ�งติั�งจากที�ประชำุมคณะกรรมการบรษัิท ครั�งที� 4/2564 เมื�อวันที� 30 มิถืุนายน 2564 ใหุ้้ดำารงติำาแหุ้น�งกรรมการอิสระ 
                       กรรมการติรวจสอบ และกรรมการสรรหุ้าและพิจารณาค�าติอบแทน แทนนายจักรกฤศฏิิ� พาราพันธุกุล ที�ลาออกเมื�อวันที� 20 เมษายน 2564  

หลักเกณฑ์์การจ่ายค่าติอบแที่นผู้บรหิารระดัำบสู่งสุ่ดำ (ประธุานเจ้าหน้าที่่�บรหิาร) 
 โดยคณะกรรมการบรษัิทได้มอบหุ้มายใหุ้้คณะกรรมการสรรหุ้าและพิจารณาค�าติอบแทนเป็นผู้ประเมินผลการปฏิิบัติิงานของผู้บรหิุ้าร
ระดับสูงสุดหุ้รอืประธุานเจ้าหุ้น้าที�บรหิุ้ารของบรษัิทฯ และได้กำาหุ้นดหุ้ลักเกณฑ์์การประเมินผลงานของประธุานเจ้าหุ้น้าที�บรหิุ้ารด้วย และนำาเสนอ
ใหุ้้คณะกรรมการบรษัิทพิจารณาใหุ้้ความเหุ้็นชำอบ โดยย้ดหุ้ลักเกณฑ์์การพิจารณา ดังนี�
 1) ผลประกอบการของบรษัิทฯ และขนาดธุุรกิจ โดยพิจารณาเปรยีบเทียบกับค�าติอบแทนผู้บรหิุ้ารระดับสูงของบรษัิทจดทะเบียนใน
ติลาดหุ้ลักทรัพย์แหุ้�งประเทศไทยในประเภทและขนาดธุุรกิจในกลุ�มธุุรกิจเดียวกัน
 2) ความรู้ความสามารถื ประสบการณ์ ภาระหุ้น้าที� ขอบเขติของบทบาทและความรับผิดชำอบ รวมถื้งผลการปฏิิบัติิงาน 
 3) ประโยชำน์ที�คาดว�าจะได้รับจากการบรหิุ้ารงานของผู้บรหิุ้ารระดับสูงสุด
 4) ติ้องเป็นอัติราที�เหุ้มาะสมและเพียงพอสำาหุ้รับการรักษาผู้บรหิุ้ารระดับสูงสุดที�มีคุณภาพไว้

การจ่ายค่าติอบแที่นคณะกรรมการรายบุคคล
 ในการประชำมุสามญัผูถ้ือืหุุ้น้ประจำาป ี2564 เมื�อวันที� 19 เมษายน 2564 ที�ประชำมุผูถ้ือืหุุ้น้ไดม้มีติอินมุตัิคิ�าติอบแทนกรรมการบรษัิท และ
กรรมการติรวจสอบ ซ่้�งประกอบด้วย ค�าติอบแทนกรรมการประจำาปีไม�เกิน 1,000,000 บาท โดยมอบอำานาจใหุ้้คณะกรรมการมีอำานาจกำาหุ้นด
จำานวนเงินค�าติอบแทนที�กรรมการแติ�ละท�านจะได้รับ

 และกำาหุ้นดค�าติอบแทนรายเดือน รวมทั�งค�าเบี�ยประชำุม สรุปดังนี�

ประเภที่ของค่าติอบแที่น ค่าติอบแที่นรายเดำ่อน
(บาที่/เดำ่อน)

ค่าเบ่�ยประชุุม
(บาที่/ครั�ง)

ค�าติอบแทนคณะกรรมการบรษัิท    
  - ประธุานกรรมการ
  - กรรมการ
ค�าติอบแทนกรรมการติรวจสอบ
  - ประธุานคณะกรรมการติรวจสอบ
  - กรรมการติรวจสอบ

  -
  -

50,000
45,000

30,000
25,000

30,000
25,000

ของกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหุ้าและพิจารณาค�าติอบแทนจะพิจารณาค�าติอบแทนกรรมการใหุ้้อยู�ในระดับเดียวกับอุติสาหุ้กรรมซ่้�งสูง
เพียงพอที�จะด้งดูด และรักษากรรมการที�มีคุณสมบัติิที�ติ้องการ และสอดคล้องกับผลการดำาเนินงานของบรษัิทฯ 

หลักเกณฑ์์การจ่ายค่าติอบแที่นกรรมการ 
 คณะกรรมการสรรหุ้าและพจิารณาค�าติอบแทนจะพจิารณาเสนอการจ�ายค�าติอบแทนใหุ้แ้ก�กรรมการ และผ�านความเหุ้น็ชำอบจากที�ประชำมุ
คณะกรรมการบรษัิท แล้วนำาเสนอติ�อที�ประชำุมสามัญผู้ถืือหุุ้้นประจำาปี เพื�อพิจารณาอนุมัติิ โดยย้ดหุ้ลักเกณฑ์์การพิจารณา ดังนี�
 1) ผลประกอบการของบรษัิทฯ และขนาดธุุรกิจ โดยพิจารณาเปรยีบเทียบกับค�าติอบแทนกรรมการของบรษัิทฯ จดทะเบียนใน
ติลาดหุ้ลักทรัพย์แหุ้�งประเทศไทยในประเภทและขนาดธุุรกิจในกลุ�มธุุรกิจเดียวกัน
 2) ความรู้ความสามารถื ประสบการณ์ ภาระหุ้น้าที� ขอบเขติของบทบาทและความรับผิดชำอบ รวมถื้งผลการปฏิิบัติิงานของกรรมการ
แติ�ละท�าน 
 3) ประโยชำน์ที�คาดว�าจะได้รับจากกรรมการแติ�ละท�าน
 4) ติ้องเป็นอัติราที�เหุ้มาะสมและเพียงพอสำาหุ้รับการรักษากรรมการที�มีคุณภาพไว้

นโยบายการจ่ายค่าติอบแที่นผู้บรหิารระดัำบสู่งสุ่ดำ (ประธุานเจ้าหน้าที่่�บรหิาร) 
 นโยบายค�าติอบแทนของประธุานเจ้าหุ้น้าที�บรหิุ้ารจะพิจารณาเป็นประจำาทุกปี ทั�งนี� เป็นไปติามหุ้ลักการและนโยบายที�คณะกรรมการ
สรรหุ้าและพิจารณาค�าติอบแทนกำาหุ้นด ซ่้�งค�าติอบแทนติ�างๆ จะอยู�ในระดับที�จงูใจ โดยพิจารณาจากความเหุ้มาะสมและสอดคล้องกับขอบเขติหุ้น้าที�
ความรับผิดชำอบภาระหุ้น้าที� ความรับผิดชำอบ ติามผลการปฏิิบัติิงานของประธุานเจ้าหุ้น้าที�บรหิุ้ารติลอดจนผลการดำาเนินงาน การเติิบโติทางผล
กำาไรในปีที�ผ�านมาของบรษัิทฯ และภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของบรษัิทฯ ติามวัติถืุประสงค์เชิำงกลยุทธ์ุและเป้าหุ้มายหุ้ลักขององค์กร สอดคล้องกับ
ผลประโยชำน์ของกิจการในระยะยาว รวมถื้งเปรยีบเทียบอ้างอิงจากบรษัิทที�เป็นอุติสาหุ้กรรมประเภทเดียวกันในระดับใกล้เคียงกัน และนำาเสนอติ�อ
คณะกรรมการบรษัิทพิจารณาใหุ้้ความเหุ้็นชำอบ เพื�อใหุ้้ฝ่ายจัดการดำาเนินการติ�อไป
 นอกจากนี� คณะกรรมการสรรหุ้าและพจิารณาค�าติอบแทนจะทำาหุ้น้าที�ในการติดิติามผลการปฏิบิตัิงิานของประธุานเจา้หุ้น้าที�บรหิุ้ารอย�าง
สมำ�าเสมออีกด้วย
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1) ค่าติอบแที่นที่่�เป็นติัวเงิน

 ค�าติอบแทนกรรมการ 

รวมทั�งหุ้มด

 โดยมีรายละเอียดค�าติอบแทนกรรมการ เป็นรายบุคคลดังนี�

รายการ

รายนาม
กรรมการบรษัิัที่

ปี 2564

คณะกรรมการบรษัิัที่ คณะกรรมการติรวจส่อบ
รวม

จำานวน (ที่่าน)

ค่าติอบแที่นประจำาปี
(บาที่)

จำานวนเงิน (บาที่)

ค่าเบ่�ยประชุุม**
(บาที่)

ค่าเบ่�ยประชุุม**
(บาที่)

ค่าติอบแที่นรายเดำ่อน
(บาที่)

รายละเอ่ยดำค่าติอบแที่น

กรรมการบรษัิท                     8                       2,305,000                            ค�าติอบแทนประจำาปี และค�าเบี�ยประชำุม 
กรรมการติรวจสอบ                     3                       2,063,500                            ค�าติอบแทนรายเดือน และค�าเบี�ยประชุำม
                                                                                           4,368,500

1) นายสุรชำัย เชำษฐโชำติิศักดิ� 

2) นางพรพรรณ เติชำรุ�งชำัยกุล
 
3) นายวทิวัส เวชำชำบุษกร 

4) นายดนัยศิษฏิ์ เปสลาพันธุ์ 

5) นายโสรัติน์ วณิชำวรากิจ 

6) นายพิศิษฐ์ ดัชำณาภิรมย์ 

7) นางวรรณสุดา ธุนสรานาติ 

8) นายศุภกิจ อัศวชำัย*

9) นายจักรกฤษฎิ�  พาราพันธุกุล*

                            รวมทั�งหุ้มด  

- 

- 

- 

-  

-  

400,000 

300,000

-

300,000

1,000,000

200,000

165,000

165,000

165,000

165,000

165,000

165,000

75,000

40,000

1,305,000

-

-

-

-

-

200,000

165,000

165,000

165,000

165,000

1,360,000

1,165,000

420,000

563,500

4,368,500

-

-

-

-

-

  600,000           

540,000

270,000

163,500

1,573,500

  
195,000

160,000

75,000

60,000

490,000

หุ้มายเหุ้ติุ    * นายศุภกิจ อัศวชำัย ได้รับการแติ�งติั�งจากที�ประชำุมคณะกรรมการบรษัิท ครั�งที� 4/2564 เมื�อวันที� 30 มิถืุนายน 2564 ใหุ้้ดำารงติำาแหุ้น�งกรรมการอิสระ กรรมการติรวจสอบ
                     และกรรมการสรรหุ้าและพิจารณาค�าติอบแทน แทนนายจักรกฤศฏิิ� พาราพันธุกุล ที�ลาออกเมื�อวันที� 20 เมษายน 2564  
               **  ค�าเบี�ยประชำุมกรรมการ และค�าเบี�ยประชำุมกรรมการติรวจสอบ ได้มีการเปลี�ยนแปลงติามมติิที�ประชำุมสามัญผู้ถืือหุุ้้นประจำาปี 2564 เมื�อวันที� 19 เมษายน 2564 จากเดิมค�าเบี�ยประชำุม
                     ประธุานกรรมการ/ประธุานกรรมการติรวจสอบ 25,000 บาท/ครั�ง เป็น 30,000 บาท/ครั�ง และจากเดิมค�าเบี�ยประชำุมกรรมการ/กรรมการติรวจสอบ 20,000 บาท/ครั�ง เป็น 
                     25,000 บาท/ครั�ง
                     ทั�งนี� ค�าติอบแทนกรรมการนี�เป็นผลประโยชำน์ที�จ�ายใหุ้้แก�กรรมการของบรษัิทฯ ติามมาติรา 90 ของพระราชำบัญญัติิบรษัิทมหุ้าชำน จำากัด พ.ศ. 2535 (โดยไม�รวมเงินเดือน
                     และผลประโยชำน์ที�เกี�ยวข้องที�จ�ายใหุ้้กับกรรมการซ่้�งดำารงติำาแหุ้น�งเป็นผู้บรหิุ้ารของบรษัิทฯ ด้วย) และการเป็นกรรมการบรษัิทย�อยไม�ได้รับค�าติอบแทน  

2) ค่าติอบแที่นอ่�น

 ค�าติอบแทนอื�นของกรรมการ 
 -ไม�มี-

การพัื่ฒนากรรมการและผู้บรหิาร
 คณะกรรมการบรษัิทมนีโยบายการปฐมนเิทศนก์รรมการใหุ้ม� โดยใหุ้ก้รรมการเดมิซ่้�งไดรั้บมอบหุ้มายแนะนำากรรมการใหุ้ม�ใหุ้รู้้จักบรษัิทฯ 
และบรรยายสรุปแผนธุุรกิจของบรษัิทฯ ผลประกอบการ กลยุทธุ์ สภาพการแข�งขัน วสัิยทัศน์ ค�านิยมองค์กร นโยบายการกำากับดูแลกิจการที�ดี 
จรรยาบรรณธุุรกิจ และนโยบายติ�อติ้านการทุจรติิและคอร์รัปชำั�น รวมทั�งข้อมูลอื�นๆที�เกี�ยวข้องกับการดำาเนินธุุรกิจของบรษัิทฯ เป็นต้ิน
 นอกจากนี� ยังกำาหุ้นดนโยบายที�จะเสรมิสร้างและพัฒนาความรู้ใหุ้ม�ๆ ใหุ้้กับกรรมการและผู้บรหิุ้ารอย�างสมำ�าเสมอ โดยสนับสนุนใหุ้้เข้ารับ
การสัมมนาและการอบรมในหุ้ลักสูติรที�เป็นประโยชำน์ ซ่้�งจัดโดยสมาคมส�งเสรมิสถืาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD) และสถืาบันอื�นๆ เพื�อสนับสนุน
การปฏิิบัติิหุ้น้าที�อย�างมีประสิทธุิภาพ 
 ในปี 2564 ได้สนับสนุนกรรมการเข้าร�วมอบรม ดังนี�

รายชุ่�อกรรมการ หลักสู่ติรอบรม/หัวข้อส่ัมมนา/กิจกรรม

นายวทิวัส เวชำชำบุษกร • หุ้ลักสูติร “สรุปสาระสำาคัญ ประเด็นที�ควรทราบของ TFRS for PAEs ที�ติ้องใชำ้และการ
เปลี�ยนแปลงในปี 2564 โดยสมาคมบรษัิทจดทะเบียนไทย (TLCA)
• CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั�งที� 4/2021 
“How finance leaders are adapting within the new normal” โดยสมาคม
บรษัิทจดทะเบียนไทย (TLCA)
• EDP 2021 - CEO Talk 1 : หุ้ัวข้อ “Step Outside Your Comfort Zone” โดย
สมาคมบรษัิทจดทะเบียนไทย (TLCA)
• EDP 2021 - CEO Talk 2  หุ้ัวข้อ  “How to Create a Growth Mindset as an 
Entrepreneur” โดยสมาคมบรษัิทจดทะเบียนไทย (TLCA)
• EDP 2021 - CEO Talk 3 หุ้ัวข้อ “Building the Innovative Organization”  
โดยสมาคมบรษัิทจดทะเบียนไทย (TLCA)
• CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั�งที� 8/2021 
หุ้ัวข้อ “The modern CFO : Driving Digital Transformation of the Finance 
and Accounting” โดยสมาคมบรษัิทจดทะเบียนไทย (TLCA)
• CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั�งที� 9/2021 
หุ้ัวข้อ “ESG related Financial Innovation” โดยสมาคมบรษัิทจดทะเบียนไทย 
(TLCA)
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การประเมินผลการปฏิิบัติิงานของคณะกรรมการบรษัิัที่ 

 เพื�อใหุ้้เป็นไปติามหุ้ลักการกำากับดูแลกิจการที�ดี บรษัิทฯ ได้
กำาหุ้นดใหุ้้คณะกรรมการทำาการประเมินตินเอง เพื�อใชำ้เป็นกรอบในการ
ติรวจสอบการปฏิิบัติิงานในหุ้น้าที�ของคณะกรรมการอย�างสมำ�าเสมอ 
โดยบรษัิทฯ ได้ใช้ำแบบการประเมินตินเองของคณะกรรมการบรษัิท 
คณะกรรมการชำุดย�อย การประเมินเป็นรายบุคคล รวมทั�งการประเมิน
ของประธุานเจ้าหุ้น้าที�บรหิุ้าร ติามแนวทางของติลาดหุ้ลักทรัพย์แหุ้�ง
ประเทศไทย
 โดยบรษัิทฯ จัดใหุ้้มีการประเมินผลงานของคณะกรรมการ
บรษัิทและคณะกรรมการชำุดย�อยทั�งในรูปแบบของการประเมินตินเอง
เป็นรายบคุคล และการประเมนิตินเองเปน็รายคณะเปน็ประจำาทกุป ีทั�งนี� 
เพื�อร�วมกันพิจารณาและสรุปผลการประเมินงาน และนำามาทบทวนการ
ปฏิิบัติิงาน ปัญหุ้า และอุปสรรคติ�างๆ ในการหุ้าแนวทางปรับปรุงแก้ไข 
โดยบรษัิทฯ ได้กำาหุ้นดแนวทางการประเมินเป็นแบบการประเมินการ
ปฏิบิติัิหุ้น้าที�ของคณะกรรมการบรษัิททั�งคณะและรายบุคคล ซ่้�งผลการ
ประเมินจะเป็นส�วนสำาคัญในการพัฒนาการปฏิิบัติิหุ้น้าที�และการดำาเนิน
งานเกี�ยวกับคณะกรรมการบรษัิทใหุ้้มีประสิทธุิภาพยิ�งข้�น 
 คณะกรรมการบรษัิทได้จัดทำา “แบบประเมินตินเองของคณะ
กรรมการรายคณะ” เปน็ประจำาทกุป ีเพื�อใชำป้ระเมนิการทำางานของคณะ
กรรมการบรษัิทในภาพรวมขององคค์ณะ แบบประเมนิดงักล�าว ประกอบ
ด้วย 
 • โครงสร้างและคุณสมบัติิของคณะกรรมการ
 • บทบาท หุ้น้าที� และความรับผิดชำอบของคณะกรรมการ
 • การประชำุมคณะกรรมการ
 • การทำาหุ้น้าที�ของกรรมการ
 • ความสัมพันธุ์กับฝ่ายจัดการ
 • การพัฒนาตินเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บรหิุ้าร
 กระบวนการในการประเมินผลงานคณะกรรมการบรษัิททั�ง
คณะ โดยวธิุีการใหุ้้คะแนนได้กำาหุ้นดความหุ้มายเป็นแบบมาติรฐานเพื�อ
ใหุ้้คณะกรรมการบรษัิทสามารถืเปรยีบเทียบผลประเมินในแติ�ละหุ้ัวข้อ
หุ้รอืเปรยีบเทียบผลประเมินของแติ�ละปีได้ โดยความหุ้มายของการใหุ้้
คะแนนมีดังนี�
 0 =  ไม�เหุ้็นด้วยอย�างยิ�ง หุ้รอืไม�มีการดำาเนินการในเร ื�องนั�น
 1  =  ไม�เหุ้็นด้วย หุ้รอืมีการดำาเนินการในเร ื�องนั�นเล็กน้อย 
 2  =  เหุ้็นด้วย หุ้รอืมีการดำาเนินการในเร ื�องนั�นพอสมควร
 3  =  เหุ้็นด้วยค�อนข้างมาก หุ้รอืมีการดำาเนินการในเร ื�องนั�นดี
 4  =  เหุ้็นด้วยอย�างมาก หุ้รอืมีการดำาเนินการในเร ื�องนั�นอย�าง 
                      ดีเยี�ยม
               และจะนำาคะแนนเหุ้ล�านั�นมาหุ้าค�าเฉลี�ยเป็นคะแนนของคณะ
กรรมการบรษัิท
 หุ้ลักเกณฑ์์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเติ็มใน
แติ�ละข้อทั�งหุ้มด ดังนี�
 • มากกว�า
 • มากกว�า
 • มากกว�า
 • มากกว�า
 • ติำ�ากว�า

การประเมินผลการปฏิบิัติิงานของคณะกรรมการชุุดำย่อย

 โดยคณะกรรมการชำุดย�อย ได้จัดทำา “แบบประเมินตินเองของ
คณะกรรมการชำุดย�อยแบบรายคณะ” เป็นประจำาทุกปี เพื�อใชำ้ประเมิน
การทำางานของคณะกรรมการชุำดย�อยที�ได้รับมอบหุ้มายจากคณะ
กรรมการบรษัิทในภาพรวมขององค์คณะทั�งหุ้มด ได้แก� คณะกรรมการ
ติรวจสอบ คณะกรรมการสรรหุ้าและพิจารณาค�าติอบแทน คณะกรรม
การบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย�างยั�งยืน คณะกรรมการบรหิุ้าร
ความเสี�ยง และคณะกรรมการบรหิุ้ารเป็นประจำาทุกปี เพื�อนำาผล
การประเมินมาพัฒนาการปฏิิบัติิหุ้น้าที�ในการสนับสนุนการทำางานของ
คณะกรรมการบรษัิทและการดำาเนินธุุรกิจของบรษัิทฯ ใหุ้้ครอบคลุม
ทุกมิติิ ทั�งนี� คณะกรรมการชำุดย�อยแติ�ละคณะจะร�วมกันกำาหุ้นดหุ้ลัก
เกณฑ์์การประเมินตินเองใหุ้้เหุ้มาะสมกับหุ้น้าที�ความรับผิดชำอบ
 กระบวนการในการประเมนิผลงานคณะกรรมการชำดุย�อยแบบ
รายคณะ โดยวธีิุการใหุ้้คะแนนได้กำาหุ้นดความหุ้มายเป็นแบบมาติรฐาน
เพื�อใหุ้้คณะกรรมการชำุดย�อยสามารถืเปรยีบเทียบผลประเมินในแติ�ละ
หุ้ัวข้อหุ้รอืเปรยีบเทียบผลประเมินของแติ�ละปีได้ โดยความหุ้มายของ
การใหุ้้คะแนนมีดังนี�
 0 =  ไม�เหุ้็นด้วยอย�างยิ�ง หุ้รอืไม�มีการดำาเนินการในเร ื�องนั�น
 1  =  ไม�เหุ้็นด้วย หุ้รอืมีการดำาเนินการในเร ื�องนั�นเล็กน้อย 
 2  =  เหุ้็นด้วย หุ้รอืมีการดำาเนินการในเร ื�องนั�นพอสมควร
 3  =  เห็ุ้นด้วยค�อนข้างมาก หุ้รอืมีการดำาเนินการในเร ื�องนั�นดี
 4  =  เหุ้็นด้วยอย�างมาก หุ้รอืมีการดำาเนินการในเร ื�องนั�นอย�าง
                      ดีเยี�ยม
               และจะนำาคะแนนเหุ้ล�านั�นมาหุ้าค�าเฉลี�ยเป็นคะแนนของคณะ
กรรมการชำุดย�อย
 หุ้ลักเกณฑ์์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเติ็มใน
แติ�ละข้อทั�งหุ้มด ดังนี�
 • มากกว�า
 • มากกว�า
 • มากกว�า
 • มากกว�า
 • ติำ�ากว�า

การประเมินผลการปฏิิบัติงิานของคณะกรรมการเป็นรายบุคคล

 โดยคณะกรรมการได้จัดใหุ้้มีการประเมินผลงานของคณะ
กรรมการเป็นรายบุคคล ซ้่�งกรรมการทุกคนได้จดัทำา “แบบประเมินของ
คณะกรรมการและคณะกรรมการชำดุย�อยรายบคุคล” เพื�อใช้ำประเมนิการ
ทำาหุ้น้าที�อย�างเหุ้มาะสมของการเป็นกรรมการของกรรมการรายบุคคล 
แบบประเมินผลการปฏิิบัติิงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการ
ชำุดย�อยรายบุคคล ประกอบด้วย
 • โครงสร้างและคุณสมบัติิของคณะกรรมการ
 • การประชำุมของคณะกรรมการ
 • บทบาท หุ้น้าที� และความรับผิดชำอบของคณะกรรมการ
 กระบวนการในการประเมินผลงานของคณะกรรมการเป็นราย
บคุคล โดยวธิุกีารใหุ้ค้ะแนนไดก้ำาหุ้นดความหุ้มายเป็นแบบมาติรฐานเพื�อ
ใหุ้้กรรมการทุกคนสามารถืเปรยีบเทียบผลประเมินในแติ�ละหุ้ัวข้อหุ้รอื

90% = ดีเยี�ยม
80% = ดีมาก
70% = ดี
60% = พอใชำ้
60% = ควรปรับปรุง

90% = ดีเยี�ยม
80% = ดีมาก
70% = ดี
60% = พอใชำ้
60% = ควรปรับปรุง

เปรยีบเทยีบผลประเมนิของแติ�ละปไีด ้โดยความหุ้มายของการใหุ้ค้ะแนน
มีดังนี�
 0 =  ไม�เหุ้็นด้วยอย�างยิ�ง หุ้รอืไม�มีการดำาเนินการในเร ื�องนั�น
 1  =  ไม�เห็ุ้นด้วย หุ้รอืมีการดำาเนินการในเร ื�องนั�นเล็กน้อย 
 2  =  เห็ุ้นด้วย หุ้รอืมีการดำาเนินการในเร ื�องนั�นพอสมควร
 3  =  เหุ้็นด้วยค�อนข้างมาก หุ้รอืมีการดำาเนินการในเร ื�องนั�นดี
 4  =  เหุ้็นด้วยอย�างมาก หุ้รอืมีการดำาเนินการในเร ื�องนั�นอย�าง
                      ดีเยี�ยม
               และจะนำาคะแนนเหุ้ล�านั�นมาหุ้าค�าเฉลี�ยเป็นคะแนนของคณะ
กรรมการรายบุคคล
 หุ้ลักเกณฑ์์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็ิมใน
แติ�ละข้อทั�งหุ้มด ดังนี�
 • มากกว�า 90% = ดีเยี�ยม
 • มากกว�า 80% = ดีมาก
 • มากกว�า 70% = ดี
 • มากกว�า 60% = พอใช้ำ
 • ติำ�ากว�า   60% = ควรปรับปรุง

 ทั�งนี� กระบวนการในการประเมินผลการปฏิิบัติิงานของคณะ
กรรมการ คณะกรรมการชุำดย�อย และกรรมการรายบุคคล เลขานุการ
บรษัิทจะเป็นผู้จัดส�งแบบประเมินใหุ้้กรรมการทุกคนประเมินในทุกสิ�นปี 
และเป็นผูร้วบรวมและรายงานสรุปผลติ�อที�ประชุำมคณะกรรมการบรษัิท
เพื�อพิจารณารับทราบและหุ้ารอืกันเป็นประจำาทุกปี

 สำาหุ้รับผลการปฏิบัิติงิานของคณะกรรมการและคณะกรรมการ
ชุำดย�อย และการประเมินรายบุคคลในภาพรวมประจำาปี 2564 ดังนี� 

การประเมินผลการปฏิิบัติิงานของผู้บรหิารระดัำบสู่งสุ่ดำ (ประธุานเจ้าหน้าที่่�บรหิาร)
 
 บรษัิทฯ ไดก้ำาหุ้นดใหุ้้คณะกรรมการสรรหุ้าและพจิาณาค�าติอบแทนทำาการประเมนิผลการปฏิบิตัิงิานของผูบ้รหิุ้ารระดับสงูสดุหุ้รอืประธุาน
เจ้าหุ้น้าที�บรหิุ้าร เพื�อใชำ้เป็นกรอบในการติรวจสอบการปฏิบิัติิงานในหุ้น้าที�ของประธุานเจ้าหุ้น้าที�บรหิุ้ารอย�างสมำ�าเสมอ โดยจัดใหุ้้มีการประเมินผล
งานของประธุานเจ้าหุ้น้าที�บรหิุ้ารเป็นประจำาทุกปี ทั�งนี� เพื�อร�วมกันพิจารณาและสรุปผลการประเมินงาน และนำามาทบทวนการปฏิิบัติิงาน ปัญหุ้า 
และอุปสรรคติ�างๆ ในการหุ้าแนวทางปรับปรุงแก้ไข โดยนำาแนวทางการประเมินจากติลาดหุ้ลักทรัพย์แหุ้�งประเทศไทยมาปรับใชำ้ใหุ้้เหุ้มาะสม ซ่้�งผล
การประเมินจะเป็นส�วนสำาคัญในการพัฒนาการปฏิิบัติิหุ้น้าที�และการดำาเนินงานของประธุานเจ้าหุ้น้าที�บรหิุ้ารใหุ้้มีประสิทธุิภาพยิ�งข้�น 

การประเมินผลการปฏิิบัติิงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุุดำย่อย คะแนนเฉล่�ย จัดำอยู่ในเกณฑ์์

ผลการประเมินตินเองของคณะกรรมการรายคณะ 94.06 ดีเยี�ยม

95.63

96.88

ดีเยี�ยม

ดีเยี�ยมผลการประเมินตินเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุำดย�อยรายบุคคล

ผลการประเมินตินเองของคณะกรรมการชุำดย�อยรายคณะ*

หุ้มายเหุ้ติุ    * คณะกรรมการชุำดย�อยรายคณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการติรวจสอบ คณะกรรมการสรรหุ้าและพิจารณาค�าติอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย�างยั�งยืน
คณะกรรมการความเสี�ยง และคณะกรรมบรหิุ้าร
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“แบบประเมินผลการปฏิบัิติงิานของประธุานเจ้าหุ้น้าที�บรหิุ้าร” ประกอบ
ด้วย
 • ความเป็นผู้นำา
 • การกำาหุ้นดกลยุทธุ์
 • การปฏิบิัติิติามกลยุทธ์ุ
 • การวางแผนและผลปฏิิบัติิทางการเงิน
 • ความสัมพันธุ์กับคณะกรรมการบรษัิท
 • ความสัมพันธุ์กับภายนอก
 • การบรหิุ้ารงานและความสัมพันธุ์กับบุคลากร
 • การสืบทอดติำาแหุ้น�ง
 • ความรู้ด้านผลิติภัณฑ์์และบรกิาร
 • คุณลักษณะส�วนตัิวของประธุานเจ้าหุ้น้าที�บรหิุ้าร

 หุ้ลักเกณฑ์์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเติ็มใน
แติ�ละข้อทั�งหุ้มด ดังนี�
 • มากกว�า
 • มากกว�า
 • มากกว�า
 • มากกว�า
 • ติำ�ากว�า

 ทั�งนี� กระบวนการในการประเมินผลการปฏิิบัติิงานของประธุานเจ้าหุ้น้าที�บรหิุ้าร เลขานุการบรษัิทจะเป็นผู้จัดส�งแบบประเมินใหุ้้คณะ
กรรมการสรรหุ้าและพจิารณาค�าติอบแทนซ่้�งเปน็กรรมการอสิระทั�งคณะเปน็ผูป้ระเมนิในทกุสิ�นป ีและรวบรวมเพื�อรายงานสรุปผลติ�อที�ประชำมุคณะ
กรรมการบรษัิทเพื�อพิจารณารับทราบและพิจารณาใหุ้้ความเห็ุ้นชำอบ

 สำาหุ้รับผลการปฏิิบัติิงานของประธุานเจ้าหุ้น้าที�บรหิุ้ารในภาพรวมประจำาปี 2564 มีดังนี� 

แผนการส่่บที่อดำงานของผู้บรหิารระดำับสู่งสุ่ดำ (ประธุานเจ้าหน้าที่่�บรหิาร)

 คณะกรรมการบรษัิทได้สนับสนุนใหุ้้มีการจัดทำาแผนสืบทอดติำาแหุ้น�งผู้บรหิุ้ารระดับสูงสุดหุ้รอืประธุานเจ้าหุ้น้าที�บรหิุ้าร ซ่้�งจะชำ�วยใหุ้้การ
ดำาเนินงานของบรษัิทฯ เป็นไปได้อย�างราบร ื�น นอกจากนั�น คณะกรรมการบรษัิทจัดใหุ้้มโีครงการสำาหุ้รับพัฒนาผูบ้รหิุ้ารระดับสูง ซ่้�งเป็นการเติรยีม
ใหุ้้พร้อมเป็นแผนที�ติ�อเนื�องถื้งผู้สืบทอดงานของประธุานเจ้าหุ้น้าที�บรหิุ้ารในกรณีที�ไม�สามารถืปฏิิบัติหิุ้น้าที�ได้ เพื�อลดความเสี�ยงจากการขาดความ
ติ�อเนื�องในการบรหิุ้ารจัดการองค์กร มีขั�นติอนดำาเนินการ ดังนี�
 • คณะกรรมการสรรหุ้าและพิจารณาค�าติอบแทนจะพิจารณาเสนอชำื�อและคัดเลือกกลุ�มผู้บรหิุ้ารสุดที�มีศักยภาพสูง เพื�อนำามาพัฒนาและ
เติรยีมความพร้อม
 • คณะกรรมการสรรหุ้าและพจิารณาค�าติอบแทนจดัใหุ้ม้กีารพฒันาผูบ้รหิุ้ารระดบัสงูกลุ�มดังกล�าวโดยจดัโปรแกรมเพื�อพฒันาเปน็ผูบ้รหิุ้าร
ระดับสูงสุด 
 • คณะกรรมการสรรหุ้าและพจิารณาค�าติอบแทนพจิารณาคดัเลอืกผูท้ี�มคีวามเหุ้มาะสม มคีวามรู้ความสามารถื ประสบการณต์ิ�างๆ ที�เป็น
ประโยชำน์ติ�อบรษัิทฯ เพื�อมาดำารงติำาแหุ้น�งประธุานเจ้าหุ้น้าที�บรหิุ้าร แล้วนำาเสนอติ�อที�ประชำุมคณะกรรมการบรษัิทพิจารณาแติ�งติั�งติ�อไป

การประเมินผลการปฏิิบัติิงานของคณะกรรมการ คะแนนเฉล่�ย จัดำอยู่ในเกณฑ์์

ผลการประเมินตินเองของประธุานเจ้าหุ้น้าที�บรหิุ้าร 100 ดีเยี�ยม

90% = ดีเยี�ยม
80% = ดีมาก
70% = ดี
60% = พอใชำ้
60% = ควรปรับปรุง

ความหลากหลายในโครงส่ร้างของคณะกรรมการ

 บรษัิทฯ เห็ุ้นถื้งความสำาคัญของการกำาหุ้นดองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการบรษัิท ในด้านการกำาหุ้นดใหุ้้มีความหุ้ลากหุ้ลายใน
โครงสร้างของคณะกรรมการ มีความเชำื�อมั�นว�าการกำาหุ้นดความหุ้ลาก
หุ้ลายจะเป็นปัจจัยสำาคัญที�ชำ�วยเสรมิสร้างความสมดุลด้านความคิด 
และการติัดสินใจที�จะเป็นประโยชำน์ติ�อการดำาเนินงานของบรษัิทฯ จ้ง
ได้กำาหุ้นดคุณสมบัติิของกรรมการที�ติ้องการสรรหุ้าใหุ้้สอดคล้องกับ
กลยทุธุใ์นการดำาเนนิธุุรกจิของบรษัิทฯ และมคีวามหุ้ลากหุ้ลายสำาหุ้รับผู้
ที�จะมาทำาหุ้น้าที�เป็นกรรมการ โดยพิจารณาจากทักษะที�จำาเป็นที�ยังขาด
อยู�ในคณะกรรมการบรษัิท รวมทั�ง วชิำาชำีพ ความเชำี�ยวชำาญเฉพาะด้าน 
และเพศ เป็นติ้น อย�างไรก็ติาม คณะกรรมการบรษัิทยังได้ใชำ้ฐานข้อมูล
กรรมการ (Director Pool) ในการสรรหุ้ากรรมการใหุ้ม� และในการ
สรรหุ้ากรรมการ คณะกรรมการได้จัดทำา Board Skill Matrix เพื�อ
กำาหุ้นดคุณสมบัติิของกรรมการที�ติ้องการสรรหุ้าได้อย�างถืูกติ้องและ
เหุ้มาะสม 
 โดยในปี 2564 คณะกรรมการบรษัิท ประกอบด้วยกรรมการ
จำานวน 8 ท�าน ซ่้�งเป็นจำานวนที�เหุ้มาะสมกับสภาพการดำาเนินธุุรกิจของ
บรษัิทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน กรรมการที�เป็นเพศ
หุ้ญิง 2 คน และมีความหุ้ลากหุ้ลายในโครงสร้างคณะกรรมการบรษัิท 
โดยกรรมการทุกคนล้วนมีประสบการณ์ในการทำางานที�หุ้ลากหุ้ลาย
และจำาเป็นติ�อการบรหิุ้ารธุุรกิจของบรษัิทฯ ทั�งทักษะเฉพาะด้านที�มี
ประสบการณ์ในธุรุกิจของบรษัิทฯ โดยติรง ได้แก� ธุรุกิจพาณิชำย์ ธุรุกจิสื�อ 
ธุรุกจิเพลง และธุรุกจิอื�นๆ ทกัษะการพจิารณาการเขา้ลงทนุ รวมถืง้การ
เข้าทำาธุุรกรรมการควบรวมกิจการ (Mergers and Acquisitions 
: M&A) หุ้รอืกิจการร�วมทุน (Joint Venture : JV) และทักษะหุ้ลัก
ที�จำาเป็นในการบรหิุ้ารงาน เชำ�น การบัญชีำ การเงิน กลยุทธ์ุ การติลาด 
กฎหุ้มาย การบรหิุ้ารธุุรกิจ ภาวะความเป็นผู้นำา การกำากับดูแลกิจการ 
เป็นติ้น
 สำาหุ้รับด้านพื�นฐานการศ้กษามีกรรมการที�จบการศ้กษาด้าน
บรหิุ้ารธุรุกิจ ดา้นบญัชีำ และด้านกฎหุ้มายด้วย ซ่้�งทำาใหุ้อ้งคป์ระกอบของ
คณะกรรมการของบรษัิทฯ ในปัจจุบันมีผู้มีคุณวุฒิประสบการณ์ความ
เชำี�ยวชำาญจากหุ้ลากหุ้ลายอาชำีพ และครอบคลุมในทุกด้านอย�างเหุ้มาะ
สมครบถื้วน

กรรมการอิส่ระม่ความเป็นอิส่ระจากฝ่่ายจัดำการและผู้ถึ่อหุ้น
รายใหญ่
 คณะกรรมการบรษัิทประกอบด้วยกรรมการที�ไม�เป็นผูบ้รหิุ้าร 
4 ท�าน (เป็นกรรมการอิสระ 3 ท�าน) และเป็นกรรมการที�เป็นผู้บรหิุ้าร 
4 ท�าน ประวัติิของกรรมการแติ�ละท�านแสดงไว้ในหัุ้วข้อคณะกรรมการ
บรษัิท
 อย�างไรก็ติาม แม้ว�าประธุานกรรมการจะเป็นบุคคลเดียวกัน
กับประธุานเจ้าหุ้น้าที�บรหิุ้าร และเป็นติัวแทนของกลุ�มผู้ถืือหุุ้้นใหุ้ญ� แติ�
โครงสร้างคณะกรรมการของบรษัิทฯ ประกอบด้วย กรรมการที�เป็น
อิสระ 3 ใน 8 ของกรรมการทั�งคณะ ทำาใหุ้้เกิดการถื�วงดุลและสอบทาน
การบรหิุ้ารงาน นอกจากนี� เพื�อใหุ้้เป็นไปติามหุ้ลักการกำากับดูแลกิจการ
ที�ดใีนเร ื�องการเสรมิสร้างคณะกรรมการที�มปีระสิทธิุผลและใช้ำดลุพินจิใน
การติัดสินใจอย�างมีอิสระ บรษัิทฯ ได้แติ�งติั�งกรรมการอิสระ 1 ท�าน คือ 

นายพิศิษฐ์ ดัชำณาภิรมย์ เพื�อทำาหุ้น้าที�พิจารณากลั�นกรองการกำาหุ้นด
วาระการประชำุมคณะกรรมการบรษัิทเป็นประจำาทุกครั�งเพื�อถื�วงดุลและ
ใชำ้ดุลพินิจอย�างเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถืือหุุ้้นรายใหุ้ญ�

นโยบายการจำากัดำจำานวนบรษัิัที่ในการดำำารงติำาแหน่งกรรมการและ
ประธุานเจ้าหน้าที่่�บรหิาร

 บรษัิทฯ ได้กำาหุ้นดนโยบายใหุ้้กรรมการของบรษัิทฯ ดำารง
ติำาแหุ้น�งกรรมการในบรษัิทจดทะเบียนในติลาดหุ้ลักทรัพย์แหุ้�ง
ประเทศไทยได้ไม�เกิน 3 บรษัิท โดยไม�มีข้อยกเว้น สำาหุ้รับประธุาน
เจ้าหุ้น้าที�บรหิุ้ารอาจไปดำารงติำาแหุ้น�งกรรมการที�บรษัิทจดทะเบียน
ในติลาดหุ้ลักทรัพย์แหุ้�งประเทศไทยอื�นได้ แติ�ต้ิองไม�เป็นอุปสรรคติ�อ
การปฏิิบัติิหุ้น้าที� และกิจการนั�นติ้องไม�เป็นธุุรกิจประเภทเดียวกันหุ้รอื
เป็นการแข�งขันกับธุุรกิจของบรษัิทฯ โดยติ้องได้รับความเหุ้็นชำอบจาก
คณะกรรมการบรษัิทก�อนไปดำารงติำาแหุ้น�งดังกล�าว

บที่บาที่หน้าที่่�ของคณะกรรมการบรษัิัที่

 การกำาหนดำ ที่บที่วน และติดิำติามให้ม่การปฏิิบัติติิามกลยุที่ธ์ุ 
 คณะกรรมการบรษัิทมีส�วนร�วมในการกำาหุ้นดวสิัยทัศน์
และพันธุกิจ (Core Purpose) คติิพจน์ (Motto) วัฒนธุรรมองค์กร 
(Culture) ค�านิยมหุ้ลักขององค์กร (Core Values) กลยุทธ์ุ
เป้าหุ้มาย แผนธุุรกิจ และงบประมาณของบรษัิทฯ ติลอดจนกำากับดูแล
ใหุ้้ฝ่ายจัดการดำาเนินการใหุ้้เป็นไปติามแผนธุุรกิจ และงบประมาณที�
วางไว้อย�างมีประสิทธุิภาพและประสิทธุิผล ติลอดจนมีจุดมุ�งหุ้มายไป
ในทิศทางเดียวกัน รวมถื้งการจัดการใหุ้้บรษัิทฯ มีนโยบายการกำากับ
ดูแลกิจการที�ดี ระบบการควบคุมภายใน การติรวจสอบภายใน และ
นโยบายและการดำาเนินงานบรหิุ้ารความเสี�ยงที�เหุ้มาะสม รวมทั�งมี
การติิดติามผลการดำาเนินงานในเร ื�องดังกล�าวอย�างสมำ�าเสมอในการ
ประชำุมคณะกรรมการบรษัิท นอกจากนี�คณะกรรมการบรษัิทเป็น
ผู้พิจารณาการกำาหุ้นดและแยกบทบาทหุ้น้าที� และความรับผิดชำอบ
ระหุ้ว�างคณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการติรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรหุ้าและพิจารณาค�าติอบแทน คณะกรรมการบรหิุ้ารความเสี�ยง คณะ
กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย�างยั�งยนื คณะกรรมการบรหิุ้าร 
และประธุานเจ้าหุ้น้าที�บรหิุ้ารอย�างชำัดเจน
 ซ่้�งที�ประชำุมคณะกรรมการบรษัิท ครั�งที� 7/2564 เมื�อวันที� 
17 ธุันวาคม 2564 ได้พิจารณาทบทวนวสิัยทัศน์และพันธุกิจ และรับ
ทราบทิศทางการดำาเนินธุุรกิจ และพิจารณากำาหุ้นดกลยุทธุ์ของบรษัิทฯ 
ในปี 2565 มีการพิจารณาติิดติามดูแลใหุ้้มีการนำากลยุทธุ์ของบรษัิทฯ
ไปปฏิบิัติิ 

 การกำากับดำูแลฝ่่ายจัดำการ
 ซ่้�งที�ประชำุมคณะกรรมการบรษัิท ครั�งที� 1/2565 เมื�อวันที� 
25 กุมภาพันธุ์ 2565 ได้พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบ
ควบคมุภายในและผลการบรหิุ้ารจัดการความเสี�ยง และประเมินเร ื�องการ
ปฏิิบัติิติามนโยบายการกำากับดูแลกิจการที�ดี
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8.1.3) การกำากับดำูแลการดำำาเนินงานของบรษัิัที่ย่อย
และบรษัิัที่ร่วม

 การเสนอชำื�อและใชำ้สิทธุิออกเสียงแติ�งติั�งบุคคลเป็นกรรมการ 
ผู้บรหิุ้าร หุ้รอืผู้มีอำานาจควบคุมในบรษัิทย�อยและบรษัิทร�วมติ้องได้รับ
อนมุตัิจิากคณะกรรมการบรษัิทเป็นลายลกัษณอ์กัษรดว้ย เว้นแติ�บรษัิท
ดังกล�าวเป็นบรษัิทขนาดเล็กที�เป็น Operating Arms ของบรษัิทฯ 
คณะกรรมการบรษัิทมอบหุ้มายใหุ้้ประธุานเจ้าหุ้น้าที�บรหิุ้ารเป็นผู้แติ�ง
ติั�ง โดยบุคคลที�ได้รับแติ�งติั�งใหุ้้เป็นกรรมการ ผู้บรหิุ้าร หุ้รอืผู้มีอำานาจ
ควบคุมในบรษัิทย�อยหุ้รอืบรษัิทร�วม มีหุ้น้าที�ดำาเนินการเพื�อประโยชำน์ที�
ดีที�สุดของบรษัิทย�อยหุ้รอืบรษัิทร�วมนั�นๆ และใหุ้้สอดคล้องกับนโยบาย
ของบรษัิทแม� ซ่้�งบรษัิทฯ ได้กำาหุ้นดใหุ้้บุคคลที�ได้รับแติ�งติั�งนั�น ติ้องได้
รับอนุมัติิจากคณะกรรมการบรษัิทก�อนที�จะไปลงมติิ หุ้รอืใช้ำสิทธิุออก
เสยีงในเร ื�องสำาคญัในระดับเดยีวกบัที�ติอ้งไดรั้บอนมุตัิจิากคณะกรรมการ 
หุ้ากเป็นการดำาเนินการโดยบรษัิทฯ เอง
 นอกจากนี� ในกรณีเป็นบรษัิทย�อย บุคคลที�ได้รับแติ�งติั�งจาก
บรษัิทฯ นั�น ติอ้งดูแลใหุ้บ้รษัิทย�อยมขีอ้บงัคบัในเร ื�องการทำารายการเกี�ยว
โยงที�สอดคล้องกับบรษัิทฯ มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันท้กบัญชีำใหุ้้
บรษัิทฯ สามารถืติรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำางบการเงินรวมได้ทัน
กำาหุ้นดด้วย ติลอดจนกำาหุ้นดระบบการควบคุมภายในที�เหุ้มาะสมและ
รัดกุมเพียงพอและทำารายการติ�างๆ เป็นไปอย�างถูืกต้ิองติามกฎหุ้มาย 
และหุ้ลักเกณฑ์์ที�เกี�ยวข้อง

8.1.4) การติิดำติามให้ม่การปฏิิบัติิติามนโยบายและ
แนวปฏิบิัติิในการกำากับดำูแลกิจการ

 บรษัิทฯ ใหุ้้ความสำาคัญในเร ื�องการกำากับดูแลกิจการที�ดี โดย
ย้ดมั�นที�จะดำาเนินธุุรกิจด้วยความเป็นธุรรม ซ่ื�อสัติย์สุจรติิ โปร�งใส
มีนโยบายที�ใหุ้้ความสำาคัญติ�อบรรษัทภิบาลขององค์กร โดยมุ�งเน้น
การดำาเนินธุุรกิจติามหุ้ลักคุณธุรรม จรยิธุรรม มีความรับผิดชำอบติ�อ
สิ�งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environment Social and 
Governance : ESG)  การบรหิุ้ารงานอย�างโปร�งใส คำานง้ถืง้ผูม้สี�วนไดส้�วน
เสยีทกุกลุ�ม เพิ�มศกัยภาพในการแข�งขนั และสามารถืสร้างผลติอบแทนใหุ้้
กับผู้ถืือหุุ้้นได้ในระยะยาว ซ่้�งจะนำาไปสู�ความเป็นองค์กรแหุ้�งความยั�งยืน 
 บรษัิทฯ ได้กำาหุ้นดนโยบายและแนวปฏิิบัติิที�เกี�ยวข้องไว้ใน 
“นโยบายการกำากบัดูแลกจิการที�ด”ี และคู�มอื “จรรยาบรรณธุรุกจิ” ของ
กลุ�มบรษัิท เพื�อใช้ำเป็นแนวทางปฏิิบัติิที�ดีของกรรมการบรษัิท ผู้บรหิุ้าร 
และพนกังานทกุคน อกีทั�งส�งเสรมิใหุ้เ้กดิการปฏิบิตัิอิย�างแทจ้รงิเพื�อสร้าง
ความเชำื�อมั�นติ�อผู้มีส�วนได้ส�วนเสียทุกกลุ�ม
 ซ่้�งที�ประชำุมคณะกรรมการบรษัิท ครั�งที� 6/2564 เมื�อวันที� 
10 พฤศจิกายน 2564 ได้มีการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง และอนุมัติิ 
“นโยบายการกำากับดูแลกิจการที�ดี” เพื�อใหุ้้สอดคล้องกับหุ้ลักการกำากับ
ดูแลกิจการที�ดี หุ้รอื CG Code  และปรับปรุง “จรรยาบรรณธุุรกิจ” 
ของกลุ�มบรษัิท เพื�อยกระดับและส�งเสรมิบรรษัทภบิาลขององค์กรอย�าง
ติ�อเนื�อง โดยมุ�งหุ้มายใหุ้้กรรมการบรษัิท ผู้บรหิุ้าร และพนักงานทุกคน 
ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี�ยวกับนโยบายการกำากับดูแลกิจการที�ดี และ
จรรยาบรรณธุุรกิจ มีความติระหุ้นักถื้งหุ้น้าที�และความรับผิดชำอบ 
สามารถืนำาแนวทางปฏิบิตัิติิ�างๆ ที�เกี�ยวขอ้งไปใชำไ้ด ้การรับเร ื�องร้องเรยีน
และเบาะแสการกระทำาผิดและการทุจรติิ (Whistleblower Policy) 

รวมทั�งได้กำาหุ้นดใหุ้้มกีระบวนการติดิติามและการจัดการใหุ้้มกีารปฏิบัิติิ
ติามนโยบายการกำากับดูแลกิจการที�ดี และจรรยาบรรณธุุรกิจ
 โดยในปี 2564 บรษัิทฯ ได้มีการติิดติามเพื�อใหุ้้เกิดการปฏิิบัติิ
ติามการกำากับดูแลกิจการที�ดีและจรรยาบรรณธุุรกิจครอบคลุมเร ื�อง
การดูแลสิ�งแวดล้อม การใช้ำและการดูแลทรัพย์สิน การดูแลทรัพย์สิน
ทางปัญญา การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ
การดแูลพนักงานและการไม�เลือกปฏิบัิติ ิการติ�อต้ิานการแข�งขันที�ไม�เป็น
ธุรรม และสขุอนามัยและความปลอดภยัในกลุ�มบรษัิท ซ้่�งผลการติดิติาม
พบว�าบรษัิทฯ ได้ดำาเนินการติามแนวทางของแติ�ละประเด็นได้อย�างครบ
ถื้วนแล้ว รวมทั�งบรษัิทฯ และบรษัิทย�อยไม�มีข้อพิพาททางกฎหุ้มายที�
มีผลกระทบติ�อการดำาเนินธุุรกิจของบรษัิทฯ อย�างมีนัยสำาคัญ และที�มี
ผลกระทบด้านลบอันอาจจะมีผลกระทบติ�อสินทรัพย์ของบรษัิทฯ หุ้รอื
บรษัิทย�อยที�มีจำานวนสูงกว�าร้อยละ 5 ของส�วนของผู้ถืือหุุ้้น ณ วันที� 
31 ธุันวาคม 2564 ติลอดจนไม�มีข้อพิพาททางกฎหุ้มายที�มิได้เกิดจาก
การประกอบธุุรกิจโดยปกติิของบรษัิทฯ หุ้รอืบรษัิทย�อย

 นอกจากนี� บรษัิทฯ มีการติิดติามเพื�อใหุ้้เกิดการปฏิิบัติิติาม
การกำากับดูแลกิจการที�ดีอีก 4 ประเด็น ดังติ�อไปนี�

1)  การป้องกันความขัดำแย้งที่างผลประโยชุน์
 บรษัิทฯ มีความมุ�งมั�นในการดำาเนินธุุรกิจด้วยความโปร�งใส 
เป็นธุรรม และสามารถืติรวจสอบได้ จ้งมีนโยบายเกี�ยวกับความ
ขดัแยง้ดา้นผลประโยชำน์ ดว้ยหุ้ลักการที�ว�าการตัิดสนิใจใดๆ ในการเข้าทำา
ธุรุกรรม ติอ้งเป็นไปเพื�อรักษาผลประโยชำน์สงูสุดของบรษัิทฯ และผูถ้ือืหุุ้้น
ของบรษัิทฯ และหุ้ลีกเลี�ยงการกระทำาที�อาจก�อใหุ้้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชำน์ โดยกำาหุ้นดใหุ้้กรรมการหุ้รอืผู้บรหิุ้ารที�มีส�วนเกี�ยวข้อง
หุ้รอืมีส�วนได้เสียกับรายการที�พิจารณาติ้องแจ้งใหุ้้บรษัิทฯ ทราบถื้ง
ความสัมพันธ์ุหุ้รอืการมีส�วนได้เสียของตินในรายการดังกล�าว และติ้อง
ไม�มีส�วนร�วมในการพิจารณา รวมถื้งไม�มีอำานาจในการอนุมัติิธุุรกรรม
รายการนั�นๆ ซ่้�งครอบคลุมถื้งรายการที�เกี�ยวโยงกัน รายการระหุ้ว�าง
กัน และสถืานการณ์ที�ทำาใหุ้้เกิดความขัดแย้งด้านผลประโยชำน์ โดยในปี 
2564 ได้พิจารณาทบทวนปรับปรุงนโยบายและแนวทางป้องกันความ
ขัดแย้งทางผลประโยชำน์ เป็นดังนี�

 นโยบายความขัดำแย้งที่างผลประโยชุน์ 
 “กลุ�มบรษัิท มคีวามมุ�งมั�นในการดำาเนนิธุรุกจิดว้ยความซ่ื�อสัติย์
สุจรติิ โปร�งใส เป็นธุรรม และสามารถืติรวจสอบได้ โดยการติัดสินใจ
การเข้าทำาธุรุกรรมใดๆ ติอ้งเป็นไปเพื�อรักษาผลประโยชำนส์งูสดุของกลุ�ม
บรษัิท และผู้ถืือหุุ้้น ไม�แสวงหุ้าประโยชำน์ส�วนตินหุ้รอืผู้ที�เกี�ยวข้อง และ
หุ้ลีกเลี�ยงการกระทำาที�อาจก�อใหุ้้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชำน์ที�อาจ
เกิดข้�นกับกลุ�มบรษัิท”

 แนวที่างป้องกันความขัดำแย้งที่างผลประโยชุน์ 
 1) กรรมการบรษัิท ผู้บรหิุ้าร และพนักงาน พ้งหุ้ลีกเลี�ยงการ
ดำาเนินการใดๆ ที�อาจก�อใหุ้้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชำน์กับกลุ�ม
บรษัิท และไม�กระทำาการในลักษณะใดๆ อันเป็นการขัดติ�อผลประโยชำน์
ของกลุ�มบรษัิท หุ้รอืเป็นการแสวงหุ้าผลประโยชำน์ส�วนติัวหุ้รอืผู้ที�
เกี�ยวข้อง 
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 2) ไม�ใช้ำหุ้รอืยอมใหุ้้ผู้อื�นใช้ำติำาแหุ้น�งหุ้น้าที�ของตินทั�งโดยทาง
ติรงหุ้รอืทางอ้อม เพื�อแสวงหุ้าประโยชำน์จากกลุ�มบรษัิท
 3) ในกรณีที�กรรมการบรษัิท ผู้บรหิุ้าร และพนักงาน หุ้รอืผู้ที�
เกี�ยวข้อง เข้าไปมีส�วนร�วมหุ้รอืเป็นผู้ถืือหุุ้้นในกิจการใดๆ ซ่้�งอาจมีผล
ประโยชำน์หุ้รอืก�อใหุ้้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชำน์กับกลุ�มบรษัิท
จะติ้องรายงานใหุ้้ฝ่ายติรวจสอบกลางทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
 4) ในกรณีที�กรรมการบรษัิท ผูบ้รหิุ้าร และพนักงาน หุ้รอืบคุคล
ในครอบครัว เข้าไปเป็นกรรมการ หุุ้้นส�วน หุ้รอืที�ปรกึษาในบรษัิท หุ้รอื
องค์กรทางธุรุกิจอื�นๆ การไปดำารงติำาแหุ้น�งนั�นจะต้ิองไม�ขัดติ�อประโยชำน์
ของกลุ�มบรษัิท และการปฏิิบัติหิุ้น้าที�โดยติรงในกลุ�มบรษัิท
 5) ในกรณีที�เข้าข�ายเป็นรายการที�เกี�ยวโยงกันภายใต้ิประกาศ
ของติลาดหุ้ลักทรัพย์แหุ้�งประเทศไทย และสำานกังานคณะกรรมการกำากบั
หุ้ลักทรัพย์และติลาดหุ้ลักทรัพย์กำาหุ้นด จะต้ิองปฏิิบัติิติามหุ้ลักเกณฑ์์
วธิุกีาร และการเปดิเผยขอ้มลูรายการที�เกี�ยวโยงกนัของบรษัิทจดทะเบยีน
อย�างเคร�งครัด

   โดยในปี 2564 บรษัิทฯ ได้ติรวจสอบกรณีที�อาจก�อใหุ้้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชำน์ติ�อกลุ�มบรษัิท ดังนี�
 • กรณีกรรมการบรษัิทหุ้รอืผู้บรหิุ้ารระดับสูง (Chief Level) 
เคยเป็นพนักงานหุ้รอืหุุ้้นส�วนของบรษัิทสอบบัญชำีภายนอกที�บรษัิทฯ ใชำ้
บรกิารอยู�ในชำ�วง 2 ปีที�ผ�านมา 
ผลการติรวจสอบ: -ไม�มีกรณีดังกล�าว-
 • กรณีกรรมการบรษัิทและผู้บรหิุ้ารระดับสูง (Chief Level) 
เข้าข�ายการทำารายการความขัดแย้งทางผลประโยชำน์
ผลการติรวจสอบ: -ไม�มีกรณีดังกล�าว-

2)  การป้องกันการใชุ้ข้อมูลภายใน
 บรษัิทฯ มีความมุ�งมั�นในการดำาเนินธุุรกิจด้วยความโปร�งใส 
เป็นธุรรม และสามารถืติรวจสอบได้ โดยในปี 2564 ได้พิจารณาทบทวน
ปรับปรุงนโยบายและแนวทางป้องกันการใช้ำขอ้มลูภายใน และได้เผยแพร�
ใหุ้้กรรมการบรษัิท ผู้บรหิุ้าร และพนักงานทราบดังนี�

 นโยบายการใชุ้ข้อมูลภายใน 
 “กลุ�มบรษัิท มีความติระหุ้นักถื้งความสำาคัญกับการใชำ้ข้อมูล
ภายในองคก์ร โดยการใชำข้อ้มลูภายในที�เป็นขอ้มลูสำาคัญติอ้งดำาเนนิการ
ใหุ้้เหุ้มาะสม โดยคำาน้งถืง้ผลกระทบติ�อผู้มีส�วนได้ส�วนเสียโดยรวม และ
ความถืกูต้ิองติามที�กฎหุ้มายกำาหุ้นด และต้ิองไม�ใชำข้อ้มลูนั�นเพื�อประโยชำน์
ส�วนตินหุ้รอืบคุคลอื�น รวมทั�งจัดใหุ้ม้กีารเผยแพร�ความรู้ในนโยบายและ
แนวทางปฏิิบัติิป้องกันการใชำ้ข้อมูลภายในแก�กรรมการบรษัิท ผู้บรหิุ้าร 
และพนักงาน เพื�อทราบและเข้าใจถื้งแนวทางปฏิบิัติิดังกล�าว
 
 แนวที่างป้องกันการใชุ้ข้อมูลภายใน 
 1) กรรมการบรษัิท ผูบ้รหิุ้าร และพนักงาน หุ้า้มนำาขอ้มลูภายใน
ที�สำาคัญไปใชำแ้สวงหุ้าประโยชำนส์�วนติน และหุ้า้มมใิหุ้เ้ปดิเผยขอ้มูลความ
ลบัทางธุรุกจิขององคก์รติ�อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู�แข�งขนั แม้หุ้ลงั
พ้นสภาพการเป็นบุคลากรของกลุ�มบรษัิทแล้ว จะต้ิองไม�ใช้ำโอกาสหุ้รอื
ข้อมูลที�ได้จากการทำางานในการแสวงหุ้าประโยชำน์ส�วนติัว และในเร ื�อง
ทำาธุุรกิจที�แข�งขันกับกลุ�มบรษัิท 

 2) กรรมการบรษัิท ผู้บรหิุ้าร และพนักงาน หุ้า้มนำาขอ้มลูภายใน
ไปใชำ้เพื�อประโยชำน์ส�วนตินในการซ่ื�อขายหุ้ลักทรัพย์ของบรษัิทฯ หุ้รอืใหุ้้
ข้อมูลแก�บุคคลอื�นเพื�อประโยชำน์ในการซ่ื�อขายหุ้ลักทรัพย์ของบรษัิทฯ
 3) กรรมการบรษัิท และผู้บรหิุ้ารระดับสูงที�ดำารงติำาแหุ้น�ง
ประธุานเจ้าหุ้น้าที�ฝ่าย (Chief Level) มีหุ้น้าที�จัดทำาและนำาส�งรายงาน
การถืือหุ้ลักทรัพย์ของติน คู�สมรส และบุติรที�ยังไม�บรรลุนิติิภาวะ ติ�อ
สำานักงานคณะกรรมการกำากับหุ้ลักทรัพย์และติลาดหุ้ลักทรัพย์ ติาม
มาติรา 59 และบทกำาหุ้นดโทษติามมาติรา 275 แหุ้�งพระราชำบัญญัติิ
หุ้ลักทรัพย์และติลาดหุ้ลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยใหุ้้ส�งผ�านมายัง
เลขานุการบรษัิทก�อนนำาส�งสำานักงานคณะกรรมการกำากับหุ้ลักทรัพย์
และติลาดหุ้ลักทรัพย์ (ก.ล.ติ.) ทุกครั�ง โดยใหุ้้จัดทำาและนำาส�งภายใน 30 
วัน นับแติ�วันที�ได้รับการแติ�งติั�งใหุ้้ดำารงติำาแหุ้น�งเป็นกรรมการบรษัิท 
และผู้บรหิุ้ารระดับสูงที�ดำารงติำาแหุ้น�งประธุานเจ้าหุ้น้าที�ฝ่าย (Chief 
Level) และใหุ้้รายงานการเปลี�ยนแปลงการถืือครองหุ้ลักทรัพย์ภายใน 
3 วันทำาการนับแติ�วันที�มีการซ่ื�อ ขาย โอน หุ้รอืรับโอนหุ้ลักทรัพย์นั�นติ�อ
เลขานุการบรษัิทก�อนนำาส�งสำานักงาน ก.ล.ติ. และรายงานติ�อที�ประชำุม
คณะกรรมการบรษัิทเป็นประจำาทุกไติรมาส
 4) กำาหุ้นดระยะเวลาระงับการซื่�อขายหุ้ลักทรัพย์ของบรษัิทฯ 
(Black out period) โดยใหุ้้กรรมการบรษัิท และผู้บรหิุ้ารระดับ
สูงที�ดำารงติำาแหุ้น�งประธุานเจ้าหุ้น้าที�ฝ่ายข้�นไป (Chief Level) และ
พนักงานในสายงานที�เกี�ยวข้องกับข้อมูลภายในที�เป็นสาระสำาคัญใน
งบการเงิน (รวมทั�งคู�สมรสและบุติรที�ยังไม�บรรลุนิติิภาวะของบุคคล
ดังกล�าว) ซ้่�งเป็นข้อมูลที�มีผลติ�อการเปลี�ยนแปลงราคาหุ้ลักทรัพย์
ของบรษัิทฯ โดยจะติ้องระงับการซื่�อขายหุ้ลักทรัพย์ของบรษัิทฯ ใน
ชำ�วงระยะเวลา 3 สัปดาห์ุ้ก�อนการเปิดเผยงบการเงิน และภายใน 1 
วันทำาการหุ้ลังเปิดการเงินติ�อติลาดหุ้ลักทรัพย์แหุ้�งประเทศไทยแล้ว
 5) กำาหุ้นดระยะเวลางดการใหุ้้ข้อมูลเกี�ยวกับผลประกอบการ
ของกลุ�มบรษัิท (Silent Period) โดยใหุ้้กรรมการบรษัิท ผู้บรหิุ้าร และ
พนักงานในสายงานที�เกี�ยวข้องกับข้อมูลภายในที�เป็นสาระสำาคัญในงบ
การเงนิ ซ้่�งมผีลติ�อการเปลี�ยนแปลงราคาหุ้ลกัทรัพยข์องบรษัิทฯ จะติอ้ง
งดการใหุ้้ขอ้มูลเกี�ยวกับผลประกอบการของบรษัิทฯ ทั�งติ�อบุคคลภายใน
และบุคคลภายนอกบรษัิทฯ ในชำ�วงระยะเวลา 1 เดือนก�อนการเปิดเผยงบ
การเงินติ�อติลาดหุ้ลักทรัพย์แหุ้�งประเทศไทย
 6) กำาหุ้นดใหุ้้กรรมการบรษัิท และและผู้บรหิุ้ารระดับสูงที�
ดำารงติำาแหุ้น�งประธุานเจ้าหุ้น้าที�ฝ่ายข้�นไป (Chief Level) แจ้งติ�อคณะ
กรรมการหุ้รอืผู้ที�คณะกรรมการมอบหุ้มายเกี�ยวกับการซ่ื�อขายหุุ้้นของ
บรษัิทฯ อย�างน้อย 1 วันล�วงหุ้น้าก�อนทำาการซ่ื�อขาย
 โดยในปี 2564 บรษัิทฯ ได้ติรวจสอบกรณีการปฏิิบัติิติาม
นโยบายการใชำ้ข้อมูลภายในของบรษัิทฯ ดังนี�
 • กรณีกรรมการบรษัิทและผู้บรหิุ้ารระดับสูง (Chief Level) 
ซ่ื�อขายหุ้ลักทรัพย์ในชำ�วงเวลาที�บรษัิทฯ กำาหุ้นดใหุ้้ระงับการซ่ื�อขาย 
(Black out period) 
ผลการติรวจสอบ: -ไม�มีกรณีดังกล�าว-
 นอกจากนี� บรษัิทฯ ได้เร ิ�มนำาระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้ำเพื�อ
เพิ�มประสทิธุภิาพและความคล�องติวัในการรายงานการซื่�อขายหุ้ลักทรัพย์
กับทั�งกรรมการบรษัิทและผู้บรหิุ้ารระดับสูง   
 • กรณีกรรมการบรษัิท ผู้บรหิุ้าร และพนักงานในสายงานที�
เกี�ยวข้องกับข้อมูลภายใน มีการใหุ้้ข้อมูลเกี�ยวกับผลประกอบการของ
กลุ�มบรษัิทในชำ�วงเวลาที�บรษัิทฯ กำาหุ้นดใหุ้้งดการใหุ้้ข้อมูลดังกล�าว 

(Silent Period) 
ผลการติรวจสอบ: -ไม�มีกรณีดังกล�าว-
นอกจากนี� บรษัิทฯ ไดม้หีุ้นงัสือแจง้ล�วงหุ้นา้ถืง้บคุคลที�เกี�ยวข้องกบัขอ้มลู
ภายในใหุ้ง้ดการใหุ้ข้อ้มลูเกี�ยวกบัผลประกอบการของกลุ�มบรษัิทในชำ�วง
เวลาที�กำาหุ้นดเป็นประจำาทุกไติรมาส

3) การรายงานการม่ส่่วนได้ำเส่่ยของกรรมการบรษัิัที่และผู้บรหิาร
ระดำับสู่ง
 บรษัิทฯ มีความมุ�งมั�นในการดำาเนินธุุรกิจด้วยความโปร�งใส 
เป็นธุรรม และสามารถืติรวจสอบได้ โดยได้พิจารณาทบทวนนโยบาย
การรายงานการมีส�วนได้เสียของกรรมการบรษัิทและผู้บรหิุ้ารระดับสูง 
และเผยแพร�ใหุ้้กรรมการบรษัิทและผู้บรหิุ้ารระดับสูง ทราบดังนี�

 นโยบายเก่�ยวกับการรายงานการม่ส่่วนไดำ้เส่่ยของกรรมการ
บรษัิัที่และผู้บรหิารระดำับสู่ง
 “บรษัิทฯ ใหุ้้ความสำาคญัถืง้การปฏิบัิติติิามกฎหุ้มายที�เกี�ยวข้อง
ในเร ื�องการรายงานการมีส�วนได้ส�วนเสียของกรรมการบรษัิทและ
ผู้บรหิุ้ารระดับสูง เพื�อใหุ้้บรษัิทฯ มีข้อมูลประกอบการดำาเนินการติาม
ข้อกำาหุ้นดเกี�ยวกับการพิจารณาทำารายการที�เกี�ยวโยงกัน (ถื้ามี) ซ่้�งถืือ
เป็นรายการที�อาจก�อใหุ้เ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชำน์หุ้รอืการถื�ายเท
ผลประโยชำน์ของกลุ�มบรษัิท และเพื�อเป็นประโยชำน์ในการติิดติามดูแล
การมีส�วนได้เสียของกรรมการบรษัิทและผู้บรหิุ้ารระดับสูง หุ้รอืของ
บุคคลที�มีความเกี�ยวข้อง”

 บุคคลที่่�ม่หน้าที่่�ติ้องรายงานส่่วนไดำ้เส่่ยแก่บรษัิัที่ฯ 
 พระราชำบญัญัติหิุ้ลักทรัพยแ์ละติลาดหุ้ลักทรัพยฯ์ ได้กำาหุ้นดใหุ้้
กรรมการบรษัิทและผู้บรหิุ้ารระดับสูงของบรษัิทฯ มีหุ้น้าที�ติ้องรายงาน
ส�วนได้เสียแก�บรษัิทฯ โดยผู้บรหิุ้ารระดับสูง หุ้มายถื้ง ผู้ดำารงติำาแหุ้น�ง
ระดับบรหิุ้าร 4 รายแรก นับติ�อจากประธุานเจ้าหุ้น้าที�บรหิุ้ารลงมา ผู้ซ่้�ง
ดำารงติำาแหุ้น�งเทียบเท�ากับผู้ดำารงติำาแหุ้น�งระดับบรหิุ้ารรายที� 4 ทุกราย 
และใหุ้้หุ้มายความรวมถื้งผู้ดำารงติำาแหุ้น�งระดับบรหิุ้ารในสายงานบัญชำี
หุ้รอืการเงินหุ้รอืเทียบเท�า ติามนิยามผู้บรหิุ้ารของคณะกรรมการกำากับ
ติลาดทุน

4) การต่ิอต้ิานการทีุ่จรติิและคอร์รัปชุั�น 
 บรษัิทฯ ได้ประกาศเจตินารมณ์เข้าร�วมกับโครงการแนวร�วม
ปฏิิบัติิของภาคเอกชำนไทยในการติ�อต้ิานการทุจรติิ (Private Sector 
Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) แล้ว
เมื�อวันที� 5 พฤษภาคม 2564 เพื�อแสดงถืง้ความมุ�งมั�นในการปอ้งกนัและ
ติ�อต้ิานการทุจรติิและคอร์รัปชำั�นทุกรูปแบบ และบรษัิทฯ อยู�ในระหุ้ว�าง
การเติรยีมความพร้อมเพื�อขอยื�นรับรองการเป็นสมาชำิกโครงการ CAC 
ภายในปี 2565
 ซ่้�งที�ประชำุมคณะกรรมการบรษัิท ครั�งที� 5/2564 เมื�อวันที� 
16 สิงหุ้าคม 2564 ได้อนุมัติิการกำาหุ้นดนโยบายและแนวทางปฏิิบัติิ
ติ�อต้ิานการทุจรติิและคอร์รัปชำั�นของกลุ�มบรษัิทข้�น โดยมุ�งหุ้มายใหุ้้
กรรมการบรษัิท ผู้บรหิุ้าร และพนักงานในกลุ�มบรษัิท ได้มีความรู้ความ
เข้าใจเกี�ยวกับความหุ้มายของการทุจรติิและคอร์รัปชำั�นในรูปแบบติ�างๆ 
มีความติระหุ้นักถื้งหุ้น้าที�และความรับผิดชำอบ และสามารถืนำาแนวทาง
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ปฏิิบัติิติ�างๆ ที�เกี�ยวข้องกับการติ�อต้ิานการทุจรติิและคอร์รัปชำั�นไปใช้ำ
ด้วยความระมัดระวัง การรับเร ื�องร้องเรยีนและเบาะแสการกระทำาผิด
และการทจุรติิ (Whistleblower Policy) ติลอดจนได้กำาหุ้นดใหุ้้มีการ
ติดิติามและทบทวนการประเมนิความเสี�ยงดา้นการทจุรติิและคอร์รัปชำั�น 
และมาติรการป้องกันอย�างเหุ้มาะสมและเพียงพอ รวมถื้งพิจารณา
ทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิิบัติิติ�อติ้านการทุจรติิและคอร์รัปชำั�น
อย�างสมำ�าเสมอ โดยกำาหุ้นดนโยบายและแนวทางปฏิบิตัิติิ�อติา้นการทจุรติิ
และคอร์รัปชำั�น ดังนี�

 นโยบายติ่อติ้านการทีุ่จรติิและคอร์รัปชุั�น 
 “กรรมการบรษัิท ผูบ้รหิุ้าร และพนกังานทุกคนของกลุ�มบรษัิท 
จะติ้องไม�เรยีกร้อง ไม�ดำาเนินการหุ้รอืยอมรับการทุจรติิและคอร์รัปชำั�น
ทุกรูปแบบ เพื�อประโยชำน์ติ�อกลุ�มบรษัิท ตินเอง ครอบครัว เพื�อน และ
คนรู้จัก ไม�ว�าโดยทางติรงหุ้รอืทางอ้อม โดยครอบคลุมถื้งทุกกลุ�มธุุรกิจ
ของกลุ�มบรษัิท และทุกหุ้น�วยงานที�เกี�ยวข้อง รวมถื้งผู้มีส�วนได้ส�วนเสีย
ทุกกลุ�ม  
 โดยจัดใหุ้้มีการทบทวนการประเมินความเสี�ยงด้านการทุจรติิ
และคอร์รัปชำั�น และมาติรการป้องกันอย�างเหุ้มาะสมและเพียงพอ และ
ทบทวน ติรวจสอบ ปรับปรุงนโยบายการติ�อต้ิานการทุจรติิและคอร์รัปชำั�น 
และมาติรการติ�อติ้านทุจรติิและคอร์รัปชำั�นเป็นประจำาอย�างสมำ�าเสมอ 
และรายงานติ�อคณะกรรมการบรษัิทเป็นประจำาทุกปี เพื�อเป็นการวัด
ประสิทธุิผล ปรับปรุง และพัฒนามาติรการใหุ้้สอดคล้องกับความเสี�ยง
ที�อาจเปลี�ยนไปติามการเปลี�ยนแปลงของธุุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และ
กฎหุ้มายที�เกี�ยวข้อง
 รวมทั�งมีนโยบายส�งเสรมิใหุ้้มีการเผยแพร�นโยบายติ�อต้ิาน
ทุจรติิและคอร์รัปชำั�นของกลุ�มบรษัิท ใหุ้้ครอบคลุมถื้งบรษัิทย�อย บรษัิท
ร�วมทนุ บรษัิทอื�นที�กลุ�มบรษัิทมอีำานาจควบคมุ พนัธุมติิรทางธุุรกจิ รวม
ถื้งติัวแทนทางธุุรกิจ เพื�อย้ดถืือนำานโยบายนี�ไปปฏิิบัติิเชำ�นเดียวกัน

 ในปี 2564 บรษัิทฯ ได้ดำาเนินการใหุ้้เป็นไปติามนโยบายการ
ติ�อติ้านทุจรติิและคอร์รัปชำั�น ดังนี� 
 • บรษัิทฯ ไดแ้ติ�งติั�งคณะทำางานติ�อติา้นการทจุรติิและคอร์รัปชัำ�น 
(Anti-Corruption Working Group) ข้�นเมื�อวันที� 22 มิถืุนายน 
2564 ซ้่�งคณะทำางานประกอบด้วยผู้บรหิุ้ารระดับสูงของแติ�ละแผนก 
(Department) หุ้รอืหุ้น�วยธุุรกิจ (Business Unit) โดยมีหุ้น้าที�
และความรับผิดชำอบในการจัดทำาร�างนโยบาย คู�มือแนวทางปฏิิบัติิและ
มาติรการติ�างๆ ที�เกี�ยวข้องกับการติ�อติ้านการทุจรติิและคอร์รัปชัำ�น 
ประเมินความเสี�ยงด้านทุจรติิและคอร์รัปชำั�นและมาติรการป้องกันและ
จัดการความเสี�ยงอย�างสมำ�าเสมอ อีกทั�งจัดใหุ้้มีการสื�อสารในหุ้ลาย
ชำ�องทาง การอบรมใหุ้้ความรู้ ทบทวนความรู้ และทดสอบวัดประเมินผล
ในเร ื�องการติ�อติา้นการทจุรติิและคอร์รัปชำั�นอย�างสมำ�าเสมอแก�กรรมการ
บรษัิท ผูบ้รหิุ้าร และพนักงานทุกคน เพื�อใหุ้้เกิดความเข้าใจอย�างแท้จรงิ 
 • เดือนสิงหุ้าคมถ้ืงเดือนกันยายน 2564 บรษัิทฯ ได้จัดใหุ้้มี
การสื�อสาร เผยแพร� และประชำาสมัพนัธุน์โยบายติ�างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการ
ติ�อต้ิานทุจรติิและคอร์รัปชำั�นติ�อกรรมการบรษัิท ผู้บรหิุ้าร และ
พนักงาน เพื�อสร้างการเรยีนรู้ผ�านสื�อประชำาสัมพันธุ์ภายในองค์กร เชำ�น
www.rs.co.th  / RS Portal / E-mail /Press release เป็นติ้น รวม
ทั�งสร้างความติระหุ้นักผ�านรูปแบบการเข้าร�วมอบรม online และการ
เรยีนรู้ด้วยตินเองผ�านการศ้กษาด้วยตินเองจากนโยบายฯ ที�ส�งใหุ้้ทาง 
E-mail และทุกคนติ้องผ�านการทดสอบแบบประเมินผลคะแนนไม�ติำ�า
กว�า 80% จ้งจะถืือว�าผ�านการอบรม ซ่้�งในภาพรวมพนักงานผ�านเกณฑ์์
การประเมิน 100%

 • บรษัิทฯ จัดใหุ้้มีการเผยแพร�นโยบายติ�อต้ิานการทุจรติิและ
คอร์รัปชำั�นติ�อสาธุารณชำน บุคคลภายนอก และผู้มีส�วนได้ส�วนเสีย เชำ�น  
คู�คา้ คู�สญัญา ผู้รับจา้งผลติิ ไดรั้บทราบ เพื�อความโปร�งใสและติรวจสอบ
ได้

 • บรษัิทฯ ได้จัดใหุ้้มีการประเมินความเสี�ยงด้านคอร์รัปชำั�นกับ
แผนกหุ้รอืหุ้น�วยธุุรกิจของบรษัิทฯ ที�ติิดติ�องานกับภาครัฐ และจัดทำา
มาติรการป้องกันความเสี�ยงด้านคอร์รัปชำั�นดังกล�าว
 • บรษัิทฯ ได้ขยายขอบเขติขอความร�วมมือเร ื�องการติ�อติ้าน
การทุจรติิและคอร์รัปชำั�นไปยังบรษัิทย�อย บรษัิทร�วม กิจการร�วมค้า 

 • บรษัิทฯ รณรงค์เร ื�องนโยบายงดรับของขวัญ (No Gift 
Policy) ในชำ�วงเทศกาลปีใหุ้ม� 2565 ผ�านชำ�องทางสื�อออนไลน์ติ�างๆ ทั�ง
ภายในองค์กรและภายนอกเพื�อแสดงเจตินารมณ์การติ�อติ้านคอร์รัปชำั�น
ทุกรูปแบบ
 • เมื�อวันที� 9 ธุนัวาคม 2564 ซ่้�งติรงกบั “วันติ�อติา้นคอร์รัปชำั�น
สากล” บรษัิทฯ จัดกจิกรรม RS GROUP Anti-Corruption ข้�น โดยมี
วัติถืปุระสงคใ์นการสร้างความติระหุ้นกัรู้ใหุ้แ้ก�พนักงานทุกคนในองค์กร
ใหุ้เ้ขา้ใจถืง้ความสำาคญัในการดำาเนนิธุรุกจิอย�างซ่ื�อสัติยสุ์จรติิและโปร�งใส 
ซ่้�งนำาไปสู�การสนับสนุนและการสร้างค�านิยมในการติ�อต้ิานการคอร์รัปชำั�น

 ทั�งนี� บรษัิทฯ ไดเ้ปดิเผยรายละเอียดของนโยบายและการดำาเนนิ
การเพื�อป้องกันการมีส�วนเกี�ยวข้องกับการทุจรติิและคอร์รัปชำันไว้ใน
เว็บไซ่ต์ิของบรษัิทฯ www.rs.co.th ภายใต้ิหุ้วัข้อการกำากบัดูแลกิจการ
ที�ดีในปี 2564 รายงานการกระทำาความผิดด้านคอร์รัปชำันเป็นศูนย์ 

 การติดิติามประเมนิผลการปฏิบิตัิติิามนโยบายการติ�อติา้นการ
ทุจรติิคอร์รัปชัำน 
 1) กรรมการบรษัิท ผู้บรหิุ้าร หุ้รอืหุ้ัวหุ้น้างานในทุกระดับ
มีหุ้น้าที�สอดส�องติิดติามไม�ใหุ้้ผู้ใติ้บังคับบัญชำาฝ่าฝืนหุ้รอืไม�ปฏิิบัติิติาม
จรยิธุรรมในเร ื�องนี� รวมถื้งสื�อสารและใหุ้้ความรู้กับผู้เกี�ยวข้อง 
 2) ฝ่ายติรวจสอบภายในปฏิิบัติิหุ้น้าที�ใหุ้้เป็นไปติามแผน
งานติรวจสอบประจำาปีที�กำาหุ้นดไว้ หุ้ากติรวจพบความเสี�ยงหุ้รอืการ
กระทำาซ่้�งส�งผลกระทบที�มีนัยสำาคัญในเร ื�องเกี�ยวเนื�องกับการทุจรติิ
และคอร์รัปชำั�น ใหุ้้นำาเสนอข้อมูลติ�อคณะกรรมการติรวจสอบ และคณะ
กรรมการบรษัิทเพื�อพิจารณา
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ชุ่องที่างการรับเร ื�องร้องเรยีนและแจ้งเบาะแส่
 บรษัิทฯ เปิดโอกาสใหุ้้พนักงานและผู้มีส�วนได้ส�วนเสียได้มี
ชำ�องทางการร้องเรยีนและแจ้งเบาะแสการกระทำาที�มีความเสี�ยงติ�อการ
ทุจรติิและคอร์รัปชำั�น หุ้รอืการกระทำาที�ผิดกฎหุ้มาย เพื�อนำาไปสู�การ
พัฒนา / ฝึกอบรม, แก้ไข / ปรับปรุงด้านบรหิุ้ารจัดการ และติรวจสอบ
ข้อเท็จจรงิ ดังนี�

• เว็บไซ่ติ์บรษัิท : www.rs.co.th
• จดหุ้มายอิเล็กทรอนิกส์ Email ถื้งฝ่ายทรัพยากรบุคคล : 
pchotline@rs.co.th
• จดหุ้มายอิเล็กทรอนิกส์ Email ถื้งฝ่ายติรวจสอบกลาง :
ia_anti_corruption@rs.co.th
• จดหุ้มายอิเล็กทรอนิกส์ Email ถื้งเลขานุการบรษัิท : 
cs@rs.co.th

มาติรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส่
 1) บรษัิทฯ จะใหุ้้ความคุ้มครองและจะไม�ยินยอมใหุ้้มีการ
ข�มขู� คุกคาม พนักงานที�ได้ร้องเรยีนหุ้รอืแจ้งเบาะแสการกระทำาผิดและ
การทุจรติิ รวมถ้ืงผู้ที�ใหุ้ค้วามร�วมมอืหุ้รอืความชำ�วยเหุ้ลือในการสอบสวน
ด้วยเจตินาสุจรติิ
 2) ในกรณทีี�พนกังานถืกูข�มขู� คกุคาม ใหุ้้แจ้งติ�อฝา่ยติรวจสอบ
กลางโดยทนัท ีเพื�อดำาเนนิการใหุ้้ความคุม้ครองติามความเหุ้มาะสม ทั�งนี� 
ข้�นอยู�กับระดับความร้ายแรงและความสำาคัญของเร ื�องที�ร้องเรยีน
 3) หุ้้ามผู้บรหิุ้ารหุ้รอืพนักงานของบรษัิทฯ เลิกจ้าง พักงาน 
ลงโทษทางวนัิย หุ้รอืขู�ว�าจะดำาเนินการติ�างๆ จากการที�พนักงานได้ร้อง
เรยีนหุ้รอืแจ้งเบาะแสการกระทำาผิดหุ้รอืการทุจรติิ หุ้ากผู้ใดกระทำา
ดังกล�าวจะถืูกลงโทษทางวนิัย
 4) หุ้า้มผูบ้รหิุ้ารหุ้รอืพนกังานของบรษัิทฯ ลดติำาแหุ้น�ง ลงโทษ 
หุ้รอืใหุ้ผ้ลในทางลบติ�อพนกังานที�ปฏิเิสธุการคอร์รัปชัำ�น แมว้�าการกระทำา
นั�นจะทำาใหุ้้บรษัิทฯ สูญเสียโอกาสทางธุุรกิจ
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 8.2)
 
รายงานของคณะกรรมการติรวจส่อบ

 คณะกรรมการติรวจสอบของบรษัิท อาร์เอส จำากดั (มหุ้าชำน) ประกอบดว้ยกรรมการอสิระจำานวน 3 ท�าน คณะกรรมการติรวจสอบทกุท�าน
มีคุณสมบัติิครบถ้ืวนติามข้อกำาหุ้นดของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหุ้ลักทรัพย์และติลาดหุ้ลักทรัพย์ (สำานักงาน ก.ล.ติ.) และติลาดหุ้ลักทรัพย์
แหุ้�งประเทศไทย โดยอย�างน้อย 1 ใน 3 ท�าน  ติ้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชำีและการเงิน
 คณะกรรมการติรวจสอบได้ปฏิบัิติหิุ้นา้ที�ติามขอบเขติหุ้นา้ที�และความรับผดิชำอบที�ไดรั้บมอบหุ้มายจากคณะกรรมการบรษัิท ซ่้�งสอดคลอ้ง
กับข้อกำาหุ้นดของติลาดหุ้ลักทรัพย์แหุ้�งประเทศไทย ในปี 2564 คณะกรรมการติรวจสอบได้มีการประชำุมรวมจำานวน 7 ครั�ง รวมการประชำุมร�วม
กับผู้สอบบัญชำีภายนอกโดยไม�มีผู้บรหิุ้ารหุ้รอืฝ่ายบรหิุ้ารเข้าร�วมการประชำุมด้วย ทั�งนี�เพื�อเปิดโอกาสใหุ้้ผู้สอบบัญชีำภายนอกนำาเสนอข้อมูล ปัญหุ้า
ที�พบจากการติรวจสอบ รวมถื้งข้อเสนอแนะติ�างๆ ได้อย�างเติ็มที� โดยกรรมการติรวจสอบแติ�ละท�านได้เข้าร�วมประชำุมติามรายละเอียด ดังนี�

 นายพิศิษฐ์ ดัชำณาภิรมย์  ประธุานกรรมการติรวจสอบ  เข้าร�วมประชุำม 7/7 ครั�ง
 นางวรรณสุดา ธุนสรานาติ     กรรมการติรวจสอบ  เข้าร�วมประชุำม 7/7 ครั�ง
 นายศุภกิจ อัศวชำัย                กรรมการติรวจสอบ  เข้าร�วมประชุำม 3/7 ครั�ง
 นายจักรกฤศฏิิ� พาราพันธุกุล กรรมการติรวจสอบ  เข้าร�วมประชุำม 3/7 ครั�ง

 นอกจากนี�ยังได้ประชำุมร�วมกับผู้บรหิุ้าร ผู้สอบบัญชำี และผู้ติรวจสอบภายในติามความเหุ้มาะสม ซ่้�งสรุปสาระสำาคัญได้ ดังนี�
 1.  สอบทานงบการเงินประจำาไติรมาสและงบการเงินประจำาป ี2564 ซ่้�งผ�านการสอบทานและติรวจสอบจากผูส้อบบัญชีำ โดยได้สอบถืามและ
รับฟั้งคำาชำี�แจงจากผูบ้รหิุ้ารและผูส้อบบญัชำ ีในเร ื�องความถูืกติอ้งครบถืว้นของงบการเงนิและความเพยีงพอในการเปดิเผยขอ้มูล ซ่้�งคณะกรรมการ
ติรวจสอบมคีวามเหุ้น็สอดคลอ้งกบัผูส้อบบญัชำวี�า งบการเงนิดงักล�าวที�ไดร้ายงานติ�อติลาดหุ้ลกัทรพยแ์หุ้�งประเทศไทย มคีวามถืกูติอ้งติามที�ควรใน
สาระสำาคญัติามมาติรฐานการรายงานทางการเงิน มกีารเปิดเผยขอ้มลูอย�างเพียงพอและเหุ้มาะสม ซ่้�งผูส้อบบญัชำไีดแ้สดงความเห็ุ้นไว้แล้วในรายงาน
ของผู้สอบบัญชำีที�เสนอติ�อคณะกรรมการบรษัิทและผู้ถืือหุุ้้น โดยที�ผู้สอบบัญชำีได้ปฏิบิัติิหุ้น้าที�และแสดงความเห็ุ้นอย�างเป็นอิสระ  
 2.  สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากผลการติรวจสอบของฝ่ายติรวจสอบภายใน ในการประเมินความ
เพยีงพอของระบบการควบคุมภายในติามแนวทางที�กำาหุ้นดโดยสำานกังาน ก.ล.ติ. ซ่้�งคณะกรรมการติรวจสอบมีความเห็ุ้นสอดคล้องกบัผูต้ิรวจสอบ
ภายในว�า บรษัิทฯ มีระบบการควบคุมภายในที�เพียงพอและเหุ้มาะสมติามลักษณะธุุรกิจ และไม�พบจุดอ�อนหุ้รอืข้อบกพร�องที�เป็นสาระสำาคัญ
 3.  พิจารณาแผนการติรวจสอบภายในประจำาปีของฝ่ายติรวจสอบภายใน ซ่้�งครอบคลุมทั�งในส�วนของบรษัิทฯ และบรษัิทย�อย พร้อมทั�ง
ใหุ้้ข้อเสนอแนะเพื�อใหุ้้การปฏิบิัติิงานมีประสิทธุิภาพและประสิทธุิผลยิ�งข้�น
 4.  สอบทานการปฏิิบัติิติามกฎหุ้มายว�าด้วยหุ้ลักทรัพย์และติลาดหุ้ลักทรัพย์ ข้อกำาหุ้นดของติลาดหุ้ลักทรัพย์แหุ้�งประเทศไทย และ
กฎหุ้มาย ที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรุกจิของบรษัิท ซ่้�งคณะกรรมการติรวจสอบมคีวามเห็ุ้นว�าไม�พบประเดน็ที�เป็นสาระสำาคัญในเร ื�องการไม�ปฏิบิตัิติิามกฎหุ้มาย
และข้อกำาหุ้นดดังกล�าว
 5.  สอบทานความเหุ้มาะสมและความเพียงพอของระบบการบรหิุ้ารความเสี�ยงของบรษัิท โดยประชุำมร�วมกับผู้บรหิุ้ารของบรษัิทฯ และ
บรษัิทย�อย เพื�อรับทราบการดำาเนินงานด้านการบรหิุ้ารความเสี�ยงในด้านติ�างๆ พร้อมทั�งใหุ้้ข้อเสนอแนะฝ่ายบรหิุ้ารเพื�อใหุ้้ระบบการบรหิุ้ารความ
เสี�ยงมีประสิทธุิภาพและเหุ้มาะสมกับสภาพธุุรกิจมากยิ�งข้�น
 6.  สอบทานการปฏิบิัติิติามคู�มือปฏิบิัติิมาติรการติ�อติ้านการทุจรติิคอร์รัปชำัน ทั�งการควบคุมภายใน การจัดทำารายงานทางการเงิน และ
กระบวนการอื�นที�เกี�ยวขอ้งกบัมาติรการติ�อต้ิานการคอร์รัปชำนั ที�บรษัิทฯ ไดจั้ดทำาข้�นและจดัใหุ้้มกีารประเมินความเสี�ยงที�เกี�ยวข้องกบัการทจุรติิภาย
ในบรษัิทฯ รวมทั�งการทบทวนการปฏิิบัติติิามนโยบายการติ�อติ้านการทุจรติิ

รายงานผลการปฏิิบัติิหน้าที่่�
ของคณะกรรมการติรวจส่อบ

 7.  พิจารณารายการที�เกี�ยวโยงกันหุ้รอืรายการที�อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชำน์ ใหุ้้เป็นไปติามกฎหุ้มายและข้อกำาหุ้นดของ
ติลาดหุ้ลักทรัพย ์ซ่้�งผูส้อบบัญชีำมคีวามเหุ้น็ว�า รายการกบับรษัิทที�เกี�ยวขอ้งกนัที�มสีาระสำาคญัได้เปดิเผยและแสดงรายการในงบการเงนิและหุ้มายเหุ้ติุ
ประกอบงบการเงินแล้ว คณะกรรมการติรวจสอบมีความเห็ุ้นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีำ รวมทั�งมีความเหุ้็นว�ารายการดังกล�าวเป็นรายการที�สมเหุ้ติุ
สมผล และเป็นประโยชำน์ติ�อบรษัิทฯ
 8. ประชำุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชำีโดยไม�มีฝ่ายบรหิุ้ารร�วมประชำุมด้วย เพื�อใหุ้้มั�นใจว�าผู้สอบบัญชำีมีความเป็นอิสระในการปฏิิบัติิ
งาน และจากการพิจารณาคุณสมบัติิของผู้สอบบัญชำี คุณภาพของงานการสอบบัญชีำ ทีมงาน ความเชำี�ยวชำาญ และความเป็นอิสระในการปฏิิบัติิงาน
คณะกรรมการติรวจสอบเห็ุ้นควรเสนอติ�อคณะกรรมการบรษัิทเพื�อขออนุมัติิที�ประชุำมสามัญผู้ถืือหุุ้้น แติ�งตัิ�งผู้สอบบัญชำีของบรษัิท
ไพร้ซ่วอเติอร์เฮาสค์เูปอร์ส เอบีเอเอส จำากดั เป็นผูส้อบบญัชีำของบรษัิทในป ี2565 เนื�องจากผูส้อบบญัชำไีดป้ฏิิบตัิงิานการติรวจสอบไดเ้ป็นอย�างดตีิลอดมา
 9.  คณะกรรมการติรวจสอบได้รายงานผลการปฎิบัติิงานรวมทั�งข้อเสนอแนะใหุ้้คณะกรรมการบรษัิททราบทุกครั�งที�มีการประชำุมคณะ
กรรมการบรษัิท

 คณะกรรมการติรวจสอบได้ปฏิิบัติิหุ้น้าที�ด้วยความรอบคอบ มีความเป็นอิสระ แสดงความเหุ้็นอย�างติรงไปติรงมา มีความโปร�งใส
ติรวจสอบได ้ติามหุ้ลักบรรษัทภบิาลที�ด ี คณะกรรมการติรวจสอบเชำื�อมั�นว�า งบการเงนิของบรษัิทฯ มกีารเปดิเผยขอ้มลูที�ครบถืว้นเชำื�อถือืได ้สอดคลอ้ง
กับ มาติรฐานการรายงานทางการเงิน การบรหิุ้ารความเสี�ยง และระบบการควบคุมภายในมีประสิทธุิผล เหุ้มาะสมเพียงพอ การติรวจสอบภายใน
มีความเป็นอิสระ ครอบคลุมกระบวนการปฏิิบัติิงานที�มีความเสี�ยง และมีกระบวนการติรวจสอบที�สอดคล้องกับมาติรฐานงานติรวจสอบ ติลอดจน
มีการกำากับดูแลการปฏิบิัติิงานใหุ้้ถืูกติ้องติามกฎหุ้มายและกฎเกณฑ์์ที�เกี�ยวข้องได้อย�างเหุ้มาะสม สอดคล้องกับการดำาเนินธุุรกิจในปัจจุบัน

                                                                                                                                     ในนามคณะกรรมการติรวจสอบ

                                                                                                                                         (นายพิศิษฐ์ ดัชำณาภิรมย์)
                                                                                                                                       ประธุานกรรมการติรวจสอบ
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ส่รุปผลการปฏิิบัติิหน้าที่่�
ของคณะกรรมการชุุดำย่อยอ่�นๆ

 8.3)

รายงานของคณะกรรมการส่รรหาและพื่ิจารณาค่าติอบแที่น 

เรยีน  ท�านผู้ถืือหุุ้้น

 คณะกรรมการสรรหุ้าและพิจารณาค�าติอบแทนของบรษัิทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั�งหุ้มดจำานวน 3 ท�าน ซ่้�งเป็นกรรมการอิสระ
ทั�งคณะ ได้แก�
 
 1. นายพื่ิศิษัฐ์  ดำัชุณาภิรมย์
 ประธุานกรรมการสรรหุ้าและพิจารณาค�าติอบแทน

 2. นางวรรณสุ่ดำา  ธุนส่รานาติ
 กรรมการสรรหุ้าและพิจารณาค�าติอบแทน

 3. นายศุภกิจ  อัศวชัุย
 กรรมการสรรหุ้าและพิจารณาค�าติอบแทน

 โดยคณะกรรมการสรรหุ้าและพิจารณาค�าติอบแทนมหีุ้นา้ที�สรรหุ้าบคุคลที�มคุีณสมบตัิเิหุ้มาะสมติามหุ้ลกัเกณฑ์แ์ละกระบวนการที�กำาหุ้นด
ไว้เพื�อเสนอเขา้รับการแติ�งติั�งใหุ้้ดำารงติำาแหุ้น�งกรรมการและผูบ้รหิุ้ารดบัสงูสดุของบรษัิทฯ ติลอดจนคดัเลอืกกรรมการบรษัิทเพื�อทำาหุ้นา้ที�กรรมการ
ชำุดย�อย รวมถื้งพิจารณารูปแบบและหุ้ลักเกณฑ์์การจ�ายค�าติอบแทนกรรมการบรษัิท เพื�อนำาเสนอติ�อคณะกรรมการบรษัิทและที�ประชำุมผู้ถืือหุุ้้น
ติามลำาดับ ซ่้�งคณะกรรมการสรรหุ้าและพิจารณาค�าติอบแทนได้ปฏิิบัติิหุ้น้าที�ติามที�ได้รับมอบหุ้มายจากคณะกรรมการบรษัิทด้วยความรอบคอบ 
โปร�งใส และเป็นธุรรม

 สำาหุ้รับในปี 2564 คณะกรรมการสรรหุ้าและพิจารณาค�าติอบแทนได้จัดประชำุมรวมทั�งสิ�น 2 ครั�ง กรรมการสรรหุ้าและพิจารณา
ค�าติอบแทนทั�ง 3 ท�าน ได้เข้าร�วมประชำุมครบทุกท�านจากการประชำุมทั�งหุ้มด 2 ครั�ง คิดเป็นสัดส�วน 100% ของการเข้าร�วมประชำุมทั�งหุ้มด โดย
ได้มีการพิจารณาในเร ื�องที�สำาคัญดังนี�

 • พจิารณาสรรหุ้าและคัดเลอืกบคุคลที�มคีณุสมบัติแิละความเหุ้มาะสม เพื�อดำารงติำาแหุ้น�งกรรมการบรษัิทแทนกรรมการที�พน้จากติำาแหุ้น�ง
ติามวาระ
 • พิจารณาทบทวนความเหุ้มาะสมของรูปแบบและหุ้ลักเกณฑ์์การจ�ายค�าติอบแทน และค�าติอบแทนประจำาปีของกรรมการ
 • พิจารณาเกณฑ์์การประเมินผลประธุานเจ้าหุ้น้าที�บรหิุ้าร
 • พิจารณาประเมินผลการปฏิิบัติิงานของคณะกรรมการสรรหุ้าและพิจารณาค�าติอบแทนประจำาปี 2564
 • พิจารณาเหุ้็นชำอบการแติ�งติั�งกรรมการอิสระ กรรมการติรวจสอบ และกรรมการสรรหุ้าและพิจารณาค�าติอบแทน
 • รายงานผลการปฏิบัิติิหุ้น้าที�ติ�อคณะกรรมการบรษัิทอย�างสมำ�าเสมอ
 
 คณะกรรมการสรรหุ้าและพิจารณาค�าติอบแทนมีความเห็ุ้นว�า รายการดังกล�าวมีความเหุ้มาะสมและเป็นไปเพื�อประโยชำน์ของบรษัิทฯ
ผู้ถืือหุุ้้น และผู้มีส�วนได้เสียในระยะยาวแล้ว

                                                                                                                                     ( นายพิศิษฐ์  ดัชำณาภิรมย์ )
                                      ประธุานกรรมการสรรหุ้าและพิจารณาค�าติอบแทน

รายงานของคณะกรรมการบรหิารความเส่่�ยง 

เรยีน  ท�านผู้ถืือหุุ้้น

 คณะกรรมการบรหิุ้ารความเสี�ยงของบรษัิทฯ ประกอบด้วยกรรมการผู้มีความรู้ความสามารถืและประสบการณ์ ติลอดจนมีความเข้าใจ
ในการดำาเนินธุุรกิจ จำานวน 3 ท�าน ได้แก�
 
 1. นางพื่รพื่รรณ  เติชุรุ่งชัุยกุล
  ประธุานกรรมการบรหิุ้ารความเสี�ยง

 2. นายวทิี่วัส่  เวชุชุบุษักร
 กรรมการบรหิุ้ารความเสี�ยง

 3. นายดำนัยศิษัฏิ์  เปส่ลาพื่ันธุ์
 กรรมการบรหิุ้ารความเสี�ยง

 เพื�อสนับสนุนคณะกรรมการบรษัิทในการกำากับดูแลการบรหิุ้ารจัดการความเสี�ยงขององค์กรใหุ้้สามารถืบรรลุเป้าหุ้มายทางธุุรกิจ
สร้างความมั�นใจและความน�าเชำื�อถืือผู้ถืือหุุ้้น นักลงทุน และผู้มีส�วนได้ส�วนเสียในการดำาเนินธุุรกิจของบรษัิทฯ คณะกรรมการบรหิุ้ารความเสี�ยงจ้ง
ได้ปฏิิบัติิหุ้น้าที�อย�างเติ็มความสามารถื โดยกำาหุ้นดและทบทวนกรอบการบรหิุ้ารความเสี�ยงองค์กร นโยบายและกระบวนการบรหิุ้ารความเสี�ยง
ติามบทบาทหุ้นา้ที�ในกฎบตัิรคณะกรรมการบรหิุ้ารความเสี�ยง และเสนอแนะแนวทางในการบรหิุ้ารจดัการความเสี�ยงใหุ้เ้หุ้มาะสมกบัการดำาเนินธุรุกจิ
อย�างมีประสิทธุิภาพ สอดคล้องกับทิศทางกลยุทธุ์การดำาเนินงานและแผนธุุรกิจของบรษัิทฯ

 สำาหุ้รับในปี 2564 คณะกรรมการบรหิุ้ารความเสี�ยงได้จัดประชุำมรวมทั�งสิ�น 2 ครั�ง กรรมการบรหิุ้ารความเสี�ยงทั�ง 3 ท�าน ได้เข้าร�วม
ประชำมุครบทกุท�านจากการประชำมุทั�งหุ้มด 2 ครั�ง คดิเปน็สดัส�วน 100% ของการเขา้ร�วมประชำมุทั�งหุ้มด โดยไดม้กีารพจิารณาในเร ื�องที�สำาคญัดงันี�

 • พิจารณาเหุ้็นชำอบนโยบายการบรหิุ้ารความเสี�ยง
 • พิจารณาโครงสร้างการบรหิุ้ารจัดการความเสี�ยงของกลุ�มบรษัิท
 • พิจารณาแติ�งติั�งคณะทำางานบรหิุ้ารจัดการความเสี�ยงของกลุ�มบรษัิท
 • พิจารณาทบทวนการประเมินความเสี�ยงและมาติรการป้องกันความเสี�ยงประจำาปี 2564
 • พิจารณาประเมินผลการปฏิิบัติิงานของคณะกรรมการบรหิุ้ารความเสี�ยงประจำาปี 2564
 • รายงานผลการปฏิิบัติิหุ้น้าที�ติ�อคณะกรรมการบรษัิทอย�างสมำ�าเสมอ

 คณะกรรมการบรหิุ้ารความเสี�ยงมีความเห็ุ้นว�า ในรอบปี 2564 ที�ผ�านมา บรษัิทฯ ได้กำาหุ้นดกรอบนโยบายการบรหิุ้ารความเสี�ยงและกำาหุ้นด
โครงสร้างการบรหิุ้ารจัดการความเสี�ยงของกลุ�มบรษัิทใหุ้้ครอบคลุมปัจจัยความเสี�ยงทุกด้าน มีการบรหิุ้ารความเสี�ยงอย�างติ�อเนื�อง โดยบรษัิทฯ 
ได้มีการบรหิุ้ารจัดการความเสี�ยงที�สำาคัญระดับองค์กรอย�างมีประสิทธุิภาพ เหุ้มาะสม และควบคุมใหุ้้อยู�ในระดับที�ยอมรับได้

                                                                                                                                     ( นางพรพรรณ  เติชำรุ�งชำัยกุล )
                                                    ประธุานกรรมการบรหิุ้ารความเสี�ยง
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รายงานของคณะกรรมการบรรษััที่ภิบาลและการพัื่ฒนาอย่างยั�งย่น

เรยีน  ท�านผู้ถืือหุุ้้น

 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย�างยั�งยืนของบรษัิทฯ ประกอบด้วยกรรมการผู้มีความรู้ความสามารถืและประสบการณ์ 
ติลอดจนมีความเข้าใจในการดำาเนินธุุรกิจ จำานวน 3 ท�าน ได้แก�
 
 1. นายวทิี่วัส่  เวชุชุบุษักร
 ประธุานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย�างยั�งยืน

 2. นางส่าวกุลจรรยา  คฤหเดำชุ
 กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย�างยั�งยืน

 3. นายปรญิ  เฟื� องวุฒิ
 กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย�างยั�งยืน

 สำาหุ้รับในปี 2564 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย�างยั�งยืนได้จัดประชำุมรวมทั�งสิ�น 4 ครั�ง กรรมการบรรษัทภิบาลและ
การพฒันาอย�างยั�งยนืทั�ง 3 ท�าน ไดเ้ขา้ร�วมประชำมุครบทกุท�านจากการประชำมุทั�งหุ้มด 4 ครั�ง คดิเปน็สดัส�วน 100% ของการเขา้ร�วมประชำมุทั�งหุ้มด 
โดยได้มีการพิจารณาในเร ื�องที�สำาคัญดังนี�

 • จัดติั�งคณะทำางานด้านการพัฒนาอย�างยั�งยืน
 • ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำากับดูแลกิจการที�ดี
 • ทบทวนและปรับปรุงจรรยาบรรณธุุรกิจ
 • อนุมัติิจรรยาบรรณคู�ค้าเพื�อความยั�งยืน และแบบประเมินตินเองด้านความยั�งยืนของคู�ค้า
 • อนุมัติิเป้าหุ้มายและนโยบายการจัดการด้านสิ�งแวดล้อม สังคม และการกำากับกิจการ
 • อนุมัติิเป้าหุ้มายและนโยบายการบรหิุ้ารคุณภาพการใหุ้้บรกิาร การเคารพสิทธุิมนุษยชำน และปฏิิบัติิติ�อแรงงานอย�างเป็นธุรรม
 • อนุมัติิผลการปฏิิบัติิงานด้านความยั�งยืนในมิติิ ESG เพื�อเปิดเผยรายงานใน One Report

 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย�างยั�งยืนมีความเห็ุ้นว�า ในรอบปี 2564 ที�ผ�านมา ได้ปฏิิบัติิงานอย�างรอบคอบ เต็ิมกำาลัง
ความรู้ความสามารถืและสอดคล้องกับการดำาเนินงานด้านการพัฒนาอย�างยั�งยืน ซ้่�งรวมถื้งนโยบายการกำากับดูแลกิจการที�ดีและ
จรรยาบรรณธุุรกิจของกลุ�มบรษัิท เป็นไปด้วยความถืูกติ้อง โปร�งใส และเพื�อประโยชำน์ของบรษัิทฯ ผู้ถืือหุุ้้นและผู้มีส�วนได้ส�วนเสียในระยะยาวแล้ว

                                                                                                                                     ( นายวทิวัส  เวชำชำบุษกร )
                                  ประธุานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย�างยั�งยืน
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การควบคุมภายใน
และรายการระหว่างกัน 

 9)

 คณะกรรมการของบรษัิทฯ และบรษัิทย�อยได้ใหุ้้ความสำาคญัติ�อ
ระบบการควบคุมภายในอย�างติ�อเนื�อง ด้วยติระหุ้นักว�า เป็นกลไกสำาคัญ
ที�จะสร้างความมั�นใจติ�อฝ่ายบรหิุ้ารในการชำ�วยลดความเสี�ยงทางธุุรกิจ 
โดยมีการกำาหุ้นดนโยบายบรหิุ้ารความเสี�ยงไว้อย�างชัำดเจน โดยมอบ
หุ้มายใหุ้้คณะกรรมการบรหิุ้ารความเสี�ยงทำาหุ้น้าที�กำากบัดูแลและติดิติาม
ระบบการบรหิุ้ารจดัการความเสี�ยง รวมถืง้มคีณะกรรมการติรวจสอบซ่้�ง
ประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ ทำาหุ้น้าที�ในการกำากับดูแลใหุ้้ระบบการ
ควบคุมภายในของบรษัิทฯ มีความเหุ้มาะสมและมีประสิทธุิภาพ รวมถื้ง
การดูแลใหุ้้บรษัิทฯ มีการปฏิิบัติิติามข้อกำาหุ้นดและกฎหุ้มายที�เกี�ยวข้อง 
การดูแลมิใหุ้้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชำน์ การทำารายการที�เกี�ยว
โยงกนั การดแูลรักษาและการใชำท้รัพยสิ์นเพื�อปอ้งกนัมใิหุ้เ้กดิการทจุรติิ
หุ้รอืประพฤติิมิชำอบ ผ�านหุ้น�วยงานติรวจสอบภายในที�มีความเป็นอิสระ
จากฝ่ายบรหิุ้าร รายงานติรงติ�อคณะกรรมการติรวจสอบ โดยนำากรอบ
แนวทางของระบบการควบคุมภายในและกรอบการบรหิุ้ารความเสี�ยง
ระดับองค์กรติามมาติรฐานสากลของ COSO (The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) 
มาประยุกติ์ใชำ้ใหุ้้การกำากับดูแล การบรหิุ้ารความเสี�ยง และการควบคุม
ภายใน ใหุ้้มีความสมบูรณ์มากยิ�งข้�น 

ความเห็นของคณะกรรมการเก่�ยวกับระบบการ
ควบคุมภายใน
 คณะกรรมการบรษัิทไดจ้ดัประชำมุครั�งที� 1/2565 เมื�อวันที� 25 
กุมภาพันธุ์ 2565 โดยมีคณะกรรมการติรวจสอบเข้าร�วมประชุำมและ
ได้แสดงความเห็ุ้นเกี�ยวกับการประเมินความเพียงพอ และความเหุ้มาะ
สมของระบบการควบคุมภายในของบรษัิทฯ โดยในปี 2564 บรษัิทฯ 
และบรษัิทย�อย ติามกรอบการควบคุมภายในของติลาดหุ้ลักทรัพย์แหุ้�ง
ประเทศไทย คอื การควบคมุองคก์ร การประเมนิความเสี�ยง การควบคมุ
การปฏิิบัติิงาน ระบบสารสนเทศและการสื�อสารข้อมูล และระบบการ
ติิดติามดังนี�

9.1.1) ความเพื่่ยงพื่อและความเหมาะส่มของระบบ
ควบคุมภายในของบรษัิัที่ฯ
 คณะกรรมการบรษัิท เห็ุ้นว�าระบบการควบคุมภายในของ
บรษัิทฯ และบรษัิทย�อยมคีวามเพยีงพอและเหุ้มาะสม โดยจดัใหุ้้มบีคุลากร
อย�างเพียงพอที�จะดำาเนินการติามระบบได้อย�างมีประสิทธุิภาพ รวม

การควบคุมภายใน 9.1)
ทั�งมีระบบควบคุมภายในในเร ื�องการติิดติามควบคุมดูแลการดำาเนิน
งานใหุ้้สามารถืป้องกันทรัพย์สินของบรษัิทฯ และบรษัิทย�อยจากการที�
กรรมการหุ้รอืผู้บรหิุ้ารนำาไปใช้ำโดยมิชำอบหุ้รอืโดยไม�มีอำานาจ รวมถื้ง
การทำาธุุรกรรมกับบุคคลที�อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที�เกี�ยวโยงกัน
อย�างเพียงพอแล้ว ในส�วนการหุ้ารอืกับผู้สอบบัญชำี เหุ้็นว�าบรษัิทฯ และ
บรษัิทย�อยจดัทำางบการเงินเป็นไปติามมาติรฐานการบัญชำ ีและมีการเปดิ
เผยข้อมูลเป็นไปติามที�กฎหุ้มายกำาหุ้นด บรษัิทฯ และบรษัิทย�อยมีการ
ประเมนิระบบการควบคมุภายในติามกรอบโครงสร้างการควบคมุภายใน 
และหุ้ลักเกณฑ์์ติามแนวทางของติลาดหุ้ลักทรัพย์แหุ้�งประเทศไทยอย�าง
ครบถื้วนซ่้�งมีสาระสำาคัญดังนี�

1) การควบคุมองค์กร
 บรษัิทฯ และบรษัิทย�อยมกีารกำาหุ้นดเปา้หุ้มายการดำาเนนิธุรุกจิ
และการปฏิบัิติงิานที�ชำดัเจนสามารถืวัดผลได้ มกีารทบทวนเป้าหุ้มายและ
เปรยีบเทียบผลการดำาเนินงานจรงิกับเป้าหุ้มายเป็นระยะๆ มีการจัดทำา
ผังองค์กรแบ�งแยกหุ้น้าที� การกำาหุ้นดอำานาจในการสั�งการและความรับ
ผิดชำอบที�เหุ้มาะสมเพื�อใหุ้้บรรลุวัติถืุประสงค์ ภายใติ้การกำากับดูแลของ
คณะกรรมการบรษัิท และมีการกำาหุ้นดเร ื�องจรรยาบรรณ จรยิธุรรม
ทางธุุรกิจ นโยบายในเร ื�องการกำากับดูแลกิจการที�ดี การติ�อติ้านทุจรติิ
คอร์รัปชัำน และการขัดแย้งเกี�ยวกับผลประโยชำน์ แสดงถื้งความย้ดมั�น
ในคุณค�าของความซ่ื�อติรง และจรยิธุรรม รวมทั�งกำาหุ้นดใหุ้้มีคู�มือการ
ใชำ้อำานาจดำาเนินการและคู�มือการปฏิิบัติิงานหุ้ลักที�สำาคัญของทุกระบบ
อย�างเป็นลายลักษณ์อักษร ซ่้�งมีการทบทวนเพิ�มเติิมใหุ้้สอดคล้องกับ
มาติรฐานใหุ้ม�อยู�เสมอ เพื�อใชำเ้ป็นแนวทางในการปฏิบิตัิงิาน โดยพจิารณา
ถื้งหุ้น้าที�ความรับผิดชำอบ และระบบการควบคุมภายใน จัดใหุ้้มีนโยบาย
และกระบวนการด้านการสรรหุ้าบุคลากร การพัฒนาบุคลากร รวมทั�ง
การประเมินผลการปฏิิบัติิงานของพนักงานทุกปี โดยการติั�งเป้าหุ้มาย
เพื�อวัดผลความสำาเร็จของงาน (Objective Key Results) ทั�งในระดับ
องค์กร และระดับบุคคลรวมทั�งส�งเสรมิใหุ้้พนักงานทุกคนมีจติิสำานก้และ
มกีารปฏิบิตัิติิามอย�างติ�อเนื�อง โดยอบรมใหุ้ค้วามรู้แก�พนกังานเปน็ประจำา 
เพื�อใหุ้ก้ารปฏิบิตัิงิานมคีวามโปร�งใส เปน็ธุรรม ติ�อผู้มสี�วนไดเ้สยีทกุกลุ�ม
และจัดใหุ้้มีกระบวนการติิดติามและบทลงโทษ อย�างชำัดเจน รวมถื้งการ
ส�งเสรมิใหุ้้ผู้บรหิุ้ารปฏิิบัติิงานใหุ้้สอดคล้องกับนโยบายการกำากับดูแล
กิจการที�ดีติามที�บรษัิทฯ และบรษัิทย�อยกำาหุ้นดไว้
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 คณะกรรมการบรษัิท เป็นผู้ที�มีความรู้ความเชำี�ยวชำาญที�เป็น
ประโยชำนต์ิ�อธุุรกจิ โดยกำาหุ้นดบทบาทหุ้นา้ที�ของคณะกรรมการชำดุติ�างๆ 
และฝ่ายบรหิุ้ารอย�างชัำดเจน รวมทั�งกำากบัดูแลใหุ้้มกีารปฏิบัิติติิามบทบาท
หุ้นา้ที�โดยกำาหุ้นดโครงสร้างองค์กรและสายงานการบังคับบัญชำาที�ชำดัเจน
ในการถื�วงดุลอำานาจและการควบคุมภายในอย�างเหุ้มาะสมเพื�อใช้ำในการ
ประเมินประสิทธิุภาพในการปฏิิบัติิงานและติิดติามผลการดำาเนินงาน
เปรยีบเทียบกับเป้าหุ้มายขององค์กรอย�างสมำ�าเสมอ 

2) การประเมินความเส่่�ยง
 บรษัิทฯ และบรษัิทย�อยมีการกำาหุ้นดวัติถืุประสงค์ไว้อย�าง
ชำัดเจนเพียงพอเพื�อใหุ้้สามารถืระบุและประเมินความเสี�ยงติ�างๆ ที�
เกี�ยวขอ้งกบัการบรรลวัุติถืปุระสงคข์ององคก์ร คณะกรรมการติรวจสอบ
และคณะกรรมการบรหิุ้ารความเสี�ยงได้ร�วมกับฝ่ายบรหิุ้ารของบรษัิทฯ 
และบรษัิทย�อยในการกำากบัดแูลการบรหิุ้ารความเสี�ยงขององค์กรใหุ้้เป็น
ไปติามเป้าหุ้มาย อยู�ในระดับที�องค์กรยอมรับได้ และกำาหุ้นดนโยบายการ
บรหิุ้ารความเสี�ยงเพื�อใหุ้้ทุกคนถืือปฏิิบัติิ ในการพิจารณาประเมินปัจจัย
ความเสี�ยงทั�งจากภายในและภายนอกองค์กรที�จะมีผลกระทบติ�อการ
ดำาเนินธุุรกิจของบรษัิทฯ โดยระบุและวเิคราะหุ้์ความเสี�ยงทุกด้าน ได้แก� 
ด้านกลยุทธุ์ การดำาเนินงาน การเงิน และการปฏิิบัติติิามกฎเกณฑ์์ติ�างๆ 
และอื�นๆ โดยแบ�งเปน็ ระดบัองคก์ร และระดบัฝา่ยงาน รวมทั�งความเสี�ยง
ดา้นการทจุรติิและคอร์รัปชัำ�น ที�อาจกระทบติ�อการบรรลวัุติถืปุระสงคไ์ว้
อย�างครอบคลุมทั�วทั�งองค์กร และจัดระดับความเสี�ยงที�สำาคัญติามผล
กระทบและโอกาสที�จะเกดิข้�นในแติ�ละกระบวนการทางธุรุกจิเพื�อกำาหุ้นด
แผนงานการบรหิุ้ารความเสี�ยง เพื�อหุ้ามาติรการในการดูแลได้อย�างเพียง
พอเหุ้มาะสม รวมทั�งมกีารทบทวนปัจจยัเสี�ยงที�มกีารเปลี�ยนแปลงทั�งจาก
ภายนอกและภายในที�อาจส�งผลกระทบติ�อองค์กรเป็นประจำาทุกปี

3) การควบคุมการปฏิบิัติิงาน
 บรษัิทฯ และบรษัิทย�อยได้กำาหุ้นดนโยบายที�สำาคัญในการดำาเนนิ
ธุุรกิจ เพื�อใช้ำเป็นแนวทางในการดำาเนินงานของบรษัิทฯ ใหุ้้เป็นไปอย�างมี
ระบบและมีประสิทธุิภาพ สามารถืบรรลุวัติถุืประสงค์และเป้าหุ้มายที�ติั�ง
ไว้ มมีาติรการควบคมุที�ชำ�วยลดความเสี�ยงที�จะไม�บรรลวัุติถืปุระสงคข์อง
องค์กรใหุ้้อยู�ในระดับที�ยอมรับได้ เลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุม
ทั�วไปด้วยระบบเทคโนโลยีเพื�อชำ�วยสนับสนุนการบรรลุวัติถืุประสงค์
องค์กร จัดใหุ้้มีกิจกรรมการควบคุมผ�านทางนโยบาย ซ่้�งได้กำาหุ้นดสิ�งที�
คาดหุ้วังและขั�นติอนการปฏิบัิติเิพื�อใหุ้น้โยบายที�กำาหุ้นดไว้นั�นสามารถืนำา
ไปสู�การปฏิิบัติไิด ้มีการจดัทำาคู�มอือำานาจดำาเนนิการเพื�อกำาหุ้นดขอบเขติ
อำานาจหุ้นา้ที�และวงเงนิอำานาจอนมุตัิขิองฝา่ยบรหิุ้ารในแติ�ละระดบัอย�าง
ชำัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร มีการทบทวนคู�มืออำานาจดำาเนินการ 
และคู�มือ/ขั�นติอนการปฏิิบัติิงานใหุ้้เหุ้มาะสมกับโครงสร้างองค์กรและ
การปฏิิบัติิงานในปัจจุบัน รวมทั�งมีหุ้น�วยงานติรวจสอบภายในดำาเนิน
การสอบทานผลการปฏิบัิติงิานติ�างๆ อย�างสมำ�าเสมอ เพื�อใหุ้้มั�นใจว�าการ
ปฏิบัิติิงานมีระบบการควบคุมภายในที�เพียงพอเหุ้มาะสม และการปฏิบัิติิ
งานมปีระสทิธุภิาพ รวมถ้ืงการนำาระบบสารสนเทศมาใชำใ้นการปฏิบิตัิงิาน
เพื�อชำ�วยใหุ้้การปฏิบิัติิงานมีความรวดเร็วและมีประสิทธุิภาพมากยิ�งข้�น

4) ระบบส่ารส่นเที่ศและการส่่�อส่ารข้อมูล
 บรษัิทฯ และบรษัิทย�อยใหุ้้ความสำาคญัติ�อระบบสารสนเทศและ
การสื�อสารข้อมลู ได้จดัใหุ้้มรีะบบข้อมลูสารสนเทศที�สำาคญัอย�างเพียงพอ 
ส�งเสรมิและสนบัสนนุใหุ้ม้กีารพฒันาระบบอย�างติ�อเนื�อง ไดแ้ก�การจดัหุ้า
ข้อมูลทั�งจากภายในและภายนอกอย�างครบถื้วน ถืูกติ้อง ทันเวลาและมี
คุณภาพ เพื�อสนับสนุนใหุ้้การควบคุมภายในสามารถืดำาเนินไปได้ติามที�
กำาหุ้นดไว้ มีการปฏิบัิติิงานใหุ้้บรรลวัุติถืปุระสงค์และมีการจดัทำารายงาน
ข้อมูลของหุ้น�วยงานติ�างๆ เสนอผู้บรหิุ้ารเพื�อใชำ้ประกอบการติัดสินใจ 
โดยได้นำาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที�ทันสมัย และมีประสิทธุิภาพ โดย
การจัดทำารายงานเชำิงวเิคราะหุ้์เปรยีบเทียบหุ้ลักการและเหุ้ติุผล พร้อม
เอกสารประกอบข้อเท็จจรงิ รายงานทางบัญชำีและการเงิน มีการจัดเก็บ
เอกสารประกอบการบนัทก้บญัชำไีว้อย�างครบถืว้น เพื�อความโปร�งใสและ
เพื�อเป็นข้อมูลในการปฏิิบัติิงาน รวมถื้งมีการดูแลรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูลในส�วนติ�างๆ คณะกรรมการติรวจสอบ ได้พิจารณาร�วมกับ
ผู้สอบบัญชำี ฝ่ายติรวจสอบภายใน และผู้ที�เกี�ยวข้องเกี�ยวกับการจัดทำา
งบการเงินของบรษัิทฯ เป็นประจำาทุกไติรมาส เพื�อใหุ้้มีความมั�นใจว�า 
บรษัิทฯ ปฏิิบัติิติามมาติรฐานการรายงานทางการเงินและเหุ้มาะสมกับ
ลักษณะธุุรกิจของบรษัิทฯ รวมทั�งการเปิดเผยข้อมูลอย�างเหุ้มาะสมและ
มีการประชำุมเพิ�มเติิมในวาระที�สมควร
 การสื�อสารข้อมูล มีการจัดชำ�องทางการสื�อสารที�มีความ
เหุ้มาะสม เพื�อสื�อสารหุ้น้าที�และความรับผิดชำอบ รวมทั�งเร ื�องติ�างๆ ใหุ้้
พนกังานรับทราบ การกำาหุ้นดชำ�องทางที�ปลอดภยัสำาหุ้รับการแจง้เบาะแส
หุ้รอืร้องเรยีนเกี�ยวกับการทุจรติิและคอร์รัปชัำ�น มีการสื�อสารระหุ้ว�าง
หุ้น�วยงานภายในบรษัิทและกับบุคคลภายนอกเกี�ยวกับประเด็นที�อาจ
มีผลกระทบติ�อการควบคุมภายในรวมทั�งมีการกำาหุ้นดนโยบายความ
ปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการใชำ้ข้อมูล และจัดใหุ้้มีชำ�อง
ทางการสื�อสารที�ผู้รับข้อมูลทั�งภายในและภายนอกองค์กรสามารถืเข้า
ถื้งข้อมูลได้อย�างสะดวกและรวดเร็ว
 ทั�งนี�บรษัิทฯ และบรษัิทย�อยได้มอบหุ้มายใหุ้้เลขานุการบรษัิท 
ดูแลรับผิดชำอบในการจัดเติรยีมข้อมูลและเอกสารประกอบการประชุำม
ล�วงหุ้น้าก�อนการประชุำม รวมทั�งบันท้กสรุปความคิดเห็ุ้นและมติิของที�
ประชำุมไว้อย�างชำัดเจนในรายงานการประชำุมของคณะกรรมการบรษัิท
ทุกครั�ง

5) ระบบการติิดำติาม
 บรษัิทและบรษัิทย�อยได้มีการติิดติามผลการปฏิิบัติิงานว�า
เป็นไปติามเป้าหุ้มายที�วางไว้ และมีระบบการติิดติามการปฏิิบัติิงานเป็น
ลำาดบัชำั�น ติั�งแติ�คณะกรรมการบรษัิท และคณะผูบ้รหิุ้าร เพื�อติดิติามเปา้
หุ้มายและกำากับการดำาเนินการติามแผนกลยุทธุ์ แผนงานและโครงการ 
ที�อยู�ในแผนธุุรกิจประจำาปี พร้อมทั�งแก้ไขปัญหุ้าที�อาจเกิดข้�น และปรับ
แผนการดำาเนินงานใหุ้้สอดคล้องกับสถืานการณ์ที�เปลี�ยนแปลงไป โดย
เปรยีบเทียบผลงานจรงิกับประมาณการ ในกรณีที�ผลการดำาเนินงาน
จรงิมีความแติกติ�างจากประมาณการก็จะใหุ้้แติ�ละหุ้น�วยงานวเิคราะหุ้์
หุ้าสาเหุ้ตุิที�ทำาใหุ้เ้กดิผลแติกติ�างเพื�อกำาหุ้นดแนวทางปรับปรุงการดำาเนนิ
งานใหุ้้มีประสิทธุิภาพยิ�งข้�น โดยใหุ้้ผู้รับผิดชำอบนำาเสนอรายงาน เพื�อ
ทบทวนการปฏิิบัติิงานและการวเิคราะหุ้์สาเหุ้ติุ ติลอดจนร�วมพิจารณา
เพื�ออนุมัติิแผนการแก้ไขปัญหุ้า พร้อมทั�งกำาหุ้นดระยะเวลาการติิดติาม
ผลไว้โดยชำัดเจน มีการเปิดเผยรายการที�เกี�ยวโยงหุ้รอืรายการที�มีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชำน์อย�างโปร�งใสและสามารถืติรวจสอบได้

9.1.2) ระบบการควบคุมภายในของบรษัิัที่ฯ และบรษัิัที่
ย่อย ส่รุปไดำ้ว่าไม่พื่บข้อบกพื่ร่องที่่�ม่นัยส่ำาคัญ

 คณะกรรมการบรษัิทจัดใหุ้้มีระบบการประเมินและติิดติาม
ผลระบบการควบคุมภายในที�ครอบคลุมทุกด้าน เชำ�น ด้านบัญชำีและ
การเงิน การปฏิิบัติิงาน การปฏิิบัติิติามกฎหุ้มาย / กฎระเบียบ การดูแล
ทรัพย์สิน และเร ื�องทุจรติิ ที�มีผลกระทบอย�างมีนัยสำาคัญ เพื�อรบีดำาเนิน
การแก้ไขอย�างทันท�วงที และจัดใหุ้้มีการติรวจสอบการปฏิบิัติิติามระบบ
การควบคุมภายในอย�างสมำ�าเสมอ เพื�อใหุ้้มั�นใจได้ว�าการควบคุมภายใน
ยังดำาเนินไปอย�างครบถ้ืวน เหุ้มาะสม มีการประเมินและสื�อสารข้อ
บกพร�องของการควบคุมภายในอย�างทันเวลาติ�อบุคคลที�รับผิดชำอบ 
ซ่้�งรวมถื้งผู้บรหิุ้ารระดับสูงและคณะกรรมการติามความเหุ้มาะสม โดย
ผู้รับผิดชำอบในฝ่ายงานรับผิดชำอบในการดูแลการปฏิิบัติิติามระบบการ
ควบคุมภายใน

9.1.3) ความเห็นของคณะกรรมการติรวจส่อบ

 คณะกรรมการติรวจสอบดูแลสอบทานระบบการควบคุม
ภายใน ผ�านงานติรวจสอบภายใน ผู้ติรวจสอบภายในได้มีการติรวจสอบ 
ติิดติาม และประเมินผลการปฏิิบัติิงานติามมาติรฐานสำาหุ้รับการปฏิิบัติิ
งานวชิำาชำีพการติรวจสอบภายใน เพื�อใหุ้้มั�นใจว�าข้อติรวจพบจากการ
ติรวจสอบหุ้รอืสอบทานไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขอย�างเหุ้มาะสมทนัท�วงที
คณะกรรมการติรวจสอบมีความเห็ุ้นสอดคล้องกับคณะกรรมการบรษัิท 
โดยเหุ้็นว�าระบบการควบคุมภายในของบรษัิทฯ และบรษัิทย�อยมีความ
เพียงพอและเหุ้มาะสม

9.1.4) ความเห็นของคณะกรรมการติรวจส่อบ
ติ่องานติรวจส่อบภายใน

 คณะกรรมการติรวจสอบได้กำากับดูแลใหุ้้งานติรวจสอบ
ภายในทำาหุ้น้าที�ในการสร้างความเชำื�อมั�น และใหุ้้คำาปรกึษาได้อย�างอิสระ
เที�ยงธุรรม ในการติรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายใน รวมทั�งการติิดติามผลการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการ
ปฏิิบัติิงานใหุ้้เหุ้มาะสม ครอบคลุมกระบวนการทำางานของบรษัิทฯ และ
บรษัิทย�อย และรายงานติรงติ�อคณะกรรมการติรวจสอบ เพื�อใหุ้้มั�นใจ
ว�าการดำาเนินงานของบรษัิทฯ มีระบบการควบคุมภายในที�เพียงพอ 
เหุ้มาะสม และมีประสิทธิุภาพ ควบคู�กับการบรหิุ้ารความเสี�ยง ใหุ้้อยู�
ในระดับที�บรษัิทฯ ยอมรับได้ และการกำากับดูแลกิจการที�ดีของบรษัิทฯ 
โดยมอบหุ้มายใหุ้้คณุพรติ เจียมสุวรรณ ติำาแหุ้น�งผูอ้ำานวยการงานติรวจ
สอบภายใน เป็นผู้รับผิดชำอบหุ้ลักในการปฏิิบัติิหุ้น้าที�เป็นผู้ติรวจสอบ
ภายในของบรษัิทฯ ซ่้�งได้พิจารณาคุณสมบัติิ แล้วเหุ้็นว�ามีความเหุ้มาะ
สมเพียงพอกับการปฏิบัิติหิุ้น้าที�ดงักล�าว เนื�องจากมีความเป็นอิสระ และ
มีประสบการณ์ในการปฎิบัติิงานด้านการติรวจสอบภายในในธุุรกิจที�
เกี�ยวข้องและเคยเข้ารับการอบรมในหุ้ลักสูติรที�เกี�ยวข้องกับการติรวจ
สอบภายในติามที�ปรากฏิในเอกสารแนบ 3

9.1.5) แนวปฏิบิัติิเก่�ยวกับการแติ่งติั�ง และโยกย้าย
ผูด้ำำารงติำาแหน่งหัวหน้างานติรวจส่อบภายใน

 การพิจารณา แติ�งติั�ง หุ้รอื โยกย้ายผู้ดำารงติำาแหุ้น�งหัุ้วหุ้น้า
หุ้น�วยงานติรวจสอบภายในของบรษัิทจะติอ้งผ�านการเห็ุ้นชำอบจากคณะ
กรรมการติรวจสอบ ทั�งนี�หุ้น�วยงานติรวจสอบภายในได้ปฏิิบัติิงานใหุ้้
สอดคล้องกับมาติรฐานสำาหุ้รับการปฏิิบัติิงานวชิำาชำีพการติรวจสอบ
ภายใน โดยกำาหุ้นดใหุ้้มีการประเมินตินเอง ติามมาติรฐานวชิำาชำีพฯ และ
การประเมนิความพ้งพอใจของผูม้สี�วนไดเ้สีย เพื�อใชำป้ระเมนิผลคณุภาพ
งานติรวจสอบของผูต้ิรวจสอบภายใน เพื�อพฒันาและปรับปรุงการปฏิบิตัิิ
งานของงานติรวจสอบภายในใหุ้ม้ปีระสทิธุภิาพและประสทิธุผิลอย�างติ�อ
เนื�อง ทำาใหุ้้ทราบถืง้สถืานภาพและผลการปฏิบิตัิงิานที�เป็นอยู�อย�างแทจ้รงิ 
เพื�อใชำ้ในการวเิคราะหุ้์ปัญหุ้า อุปสรรค และข้อจำากัดติ�างๆ ในการปฏิบิัติิ
งานของตินเองอย�างเหุ้มาะสมซ่้�งสอดคล้องกับการพัฒนาผู้ติรวจสอบ
ภายในใหุ้้มทีกัษะความรู้ และความสามารถืในระดับมาติรฐานสากล เพื�อ
ใหุ้้สามารถืปฏิิบัติิหุ้น้าที�ได้อย�างมีประสิทธุิภาพมากยิ�งข้�น โดยส�งเสรมิ
และสนับสนุนใหุ้้มีการฝึกอบรมทั�งความรู้ด้านวชิำาชำีพติรวจสอบภายใน

 รายละเอียดข้อมูลของรายการระหุ้ว�างกัน ระหุ้ว�างบรษัิทฯ 
บรษัิทย�อย และบรษัิทที�เกี�ยวข้องกันได้แสดงไว้ในหุ้มายเหุ้ติุประกอบ
งบการเงินของบรษัิทฯ สำาหุ้รับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธุันวาคม 2564 ซ่้�ง
คณะกรรมการติรวจสอบของบรษัิทฯ ได้สอบทานรายการระหุ้ว�างกัน
ของบรษัิทฯ แล้วมีความเหุ้็นว�ารายการระหุ้ว�างกันดังกล�าว เป็นไปติาม
เงื�อนไขการค้าโดยทั�วไปและเป็นไปติามหุ้ลักเกณฑ์์ติามข้อกำาหุ้นดของ
ติลาดหุ้ลักทรัพย์แหุ้�งประเทศไทย มีหุ้ลักฐานการทำารายการครบถื้วน 
ติลอดจนมีการเปิดเผยในงบการเงินอย�างเพียงพอ ทั�งนี� ได้เปิดเผยราย
ละเอียดรายการระหุ้ว�างกัน 3 ปีย้อนหุ้ลังไว้บนเว็บไซ่ติ์ของบรษัิทฯ

9.2.1) ข้อมูลรายการระหว่างกันกับบุคคลท่ี่�อาจม่
ความขัดำแย้ง
 ในปี 2564 บรษัิทฯ และบรษัิทย�อย มีรายการระหุ้ว�างกันที�เกิด
ข้�นจากการประกอบธุรุกิจติามปกติกัิบบคุคลที�อาจมคีวามขัดแยง้ติั�งแติ�
วันที� 1 มกราคม 2564 ดังติ�อไปนี�

รายการระหว่างกัน 9.2)
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นายสุรชัำย เชำษฐโชำติิศักดิ�

บรษัิท เชำษฐโชำติิศักดิ� จำากัด

บรษัิท เม็มเบอร์ชำิป จำากัด

บรษัิท เชำษฐโชำติิ จำากัด

เป็นกรรมการและผู้ถืือหุุ้้นรายใหุ้ญ� ถืือหุุ้้นร้อยละ 23.65 ในบรษัิทฯ 

นายสุรชำัย เชำษฐโชำติิศักดิ� เป็นกรรมการและผู้ถืือหุุ้้น ถืือหุุ้้นร้อยละ 18.70 
ในบรษัิท เชำษฐโชำติศิักดิ� จำากัด

นางสุจีรา เชำษฐโชำติิศักดิ� เป็นผู้ถืือหุุ้้น ถืือหุุ้้นร้อยละ 6.30 ในบรษัิท
เชำษฐโชำติิศักดิ� จำากัด และเป็นคู�สมรสของนายสุรชำัย เชำษฐโชำติิศักดิ�
ซ่้�งเป็นกรรมการ และผู้ถืือหุุ้้นรายใหุ้ญ�

นายสุวัฒน์ เชำษฐโชำติิศักดิ� เป็นกรรมการและผู้ถืือหุุ้้น ถืือหุุ้้นร้อยละ 14.35 
ในบรษัิท เชำษฐโชำติศิักดิ� จำากัด และเป็นน้องชำายของนายสุรชำัย เชำษฐโชำติิศักดิ�

นางสาวมาลี เชำษฐโชำติิศักดิ� เป็นกรรมการและผู้ถืือหุุ้้น ถืือหุุ้้นร้อยละ 14.50 
ในบรษัิท เชำษฐโชำติศิักดิ� จำากัด และเป็นพี�สาวของนายสุรชัำย เชำษฐโชำติิศักดิ�

นายสุรชำัย เชำษฐโชำติิศักดิ� เป็นกรรมการและผู้ถืือหุุ้้น โดยถืือหุุ้้นทางอ้อมใน
บรษัิท เม็มเบอร์ชำิป จำากัด ร้อยละ 50.00 ซ่้�งรวมการถืือหุุ้้นของคู�สมรสด้วย 
ในบรษัิท เชำษฐโชำติิ จำากัด ซ่้�งบรษัิท เชำษฐโชำติิ จำากัด เป็นผู้ถืือหุุ้้นรายใหุ้ญ� 
ถืือหุุ้้นร้อยละ 60.00 ในบรษัิท เม็มเบอร์ชำิป จำากัด

นางสุจีรา เชำษฐโชำติิศักดิ� เป็นกรรมการ ในบรษัิท เม็มเบอร์ชำิป จำากัด 
และเป็นคู�สมรสของนายสุรชำัย เชำษฐโชำติิศักดิ�

นายเชำษฐ เชำษฐโชำติิศักดิ� เป็นกรรมการและผู้ถืือหุุ้้น ถืือหุุ้้นร้อยละ 30.00 
ในบรษัิท เม็มเบอร์ชำิป จำากัด และถืือหุุ้้นร้อยละ 0.01 ในบรษัิทฯ และเป็นบุติร
ชำายของนายสุรชำัย เชำษฐโชำติศิักดิ�

นายโชำติิ เชำษฐโชำติิศักดิ� เป็นกรรมการและผู้ถืือหุุ้้น ถืือหุุ้้นร้อยละ 10.00 
ในบรษัิท เม็มเบอร์ชำิปจำากัด และเป็นบุติรชำายของนายสุรชำัย เชำษฐโชำติิศักดิ�

นายสุรชำัย เชำษฐโชำติิศักดิ� เป็นกรรมการและผู้ถืือหุุ้้น ถืือหุุ้้นร้อยละ 25.00 
ในบรษัิท เชำษฐโชำติิ จำากัด

นางสุจีรา เชำษฐโชำติิศักดิ� เป็นกรรมการและผู้ถืือหุุ้้น ถืือหุุ้้นร้อยละ 25.00 
ในบรษัิท เชำษฐโชำติิ จำากัด และเป็นคู�สมรสของนายสุรชำัย เชำษฐโชำติิศักดิ�

นายเชำษฐ เชำษฐโชำติิศักดิ� เป็นกรรมการและผู้ถืือหุุ้้น ถืือหุุ้้นร้อยละ 25.00 
ในบรษัิท เชำษฐโชำติิ จำากัด และถืือหุุ้้นร้อยละ 0.062 ในบรษัิทฯ และเป็นบุติร
ชำายของนายสุรชำัย เชำษฐโชำติศิักดิ�

นายโชำติิ เชำษฐโชำติิศักดิ� เป็นกรรมการและผู้ถืือหุุ้้น ถืือหุุ้้นร้อยละ 25.00 
ในบรษัิท เชำษฐโชำติิ จำากัด และเป็นบุติรชำายของนายสุรชำัย เชำษฐโชำติิศักดิ�

บุคคลที่่�อาจมค่วามขัดำแย้ง ความส่ัมพื่ันธุ์

หุ้มายเหุ้ติุ สัดส�วนการถืือหุุ้้นของบุคคลที�อาจมีความขัดแย้งในบรษัิทฯ เป็นข้อมูล ณ วันที� 31 ธุันวาคม 2564

บจก. เชำษฐโชำติิ

การซ่ื�อทรัพย์สินถืาวร
 -ไม�มี-

การคำ�าประกัน 
 -ไม�มี-

กรรมการและ
ผู้ถืือหุุ้้นร�วมกัน

183.46ค�าเชำ�าอาคารสำานักงาน 
ค�าบรกิารส�วนกลาง 
และค�าสาธุารณูปโภค 
ซ่้�งมีระยะเวลาไม�เกิน 
3 ปี

คณะกรรมการติรวจสอบ
มีความเหุ้็นว�าอัติราค�าเชำ�า
และค�าบรกิารส�วนกลาง
ที�คิดระหุ้ว�างกันมีความ
เหุ้มาะสมและเป็นไปติาม
ราคาติลาด โดยราคาดัง
กล�าวมาจากราคาเฉลี�ยของ
ผู้ประเมิน ราคาทรัพย์สิน
อิสระที�ได้รับความเหุ้็น
ชำอบจากสำานักงานคณะ
กรรมการกำากับหุ้ลักทรัพย์
และติลาดหุ้ลักทรัพย์
จำานวน 3 ราย

บุคคลที่่�อาจม่ความขัดำแย้ง

บรษัิัที่ฯ ม่รายการระหว่างกันกับบุคคลที่่�อาจม่ความขัดำแย้ง ในปี 2564 ดัำงน่�

ลักษัณะความส่ัมพื่ันธุ์ ลักษัณะรายการ มูลค่ารายการ
(ล้านบาที่)

ความจำาเป็น
และส่มเหติุส่มผล

หุ้มายเหุ้ติุ  รายการระหุ้ว�างกันที�เกิดข้�นได้มีการอนุมัติิรายการและเปิดเผยข้อมูลติามประกาศของคณะกรรมการกำากับติลาดทุนแล้ว

9.2.2) ความจำาเป็นและความส่มเหติุส่มผลของการที่ำารายการระหว่างกัน
 รายการระหุ้ว�างกนัที�เกดิข้�นนั�นมคีวามจำาเป็นและความสมเหุ้ติสุมผลของการทำารายการเพื�อก�อใหุ้เ้กดิประโยชำนส์งูสุดของบรษัิทฯ ซ้่�งในปี 
2564 ที�ผ�านมา บรษัิทฯ มีรายการระหุ้ว�างกันที�เกิดข้�นกับบรษัิทย�อย และกับบรษัิทที�เกี�ยวข้องกัน โดยมีรายการหุ้ลัก ได้แก� การเชำ�าอาคารเพื�อใชำ้
เป็นอาคารสำานักงาน หุ้รอืเพื�อการดำาเนินธุุรกิจ และรายการคำ�าประกันซ่้�งเป็นรายการที�ดำาเนินติามธุุรกิจปกติิ ไม�มีเงื�อนไขพิเศษ และไม�มีการถื�ายเท
ผลประโยชำนร์ะหุ้ว�างบรษัิทฯ และผูท้ี�เกี�ยวขอ้ง การกำาหุ้นดราคา อตัิราค�าธุรรมเนยีม และ/หุ้รอื อตัิราดอกเบี�ย เป็นการกำาหุ้นดติามราคาที�สอดคล้อง
กบัอตัิราปกติทิี�สามารถืเปรยีบเทยีบไดก้บัการทำารายการกบับคุคลอื�นที�ไม�มคีวามเกี�ยวขอ้งกนั ซ่้�งไดเ้ปดิเผยในหุ้มายเหุ้ติปุระกอบงบการเงนิประจำา
ปี 2564 แล้ว
 คณะกรรมการติรวจสอบของบรษัิทฯ ได้สอบทานรายการระหุ้ว�างกันของบรษัิทฯ และบรษัิทย�อย และกับบุคคลที�อาจมีความขัดแย้ง
อันได้แก� การเชำ�าอาคาร รายการซ่ื�อขายสินค้าหุ้รอืทรัพย์สิน ค�าลิขสิทธุิ� การรับจ้างผลิติ งานคอนเสิร์ติและกิจกรรมการติลาด การขายโฆษณา
ค�าบรกิาร และดอกเบี�ยเงินกู้ ฯลฯ 
 ซ่้�งได้เปิดเผยในหุ้มายเหุ้ตุิประกอบงบการเงินประจำาปี 2564 แล้ว มีความเห็ุ้นว�า รายการดังกล�าวเป็นรายการที�ดำาเนินติามธุุรกิจปกติิ
มีความจำาเป็นและความสมเหุ้ติุสมผลของการทำารายการเพื�อก�อใหุ้้เกิดประโยชำน์สูงสุดของบรษัิทฯ

9.2.3) มาติรการหรอืขั�นติอนการอนุมัติิการที่ำารายการระหว่างกัน 
 บรษัิทฯ ใหุ้้ความสำาคญัในการพิจารณารายการติ�างๆ  โดยจัดมาติรการอนุมตัิใิหุ้เ้ป็นไปติามหุ้ลักเกณฑ์ ์ประกาศจากสำานกังานคณะกรรมการ
กำากับหุ้ลักทรัพย์และติลาดหุ้ลักทรัพย์ และติลาดหุ้ลักทรัพย์แหุ้�งประเทศไทยอย�างเคร�งครัด โดยรายการระหุ้ว�างกันนั�นติ้องอยู�บนพื�นฐานของ
ความจำาเป็น ความสมเหุ้ติุสมผล และเป็นการดำาเนินการเพื�อก�อใหุ้้เกิดประโยชำน์สูงสุดติ�อบรษัิทฯ  ซ่้�งเป็นไปในราคาและเงื�อนไขที�ไม�แติกติ�างกับ
รายการที�มีกับบุคคลภายนอกที�ไม�เกี�ยวข้องกัน และในกรณีที�มีรายการระหุ้ว�างกัน ที�มีสาระสำาคัญ ติ้องได้รับการอนุมัติิจากคณะกรรมการติรวจ
สอบและคณะกรรมการบรษัิท รวมถื้งที�ประชำุมผู้ถืือหุุ้้นติามแติ�กรณี ส�วนการลงมติิหุ้ากมีกรรมการหุ้รอืผู้ถืือหุุ้้นท�านใดที�มีส�วนได้เสียในรายการ
ดังกล�าว จะไม�เข้าร�วมและไม�มีสิทธุิ�ในการออกเสียงในวาระนั�นๆ เพื�อใหุ้้ที�ประชุำมอภิปรายและลงมติิด้วยความอิสระ 
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9.2.4) นโยบายหรอืแนวโนม้การที่ำารายการระหวา่งกัน
รวมที่ั�งการไดำม้าหรอืจำาหนา่ยไปซึ�งส่นิที่รัพื่ยใ์นอนาคติ
 บรษัิทฯ ได้กำาหุ้นดนโยบายการทำารายการเกี�ยวโยง รายการ
ระหุ้ว�างกนั และการไดม้าหุ้รอืจำาหุ้น�ายไปซ่้�งสนิทรัพย ์ใหุ้เ้ปน็ไปติามกรอบ
จรยิธุรรมที�ดี ระเบียบปฏิิบัติิ กระบวนการในการพิจารณา ขั�นติอนการ
อนุมัติิรายการ ซ้่�งเป็นไปติามหุ้ลักการ เงื�อนไขการค้าทั�วไปของธุุรกิจ 
ที�ได้กระทำาอย�างยุติิธุรรม ติามราคาติลาด รวมทั�งเป็นราคาเดียวกับ
การทำารายการกับบุคคลภายนอก ติลอดจนการเปิดเผยข้อมูลติ�างๆ ใหุ้้
เป็นไปติามหุ้ลักเกณฑ์์และประกาศคณะกรรมการติลาดหุ้ลักทรัพย์แหุ้�ง
ประเทศไทย เร ื�องการเปดิเผยขอ้มลูและการปฏิบัิติขิองบรษัิทจดทะเบยีน
ในรายการที�เกี�ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 

9.2.5) แนวโน้มการที่ำารายการในอนาคติ 
 บรษัิทฯ ยังคงมีแนวโน้มในการทำารายการในอนาคติกับ
บรษัิทที�เกี�ยวข้องกันติ�อไป เชำ�น การเชำ�าอาคารสำานักงาน ซ่้�งเป็นไปติาม
ขั�นติอนโดยคำานง้ถืง้ความสมเหุ้ตุิสมผลของการทำารายการ อย�างไรก็ติาม 
บรษัิทฯ ไม�มีนโยบายที�จะทำารายการกับบุคคลที�อาจขัดแย้งกัน ยกเว้นใน
กรณีที�บรษัิทฯ เหุ้็นว�าจะได้รับผลติอบแทนสูงสุดของบรษัิทฯ เป็นสำาคัญ
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 3
ส่่วนที่่�

งบการเงิน
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รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
 
 
เสนอผูถ้อืหุน้ของบรษิทั อารเ์อส จ ากดั (มหาชน) 
 
 
ความเหน็ 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) (บรษิทั) และ 
บรษิทัย่อย (กลุ่มบรษิทั) และแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และผลการด าเนินงานรวมและ 
ผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ รวมถงึกระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสดเฉพาะกิจการส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั โดยถูกต้อง
ตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
 
งบการเงินท่ีตรวจสอบ 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการประกอบดว้ย 
 งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั  
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกจิการส าหรบัปีสิ้นสุด 

วนัเดยีวกนั 
 งบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั และ 
 หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการซึ่งประกอบดว้ยนโยบายการบญัชทีีส่ าคญัและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ 

 
เกณฑใ์นการแสดงความเหน็  

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจ้าได้กล่าวไวใ้นส่วนของความรบัผิดชอบ
ของผูส้อบบญัชตี่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มคีวามเป็นอสิระจาก
กลุ่มบรษิทัและบรษิทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีีก่ าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบั
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิตามความรบัผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น  ๆ  
ซึ่งเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลกัฐานการสอบบญัชีที่ข้าพเจ้าได้รบั เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ 
ในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 
 
เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบคอืเรื่องต่าง ๆ ที่มนีัยส าคญัที่สุดตามดุลยพนิิจเยี่ยงผู้ประกอบวชิาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการส าหรบังวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเรื่องเหล่าน้ีมาพจิารณาในบรบิทของการตรวจสอบ 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า  ทัง้น้ี ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็น 
แยกต่างหากส าหรบัเรื่องเหล่าน้ี 
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เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
 

การตดัจ าหน่ายต้นทุนการผลิตละคร 
 

 

อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการข้อ 4.11 ก) เรื่อง ต้นทุนการผลิตละคร และ 
ขอ้ 20 เรื่อง สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (สทุธ)ิ 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มบรษิทัมยีอดคงเหลือ
ต้นทุนการผลิตละครและภาพยนตร์สุทธิจ านวน 737.41 
ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 12.73 ของสนิทรพัย์รวม
ในงบการเงินรวม ต้นทุนการผลิตละครแสดงมูลค่าตาม
ราคาทุนหกัค่าตัดจ าหน่ายสะสม ซึ่งวิธีการตัดจ าหน่าย 
ตดัจ าหน่ายตามรูปแบบที่คาดการณ์ของการใช้สินทรพัย์
เพื่อประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนาคต 
 
ฝ่ายบริหารแบ่งสัดส่วนต้นทุนการผลิตละครออกเป็น  
2 ส่วนกล่าวคอื ส่วนแรกของต้นทุนการผลิตละคร จะตดั
จ าหน่ายตามจ านวนตอนในแต่ละครัง้ที่คาดการณ์ว่า 
จะออกอากาศทางโทรทศัน์ สว่นทีเ่หลอืของตน้ทุนการผลติ
ละครจะตดัจ าหน่ายด้วยวธิเีส้นตรงตามจ านวนปีที่คาดว่า
จะขายลขิสทิธิล์ะครไดห้ลงัจากออกอากาศทางโทรทศัน์ 
 
ข้าพเจ้าให้ความใส่ใจวิธีการตัดจ าหน่ายต้นทุนการผลิต
ละครในส่วนที่ตัดจ าหน่ายตามจ านวนตอนในแต่ละครัง้ 
ที่คาดการณ์ว่าจะออกอากาศทางโทรทัศน์และส่วนที่ตัด
จ าหน่ายด้วยวิธีเส้นตรงตามจ านวนปีที่คาดว่าจะขาย
ลขิสทิธิล์ะครไดห้ลงัจากออกอากาศทางโทรทศัน์ เน่ืองจาก
การประมาณวิธีตดัจ าหน่ายในส่วนน้ีเกี่ยวข้องกบัการใช้
ดลุยพนิิจของฝ่ายบรหิาร 

ขา้พเจา้ท าความเขา้ใจและตรวจสอบวธิกีารตดัจ าหน่ายตน้ทุนการ
ผลติละครโดย 
 
 ประเมนิความเหมาะสมของดุลยพินิจที่ฝ่ายบริหารใช้ในการ

แบ่งสดัสว่นตน้ทุนการผลติละครกบัสดัส่วนของการใช้งานที่ท า
ให้เกิดรายได้จากการออกอากาศละครแต่ละเรื่อง และรายได้
จากการขายลขิสทิธิล์ะคร 

 
 ประเมนิความเหมาะสมของวธิกีารคาดการณ์ที่เกี่ยวกบัการ

ประมาณการจ านวนตอนของการออกอากาศละครแต่ละเรื่อง
โดยเทยีบกบัแผนการออกอากาศ 

 
 ประเมนิความถูกต้องของแผนการออกอากาศละครที่น ามาใช้

ค านวณการตดัจ าหน่ายต้นทุนการผลติละครโดยเปรยีบเทยีบ
กบัจ านวนตอนทีอ่อกอากาศจรงิของละครเรื่องนัน้ 
 

 ประเมนิความเหมาะสมอายขุองละครที่ฝ่ายบรหิารคาดวา่จะมี
การใชง้านทีเ่กดิขึน้จากการขายลขิสทิธิล์ะคร 
 

 ทดสอบการค านวณ เพื่อประเมินความถูกต้องของการ
ค านวณการตดัจ าหน่ายต้นทุนการผลติละคร 

 
ข้าพเจ้าพิจารณาแล้วว่าข้อสมมติฐานและข้อมูลที่ฝ่ายบริหาร 
ใช้ในการประมาณการตดัจ าหน่ายต้นทุนการผลิตละครมีความ
สมเหตุสมผลตามหลกัฐานที่สนบัสนุน จากวธิกีารตรวจสอบดงักล่าว 
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เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
 

การวดัมลูค่าสินค้าคงเหลือ 
 

 

อา้งองิหมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบเฉพาะกิจการ
ข้อ 8 จ) เรื่อง การประมานการค่าเผื่อสนิค้าคงเหลือ และ
ขอ้ 12 เรื่อง สนิคา้คงเหลอื (สทุธ)ิ 
 
ณ วันที่  31 ธันวาคม พ .ศ . 2564 กลุ่มบริษัทมีสินค้า
คงเหลอื (สทุธ)ิ จ านวน 336.63 ลา้นบาท ภายหลงัการรบัรู้
ค่าเผื่อสนิค้าเสื่อมสภาพและล้าสมยัจ านวน 35.04 ล้านบาท 
ซึง่สนิคา้คงเหลอื (สทุธ)ิ คดิเป็นรอ้ยละ 5.81 ของสนิทรพัย์
รวมในงบการเงนิรวม  
 
ฝ่ายบริหารให้ความส าคญักับการประเมินค่าเผื่อสินค้า
เสื่อมสภาพและลา้สมยั ดงันัน้ผูบ้รหิารจงึก าหนดขอ้สมมติฐาน
ในการประมาณการค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพและล้าสมยั 
ในเป็นอัตราร้อยละในแต่ละช่วงอายุคงค้างของสินค้า 
แต่ละกลุ่ม โดยใช้ประสบการณ์และข้อมูลการเคลื่อนไหว
สินค้ารวมถึงการเสื่อมสภาพที่เกิดขึ้นในอดีตและอายุ
คงเหลอืของสนิคา้  
 
ขา้พเจา้ใหค้วามใส่ใจในการประมาณค่าเผื่อสนิคา้คงเหลือ
เน่ืองจากสินค้าคงเหลือมีมูลค่าเป็นจ านวนที่มีสาระส าคญั 
และเ ป็นรายการประมาณการที่อาศัยดุลยพินิจและ
ประสบการณ์ของผู้บรหิาร ความเหมาะสมของมูลค่าสินค้า
คงเหลือจึงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ และความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่น ามาใช้ในการพิจารณาบนัทึกค่าเผื่อ
สนิคา้คงเหลอื 

 

ข้าพเจ้าท าความเข้าใจและตรวจสอบการประมาณค่าเผื่อสินค้า
คงเหลอืโดย 
 
 ประเมนิวธิกีารทีฝ่่ายบรหิารใชใ้นการประมาณการคา่เผื่อสนิคา้

เสื่อมสภาพและลา้สมยั เพื่อใหแ้น่ใจว่าพบวา่นโยบายการบญัชี
มคีวามสม ่าเสมอกบัปีทีผ่า่นมา 

 ประเมนิความสมเหตุสมผลและสอบถามผูบ้รหิารเชงิทดสอบ
ในขอ้สมมตฐิานซึง่ใชใ้นการประมาณการค่าเผื่อสนิคา้เสื่อมสภาพ
และล้าสมยั โดยพจิารณาจากขอ้มูลที่เกิดขึ้นในอดตีและอายุ
ของสนิค้าคงเหลือ รวมถึงการวเิคราะห์อตัราการหมุนเวียน
ของสนิคา้คงเหลอื  

 ทดสอบความน่าเชื่อถือของรายงานอายุของสินค้าคงเหลือ 
ที่คงค้างตามหลักเกณฑ์ที่ ฝ่ายบริหารก าหนดและตรวจสอบ
รายการเคลื่อนไหววนัสุดท้ายของสินค้าคงเหลือกับเอกสาร
ประกอบรายการ  

 ทดสอบการค านวณค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพและล้าสมัยที่
ประมาณการจากขอ้สมมตฐิานของฝ่ายบรหิารและเปรยีบเทยีบ
ผลการค านวณกบัยอดประมาณการทีฝ่่ายบรหิารค านวณได ้ 

 

ข้าพเจ้าพจิารณาแล้วว่าข้อสมมติฐานและข้อมูลที่ฝ่ายบรหิารใช้ใน
การประมาณการค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพและล้าสมัยมีความ
สมเหตุสมผลตามหลกัฐานที่สนบัสนุน จากวธิกีารตรวจสอบดงักล่าว 
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การปันส่วนราคาซ้ือในการซ้ือธรุกิจ 
 

อ้างถงึหมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมข้อ 15 เรื่องเงนิลงทุน
ในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ และขอ้ 37 เรื่องการซือ้ธรุกจิ 
 
ในวนัที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มบริษัทได้ลงทุนในหุ้น
สามญัของบรษิทั เชษฐ เอเชยี จ ากดั และ บรษิทัยอ่ยในอตัรา
ร้อยละ 35 ของหุ้นสามญัทัง้หมด ซึ่งได้จ ัดประเภทเป็น 
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและในวนัที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 
ได้ลงทุนในหุ้นสามญัของ บริษัท โฟร์ท แอปเป้ิล จ ากัด  
ในสัดส่วนและร้อยละ 70 ของจ านวนหุ้นสามัญทัง้หมด  
และไดจ้ดัประเภทเป็นเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย  
 
กลุ่มบรษิทัเสรจ็สิน้การวดัมูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์สุทธิ 
ที่ระบุได้ที่ได้มาจากซื้อบริษัท เชษฐ เอเชีย จ ากัด และ
บรษิทัยอ่ย ณ วนัทีซ่ือ้ โดยมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธิ
ที่ระบุได้มีมูลค่าเท่ากับ 830.84 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่
ประกอบดว้ยเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 18.20 ลา้นบาท 
เงินลงทุนในสินเชื่อจากการซื้อลูกหน้ี  583.18 ล้านบาท  
เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหน้ี - สุทธ ิ247.52 ล้านบาท ที่ดนิ อาคาร 
และอุปกรณ์ - สุทธ ิ313.75 ล้านบาท สนิทรพัยภ์าษเีงนิได้
รอตัดบัญชี 119.02 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะยาวจาก
สถาบนัการเงนิ 273.31 ล้านบาท ทัง้น้ีสิง่ตอบแทนทัง้หมด
ที่บริษัทโอนให้ ประกอบด้วย เงินสด 920.00 ล้านบาท  
โดยผลต่างระหว่างสิง่ตอบแทนที่โอนให้และมูลค่ายุติธรรม
ของสนิทรพัยท์ี่ระบุไดท้ี่ไดม้าท าใหเ้กดิค่าความนิยมจ านวน 
629.21 ลา้นบาท  
 

 

 
 

ขา้พเจา้ปฏิบตัิงานดงัต่อไปน้ีเพื่อให้ไดห้ลกัฐานเกี่ยวกบัการที่
ผู้บริหารประเมินการซื้อธุรกิจและวัดมูลค่ายุติธรรมของ
สนิทรพัยท์ีร่ะบุไดท้ีไ่ดม้าและหน้ีสนิทีร่บัมา 
 
 พจิารณาการประเมนิรายการซือ้ธรุกจิทีจ่ดัท าโดยผูบ้รหิาร

ว่ารายการดังกล่าวถือเป็นร่วมมือธุรกิจตามมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงนิฉบบัที ่3 เรื่องการรวมธุรกจิ นอกจากน้ี
ข้าพเจ้าได้ปรกึษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านบญัชีของข้าพเจ้า
ในการพจิารณารายการดงักล่าว 

 
 อ่านสญัญาซื้อขายหุ้นสามญัของบรษิทั เชษฐ เอเชยี จ ากดั 

และบรษิทัย่อย และบรษิทั โฟร์ท แอปเป้ิล จ ากดั รวมถึง
รายงานการประชุมคณะกรรมการบรษิทั และประชุมสามญั
ผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกบัการอนุมตัิให้บรษิทัเข้าท ารายการ
ซือ้ธรุกจิเพื่อท าความเขา้ใจในรายการทีเ่กดิ  

 
 ประเมนิการมอี านาจควบคมุตามเงื่อนไขที่ระบุในมาตรฐาน

การรายงานทางการเงนิฉบบัที ่10 เรื่องงบการเงนิรวม 
 
 ประเมินความเหมาะสมของการระบุสินทรพัย์ที่ระบุได้ 

ทีไ่ดม้าและหน้ีสนิทีไ่ดร้บัมา ณ วนัซือ้ธรุกจิรวมถงึประเมนิ
ขั ้นตอนการก าหนดมูลค่ า ยุติ ธ ร รมของสินทรัพย์ 
ทีร่ะบุไดท้ีจ่ดัท าขึน้โดยผูบ้รหิาร 
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เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
 

การปันส่วนราคาซ้ือในการซ้ือธรุกิจ 
 

มลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธทิี่ระบุไดท้ี่ไดม้าจากซื้อบรษิทั 
โฟร์ท แอปเป้ิล จ ากดั ณ วนัที่ซื้อ โดยมูลค่ายุติธรรมของ
สนิทรพัยส์ทุธทิีร่ะบุไดส้ทุธคิดิเป็นสดัส่วนการถอืหุน้รอ้ยละ 70 
มลูคา่เท่ากบั 1.77 ลา้นบาท ซึง่สว่นใหญ่ประกอบดว้ยเงนิสด
และรายการเทียบเท่าเงนิสด 8.00 ล้านบาท ลูกหน้ีการค้า
และลูกหน้ีอื่น (สุทธิ) 3.82.ล้านบาท เจ้าหน้ีการค้าและ
เจา้หน้ีอื่น 7.62 ลา้นบาท และเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนั
การเงิน 2.40 ล้านบาท ทัง้น้ีสิ่งตอบแทนทัง้หมดที่บริษัท
โอนให้ ประกอบด้วย เงนิสด 13.00 ล้านบาท โดยผลต่าง
ระหวา่งสิง่ตอบแทนที่โอนใหแ้ละมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัย์
ทีร่ะบุไดท้ีไ่ดม้าท าใหเ้กดิคา่ความนิยมจ านวน 11.23 ลา้นบาท  
 
ข้าพเจ้าให้ความส าคญัในเรื่องการซื้อธุรกิจเกี่ยวกับการ 
ปันส่วนราคาซื้อในการซื้อธุรกิจและการค านวณหามูลค่า
ยุติธรรมของสินทรพัย์สุทธิที่ได้มา ที่เกิดขึ้นจากการซื้อ
ธุรกจิ โดยใช้วธิคีดิลดกระแสเงนิสดต้องอาศยัขอ้สมมตฐิาน
ที่เกี่ยวขอ้งกบัการใช้ดุลยพนิิจที่ส าคญัของผูบ้รหิาร วธิกีาร
วดัมูลค่า รวมถงึขอ้มูลและขอ้สมมตฐิานที่ใช้ในการค านวณ
นัน้มีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรม ข้อสมมติฐานที่ส าคัญ  
เช่น ผลการด าเนินงานในอนาคต อตัราคดิลด  
 

 

 
 

 ทดสอบการระบุและการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัย์
สุทธทิี่ไดม้าที่ระบุไดท้ี่กลุ่มบรษิทัได้รบัมาจากการซื้อธุรกิจ 
และประเมนิความเหมาะสมของข้อสมมติฐานที่ใช้ในการ
วดัมูลค่า เช่น ความเป็นไปได้ของผลการด าเนินงานของ
กิจการในอนาคต อตัราคิดลด และสอบถามผู้บริหารใน 
เชิงทดสอบเกี่ยวกบัข้อสมมติฐานที่ใช้ในการค านวณโดย
เปรยีบเทยีบกบัขอ้มูลในอดตีประกอบกบัขอ้มูลจากแหล่ง
ภายนอก 

 
 ทดสอบการค านวณค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวม

ธุรกิจ ซึ่งเป็นผลต่างระหว่างมูลค่าสิง่ตอบแทนที่จ่ายซื้อ
ทัง้หมดกบัมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธทิีไ่ดม้าที่ระบุได ้ 

 
 ประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงนิ 
 
ข้าพเจ้าพิจารณาแล้วว่าข้อสมมติฐานที่ส าคญัที่ผู้บริหารใช้ 
ในการพจิารณามูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธทิีไ่ดม้ามคีวาม
สมเหตุสมผลตามหลกัฐานทีไ่ดร้บั 

 
ข้อมลูอ่ืน 

กรรมการเป็นผู้รบัผดิชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงนิรวมและ 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ และรายงานของผูส้อบบญัชทีี่อยู่ในรายงานนัน้ ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดร้บัรายงานประจ าปีภายหลงั
วนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชน้ีี  
 
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมัน่ 
ต่อขอ้มลูอื่น 
 
ความรบัผดิชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพจิารณา 
ว่าขอ้มูลอื่นมคีวามขดัแยง้ที่มสีาระส าคญักบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ หรอืกบัความรูท้ี่ไดร้บัจากการตรวจสอบ 
ของขา้พเจา้ หรอืปรากฏวา่ขอ้มลูอื่นมกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม ่ 
 
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคญั ข้าพเจ้า 
ตอ้งสื่อสารเรื่องดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 
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ความรบัผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

กรรมการมหีน้าที่รบัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการเหล่าน้ี โดยถูกต้องตามที่ควร 
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกี่ยวกบัการควบคุมภายในที่กรรมการพจิารณาว่าจ าเป็น เพื่อใหส้ามารถ
จดัท างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการทีป่ราศจากการแสดงขอ้มลูที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกดิจาก
การทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  
 
ในการจดัท างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ กรรมการรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกลุ่มบรษิทัและบรษิทั
ในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเรื่องทีเ่กี่ยวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑก์ารบญัชสี าหรบั
การด าเนินงานต่อเน่ือง เวน้แต่กรรมการมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิกลุ่มบรษิทัและบรษิทั หรอืหยดุด าเนินงาน หรอืไมส่ามารถด าเนินงาน
ต่อเน่ืองต่อไปได ้ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีช่่วยกรรมการในการก ากบัดแูลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงนิของกลุ่มบรษิทัและบรษิทั 
 
ความรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามวีตัถุประสงคเ์พื่อให้ไดค้วามเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิ รวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจรติหรอืข้อผดิพลาด และ
เสนอรายงานของผู้สอบบญัชซีึ่งรวมความเหน็ของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลคอืความเชื่อมัน่ในระดบัสูง   
แต่ไม่ไดเ้ป็นการรบัประกนัว่าการปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจรงิ  
อนัเป็นสาระส าคญัที่มอียู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด  และถือว่ามีสาระส าคญั 
เมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขดัต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสินใจ 
ทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่าน้ี  
 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัช ีขา้พเจา้ไดใ้ช้ดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีและการสงัเกต  และสงสยั
เยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 
 

 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงนิ รวมและงบการเงนิ 
เฉพาะกจิการ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ
ความเสีย่งเหล่านัน้ และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 
ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัซึ่งเป็นผลมาจากการทุจรติจะสูงกว่าความเ สี่ยงที่เกิดจาก
ขอ้ผดิพลาด เน่ืองจากการทุจรติอาจเกี่ยวกบัการสมรูร้่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเวน้การแสดงขอ้มูล 
การแสดงขอ้มลูทีไ่มต่รงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคมุภายใน 

 ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิกีารตรวจสอบที่เหมาะสมกบัสถานการณ์ 
แต่ไมใ่ช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคมุภายในของกลุ่มบรษิทัและบรษิทั 

 ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีี่กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี และการเปิดเผย
ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัท าขึน้โดยกรรมการ  
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 สรุปเกี่ยวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑก์ารบญัชสี าหรบัการด าเนินงานต่อเน่ืองของกรรมการจากหลกัฐานการสอบบญัชี
ที่ไดร้บั และประเมนิว่ามคีวามไมแ่น่นอนทีม่สีาระส าคญัทีเ่กี่ยวกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสยั
อย่างมีนัยส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่า 
มีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคญั ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสงัเกตถึงการ
เปิดเผยขอ้มูลในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการที่เกี่ยวขอ้ง หรอืถ้าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพยีงพอ ความเหน็
ของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีที่ได้รบัจนถึงวนัที่ในรายงานของ 
ผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้ อย่างไรกต็าม เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบรษิทัและบรษิทัต้องหยดุ
การด าเนินงานต่อเน่ือง  

 ประเมนิการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย
ข้อมูลว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท าให้มกีารน าเสนอข้อมูล 
โดยถูกตอ้งตามทีค่วรหรอืไม่ 

 ได้รบัหลกัฐานการสอบบญัชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกบัข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม  
ทางธุรกจิภายในกลุ่มบรษิทัเพื่อแสดงความเหน็ต่องบการเงนิรวม ขา้พเจา้รบัผดิชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุม  
ดแูลและการปฏบิตังิานตรวจสอบกลุ่มบรษิทั ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อความเหน็ของขา้พเจา้ 

 
ขา้พเจา้ได้สื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ที่ส าคญัซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว้ ประเดน็ที่มนีัยส าคญัที่พบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องที่มนีัยส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้า 
ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้หค้ ารบัรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวขอ้งกบัความเป็นอสิระ
และไดส้ื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกบัความสมัพนัธท์ัง้หมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจา้เชื่อว่ามเีหตุผลที่บุคคลภายนอก
อาจพจิารณาวา่กระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการทีข่า้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไมใ่หข้า้พเจา้ขาดความเป็นอสิระ 
 
จากเรื่องทีส่ื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาเรื่องต่าง ๆ ทีม่นียัส าคญัทีส่ดุในการตรวจสอบงบการเงนิรวมและ
งบการเงนิเฉพาะกิจการในงวดปัจจบุนัและก าหนดเป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธบิายเรื่องเหล่าน้ีในรา ยงานของ
ผู้สอบบญัชี เว้นแต่กฎหมายหรอืข้อบงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกบัเรื่องดงักล่าว หรอืในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น  
ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดงักล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่าง  
สมเหตุผลวา่จะมผีลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อสว่นไดเ้สยีสาธารณะจากการสื่อสารดงักล่าว  
 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
สง่า  โชคนิติสวสัด์ิ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่11251 
กรงุเทพมหานคร 
28 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2565 

บริษทั อารเ์อส จ ากดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 9 141,246,307      200,100,593      16,858,368        42,996,478        

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ (สทุธ)ิ 10 553,301,561      711,408,947      558,255,683      548,961,895      

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แกก่จิการ

ทีเ่กีย่วขอ้งกนั (สทุธ)ิ 38 ง) -               -               1,007,700,000    1,034,700,000    

สนิคา้คงเหลอื (สทุธ)ิ 12 336,634,019      228,725,881      972,024            115,780            

ภาษมีลูคา่เพิม่ (สทุธ)ิ 26 52,578,115        24,610,076        -               -               

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 13 7,350,697          8,684,428          617,548            677,049            

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 1,091,110,699    1,173,529,925    1,584,403,623    1,627,451,202    

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

สนิทรพัยต์ามสญัญาไมห่มนุเวยีน 10.1 29,908,941        10,000,000        29,908,941        10,000,000        

เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย (สทุธ)ิ 14 -               -               1,500,626,572    532,485,044      

เงนิลงทนุในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ (สทุธ)ิ 15 1,063,390,151    3,992,546          25,989,461        -               

อุปกรณ์ (สทุธ)ิ 16 566,614,299      641,880,556      432,813,146      487,484,726      

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้(สทุธ)ิ 17 411,007,815      471,486,947      205,625,635      237,829,068      

คา่ความนยิม 18 11,233,358        -               -               -               

ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืน่ความถีแ่ละ

ประกอบกจิการโทรทศัน์ (สทุธ)ิ 19 526,692,573      598,720,594      -               -               

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (สทุธ)ิ 20 1,803,845,464    1,314,037,630    90,808,161        110,316,228      

ภาษเีงนิไดถ้กูหกั ณ ทีจ่่าย (สทุธ)ิ 21 38,817,745        156,404,476      4,733,664          25,522,031        

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี(สทุธ)ิ 22 239,452,209      123,568,442      85,520,303        85,872,673        

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ (สทุธ)ิ 21,137,991        22,868,498        7,366,889          9,796,516          

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 4,712,100,546    3,342,959,689    2,383,392,772    1,499,306,286    

รวมสินทรพัย์ 5,803,211,245    4,516,489,614    3,967,796,395    3,126,757,488    

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 20 ถงึ 97 เป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ  ____________________________________________      กรรมการ  _____________________________________________
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บริษทั อารเ์อส จ ากดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ

หน้ีสินหมนุเวียน

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่ 23 882,455,041      1,016,085,502    91,557,453        114,177,323      

เจา้หนี้เงนิประกนัผลงาน 12,583,938        23,429,564        3,291,488          10,702,736        

หนี้สนิภายใตส้ญัญาเชา่ทีถ่งึก าหนดช าระ

ภายในหนึ่งปี (สทุธ)ิ 24 91,785,628        83,311,020        45,533,353        42,197,064        

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 25 995,000,000      540,000,000      490,000,000      350,000,000      

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 38 จ) -               -               24,327,125        255,327,125      

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 27 120,000,000      80,000,000        -               -               

ภาษมีลูคา่เพิม่ (สทุธ)ิ 26 60,198,411        36,883,597        36,328,717        33,307,694        

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 15,182,178        21,563,289        -                 13,009,535        

ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่่ายคา้งจ่าย 19,691,284        11,545,413        3,045,639          2,800,596          

หนี้สนิหมนุเวยีนอืน่ 1,137,921          977,571            1,137,919          977,571            

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 2,198,034,401    1,813,795,956    695,221,694      822,499,644      

หน้ีสินไม่หมนุเวียน

หนี้สนิภายใตส้ญัญาเชา่ (สทุธ)ิ 24 302,491,838      366,745,952      152,239,735      185,698,983      

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (สทุธ)ิ 27 952,203,819      156,085,000      916,118,819      -               

หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี(สทุธ)ิ 22 47,807,034        9,897               -               -               

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 28 159,154,118      170,653,648      84,117,983        100,858,435      

ประมาณการหนี้สนิคา่รือ้ถอน 5,291,697          5,088,170          2,388,752          2,296,877          

หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอืน่ 62,363              42,363              40,000              20,000              

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 1,467,010,869    698,625,030      1,154,905,289    288,874,295      

รวมหน้ีสิน 3,665,045,270    2,512,420,986    1,850,126,983    1,111,373,939    

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 20 ถงึ 97 เป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั อารเ์อส จ ากดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ (ต่อ)

ส่วนของเจา้ของ

ทนุเรอืนหุน้ 29.1

ทนุจดทะเบยีน

   หุน้สามญั 1,163,996,212 หุน้ 

      มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 1,163,996,212    1,163,996,212    

   หุน้สามญั 1,161,997,216 หุน้ 

      มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 1,161,997,216    1,161,997,216    

ทนุทีอ่อกและช าระเตม็มลูคา่แลว้

   หุน้สามญั 972,496,946 หุน้

      มลูคา่ทีไ่ดร้บัช าระแลว้หุน้ละ 1 บาท 972,496,946      972,496,946      972,496,946      972,496,946      

สว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญั 29.1 322,107,225      322,107,225      322,107,225      322,107,225      

หุน้สามญัซือ้คนื 29.4 (160,158,220)     (160,158,220)     (160,158,220)     (160,158,220)     

ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ทนุส ารองตามกฎหมาย 31 120,327,052      120,327,052      120,327,052      120,327,052      

จดัสรรแลว้ - ส ารองหุน้สามญัซือ้คนื 29.4 160,158,220      160,158,220      160,158,220      160,158,220      

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 722,721,127      587,007,031      702,738,189      600,452,326      

รวมส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 2,137,652,350    2,001,938,254    2,117,669,412    2,015,383,549    

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 513,625            2,130,374          -               -               

รวมส่วนของเจา้ของ 2,138,165,975    2,004,068,628    2,117,669,412    2,015,383,549    

รวมหน้ีสินและส่วนของเจา้ของ 5,803,211,245    4,516,489,614    3,967,796,395    3,126,757,488    

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 20 ถงึ 97 เป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั อารเ์อส จ ากดั (มหาชน)
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 2,263,915,067    2,381,378,687    -               -               

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 1,308,918,323    1,392,785,020    702,619,072      844,008,448      

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 3,572,833,390    3,774,163,707    702,619,072      844,008,448      

ตน้ทุนขาย (867,996,578)      (801,666,768)      -               -               

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร (936,172,954)      (966,995,535)      (545,377,479)     (542,137,541)     

รวมต้นทุนขายและการให้บริการ (1,804,169,532)   (1,768,662,303)   (545,377,479)     (542,137,541)     

ก าไรขัน้ต้น 1,768,663,858    2,005,501,404    157,241,593      301,870,907      
รายไดอ้ื่น 32 16,754,745        16,903,778        84,724,945       44,985,735       

ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 1,785,418,603    2,022,405,182    241,966,538      346,856,642      
ค่าใชจ่้ายในการขาย (834,513,659)      (585,774,737)      (2,036,181)        (6,305,844)        
ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (841,997,053)      (730,845,510)      (86,426,014)      (90,326,166)      
กลบัรายการประมาณการผลขาดทุนของ
เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย (สุทธ)ิ -                -                -                  40,892             

ค่าใชจ่้ายอื่น (1,804,123)         (4,126,899)         (873,705)          (1,849,596)        
ตน้ทุนทางการเงนิ 34 (59,056,473)       (36,111,312)       (39,938,703)      (18,699,597)      
ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุน
ในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 15 82,904,555        -                (12,699)            -               

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 130,951,850       665,546,724       112,679,236      229,716,331      
ค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได้ 35 (5,968,038)         (137,269,081)      (13,653,085)      (42,496,624)      

ก าไรส าหรบัปี 124,983,812       528,277,643       99,026,151       187,219,707      

ก าไรเบด็เสรจ็อ่ืน :
รายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงัก าไร
หรอืขาดทุนในภายหลงั
การวดัมลูค่าใหมข่องภาระผกูพนั
   ผลประโยชน์พนกังาน 28 10,453,654        5,914,159          4,074,640         6,349,270         
ภาษเีงนิไดข้องรายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภท
   รายการใหมไ่ปยงัก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (2,090,731)         (1,182,832)         (814,928)          (1,269,854)        

ก าไรเบด็เสรจ็อ่ืนส าหรบัปี - สทุธิจากภาษี 8,362,923          4,731,327          3,259,712         5,079,416         

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี 133,346,735       533,008,970       102,285,863      192,299,123      

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 20 ถงึ 97 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั อารเ์อส จ ากดั (มหาชน)
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

การแบง่ปันก าไร(ขาดทุน)

ส่วนทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 127,351,173       528,278,160       99,026,151       187,219,707      

ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม (2,367,361)         (517)                 -               -               

124,983,812       528,277,643       99,026,151       187,219,707      

การแบง่ปันก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็

ส่วนทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 135,714,096       533,009,487       102,285,863      192,299,123      

ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม (2,367,361)         (517)                 -               -               

133,346,735       533,008,970       102,285,863      192,299,123      

ก าไรต่อหุ้นส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่

ก าไรต่อหุน้ข ัน้พื้นฐาน 36.1 0.1330              0.5505              0.1034             0.1951             

ก าไรต่อหุน้ปรบัลด 36.2 0.1330              0.5505              0.1034             0.1951             

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 20 ถงึ 97 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

12

หุ้มายเหุ้ติุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส�วนหุ้น้�งของงบการเงินนี�



232 233

บริษทั อารเ์อส จ ากดั (มหาชน)
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

ทนุจดทะเบียน ส ารอง รวมส่วน

ท่ีออกและ ส่วนเกิน หุ้นสามญั ทนุส ารอง หุ้นสามญั ยงัไม่ได้ ของผู้เป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียท่ีไม่มี

เรียกช าระแล้ว มลูค่าหุ้น ซ้ือคืน ตามกฎหมาย ซ้ือคืน จดัสรร ของบริษทัใหญ่ อ านาจควบคมุ รวม

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564 972,496,946    322,107,225  (160,158,220) 120,327,052  160,158,220 587,007,031   2,001,938,254   2,130,374         2,004,068,628  

การเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้าของส าหรบัปี

   ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุมจากการซือ้ธุรกจิ 757,132           757,132          

   เงนิปันผลจ่าย -                -             -              -             -             -              -                 (6,520)              (6,520)            

   ก าไรเบด็เสรจ็ส าหรบัปี -                -             -              -             -             127,351,173   127,351,173      (2,367,361)        124,983,812    

   ก าไรเบด็เสรจ็อืน่ - การวดัมลูค่าใหมข่อง

      ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (สุทธจิากภาษ)ี -                -             -              -             -             8,362,923      8,362,923         -                 8,362,923        

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 972,496,946    322,107,225  (160,158,220) 120,327,052  160,158,220 722,721,127   2,137,652,350   513,625           2,138,165,975  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 20 ถงึ 97 เป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินรวม (บาท)

ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

ก าไรสะสม

จดัสรรแล้ว

13

หุ้มายเหุ้ติุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส�วนหุ้น้�งของงบการเงินนี�
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บริษทั อารเ์อส จ ากดั (มหาชน)
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ (ต่อ)

ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

ทนุจดทะเบียน ส ารอง รวมส่วน

ท่ีออกและ ส่วนเกิน หุ้นสามญั ทนุส ารอง หุ้นสามญั ยงัไม่ได้ ของผู้เป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียท่ีไม่มี

หมายเหตุ เรียกช าระแล้ว มลูค่าหุ้น ซ้ือคืน ตามกฎหมาย ซ้ือคืน จดัสรร ของบริษทัใหญ่ อ านาจควบคมุ รวม

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 972,495,202    322,087,270  -              120,327,052  -             309,980,034   1,724,889,558   2,132,900         1,727,022,458  

การเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้าของส าหรบัปี

   การเพิม่หุน้สามญั 29.1 1,744              19,955         -              -             -             -              21,699             -                 21,699            

   หุน้สามญัซือ้คนื 29.4 -                -             (160,158,220) -             -             -              (160,158,220)     -                 (160,158,220)   

   ส ารองซือ้หุน้คนื 29.4 -                -             -              -             160,158,220 (160,158,220)  -                 -                 -                

   เงนิปันผลจ่าย 30 -                -             -              -             -             (95,824,270)   (95,824,270)      (2,009)              (95,826,279)     

   ก าไรเบด็เสรจ็ส าหรบัปี -                -             -              -             -             528,278,160   528,278,160      (517)                528,277,643    

   ก าไรเบด็เสรจ็อืน่ - การวดัมลูค่าใหมข่อง

      ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (สุทธจิากภาษ)ี -                -             -              -             -             4,731,327      4,731,327         -                 4,731,327        

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 972,496,946    322,107,225  (160,158,220) 120,327,052  160,158,220 587,007,031   2,001,938,254   2,130,374         2,004,068,628  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 20 ถงึ 97 เป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

ก าไรสะสม

จดัสรรแล้ว

งบการเงินรวม (บาท)

ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

14

หุ้มายเหุ้ติุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส�วนหุ้น้�งของงบการเงินนี�
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บริษทั อารเ์อส จ ากดั (มหาชน)
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ (ต่อ)

ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

ทนุจดทะเบียน ส ารอง
ท่ีออกและ ส่วนเกิน หุ้นสามญั ทนุส ารอง หุ้นสามญั ยงัไม่ได้

เรียกช าระแล้ว มลูค่าหุ้น ซ้ือคืน ตามกฎหมาย ซ้ือคืน จดัสรร รวม

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564 972,496,946     322,107,225    (160,158,220)    120,327,052     160,158,220    600,452,326    2,015,383,549    

การเปล่ียนแปลงในส่วนของเจา้ของส าหรบัปี

   ก าไรเบด็เสรจ็ส าหรบัปี -                -                -                 -                 -                99,026,151      99,026,151        

   ก าไรเบด็เสรจ็อื่น - การวดัมลูคา่ใหมข่อง

      ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (สทุธจิากภาษ)ี -                -                -                 -                 -                3,259,712       3,259,712          

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 972,496,946     322,107,225    (160,158,220)    120,327,052     160,158,220    702,738,189    2,117,669,412    

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 20 ถงึ 97 เป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

ส่วนของเจา้ของ
ก าไรสะสม

จดัสรรแล้ว

15

หุ้มายเหุ้ติุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส�วนหุ้น้�งของงบการเงินนี�
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บริษทั อารเ์อส จ ากดั (มหาชน)
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ (ต่อ)

ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

ทนุจดทะเบียน ส ารอง
ท่ีออกและ ส่วนเกิน หุ้นสามญั ทนุส ารอง หุ้นสามญั ยงัไม่ได้

หมายเหตุ เรียกช าระแล้ว มลูค่าหุ้น ซ้ือคืน ตามกฎหมาย ซ้ือคืน จดัสรร รวม

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 972,495,202    322,087,270    -                120,327,052     -               664,135,693     2,079,045,217    

การเปล่ียนแปลงในส่วนของเจา้ของส าหรบัปี

   เพิม่ทนุสามญั 29.1 1,744             19,955           -                -                -               -                21,699              

   หุน้สามญัซือ้คนื 29.4 -                -               (160,158,220)    -                -               -                (160,158,220)     

   ส ารองหุน้สามญัซือ้คนื 29.4 -                -               -                -                160,158,220    (160,158,220)    -                  

   เงนิปันผลจ่าย 30 -                -               -                -                -               (95,824,270)     (95,824,270)       

   ก าไรเบด็เสรจ็ส าหรบัปี -                -               -                -                -               187,219,707     187,219,707      

   ก าไรเบด็เสรจ็อืน่ - การวดัมลูคา่ใหมข่อง

      ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (สทุธจิากภาษ)ี -                -               -                -                -               5,079,416        5,079,416          

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 972,496,946    322,107,225    (160,158,220)    120,327,052     160,158,220    600,452,326     2,015,383,549    

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 20 ถงึ 97 เป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

ส่วนของเจา้ของ
ก าไรสะสม

จดัสรรแล้ว

16

หุ้มายเหุ้ติุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส�วนหุ้น้�งของงบการเงินนี�
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บริษทั อารเ์อส จ ากดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

130,951,850     665,546,724     112,679,236     229,716,331    

รายการปรบัปรงุ

ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย 33 572,912,709     534,112,273     152,296,950     133,369,736    

(กลบัรายการ)ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู (6,740)             (272,140)          431,816           33,730            

ค่าเผือ่สนิคา้ลา้สมยั 12 26,740,447       2,127,781        -                -                

ตดัจ าหน่ายงานระหว่างท ารายการโทรทศัน์ -                183,234           -                -                

(กลบัรายการ)ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 14 -                -                (141,528)          (40,892)           

ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายอุปกรณ์

และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 400,000           2,473,832        -                1,339,622       

(ก าไร)ขาดทุนจากการจ าหน่ายอุปกรณ์

และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 5,019              (845,520)          (30,963)           (893,449)         

(ก าไร)จากการเปลีย่นแปลงสญัญาเชา่ (153,643)          -                (5,895)             -                

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 28 (955,876)          12,808,703       4,474,039        6,665,211       

ประมาณการหนี้สนิค่ารื้อถอน 203,527           179,968           91,875            81,240            

รายไดเ้งนิปันผล 32 -                -                (57,993,480)      (16,747,990)     

รายไดด้อกเบีย้ 32 (247,299)          (486,454)          (19,187,538)      (20,955,242)     

ส่วนแบ่ง(ก าไร)ขาดทุนจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ (82,904,555)      -                12,699            -                

ตน้ทุนทางการเงนิ - ดอกเบีย้จ่าย 34 59,056,473       36,111,312       39,938,703       18,699,597      

กระแสเงนิสดก่อนการเปลีย่นแปลงในเงนิทุนหมนุเวยีน 706,001,912     1,251,939,713   232,565,914     351,267,894    

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 20 ถงึ 97 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไรก่อนภาษเีงนิได้

17

หุ้มายเหุ้ติุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส�วนหุ้น้�งของงบการเงินนี�

บริษทั อารเ์อส จ ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดก่อนการเปลีย่นแปลงในเงนิทุนหมนุเวยีน 706,001,912     1,251,939,713   232,565,914     351,267,894    

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น 142,027,031     (175,945,027)    (29,726,738)      30,028,137      

สนิคา้คงเหลอื (134,648,585)    27,758,522       (856,244)          4,031,372       

ภาษมีลูค่าเพิม่ (5,104,887)       (14,112,684)      3,021,023        338,880          

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 1,333,731        (4,090,584)       59,501            1,140,795       

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 1,730,507        (9,772,901)       2,429,627        1,478,383       

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 44,281,520       23,216,832       (33,665,356)      (111,260,186)   

ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่่ายคา้งจ่าย 7,578,475        (549,835)          245,043           (1,030,575)       

หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 160,350           12,984,039       (7,250,900)       11,680,307      

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานจ่าย 28 (90,000)           (205,600)          -                -                

หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น 20,000            5,000              20,000            (6,393,098)       

เงนิสดไดม้าจากกจิกรรมด าเนนิงานก่อนภาษเีงนิไดจ่้าย 763,290,054     1,111,227,475   166,841,870     281,281,909    

รบัคนืภาษถีกูหกั ณ ทีจ่่าย 117,714,501     35,180,508       25,517,698       34,170,433      

เงนิสดจ่ายภาษเีงนิได้ (81,586,501)      (96,280,399)      (31,854,509)      (50,575,316)     

เงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนนิงาน 799,418,054     1,050,127,584   160,505,059     264,877,026    

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิสดรบัจากดอกเบีย้รบั 247,347           486,508           19,279,731       22,024,860      

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บุคคลและกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 38 ง) -                -                (680,000,000)    (471,000,000)   

รบัช าระเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บุคคลและกจิการ

ทีเ่กีย่วขอ้งกนั 38 ง) -                -                707,000,000     443,000,000    

เงนิสดรบัจากเงนิปันผล -                -                57,993,480       16,747,990      

เงนิสดจ่ายซือ้อุปกรณ์ (69,420,974)      (242,549,432)    (34,372,183)      (180,823,613)   

เงนิสดจ่ายซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (949,779,767)    (561,035,614)    (3,745,081)       (25,622,012)     

เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 

และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 96,729            6,095,701        61,711            7,100,316       

เงนิสดจ่ายเพิม่ทุนในบรษิทัย่อย 14 -                -                (955,000,000)    -                

เงนิสดจ่ายเพือ่ซือ้บรษิทัย่อย - สุทธจิากเงนิสดทีไ่ดม้า 37 (5,002,806)       -                (13,000,000)      -                

เงนิสดจ่ายซือ้เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 15 (950,400,890)    -                -                -                

เงนิสดจ่ายซือ้เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มคา้ 15 (26,002,160)      -                (26,002,160)      -                

เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (2,000,262,521)  (797,002,837)    (927,784,502)    (188,572,459)   

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 20 ถงึ 97 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

18

หุ้มายเหุ้ติุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส�วนหุ้น้�งของงบการเงินนี�
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บริษทั อารเ์อส จ ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

จ่ายช าระดอกเบีย้ (40,598,342)      (19,433,420)      (29,982,038)      (9,698,349)       

จ่ายช าระหนี้สนิภายใตส้ญัญาเชา่ (105,407,002)    (116,037,027)    (53,276,629)      (60,234,349)     

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 25 6,711,000,000   4,310,000,000   3,376,000,000   2,930,000,000  

จ่ายช าระเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 25 (6,256,000,000)  (4,220,000,000)  (3,236,000,000)  (2,900,000,000) 

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 27 920,000,000     -                920,000,000     -                

เงนิสดจ่ายค่าธรรมเนยีมจ่ายล่วงหน้าส าหรบัเงนิกูร้ะยะยาว 27 (4,600,000)       -                (4,600,000)       -                

จ่ายช าระเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 27 (82,397,955)      (80,000,000)      -                -                

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 38 จ) -                -                229,700,000     182,000,000    

จ่ายช าระเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 38 จ) -                -                (460,700,000)    (23,700,000)     

จ่ายเงนิปันผล 30 -                (95,824,270)      -                (95,824,270)     

จ่ายช าระเงนิซือ้หุน้คนื 29.4 -                (160,158,220)    -                (160,158,220)   

จ่ายเงนิปันผลใหส้่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม (6,520)             (2,009)             -                -                

เงนิสดรบัจากการออกหุน้เพิม่ทุน -                21,699            -                21,699            

เงนิสดสุทธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ 1,141,990,181   (381,433,247)    741,141,333     (137,593,489)   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง) สทุธิ (58,854,286)      (128,308,500)    (26,138,110)      (61,288,922)     

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดยอดคงเหลอืตน้ปี 200,100,593     328,409,093     42,996,478       104,285,400    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือปลายปี 141,246,307     200,100,593     16,858,368       42,996,478      

รายการท่ีมิใช่เงินสด

เจา้หนี้คงคา้ง ณ วนัที ่31 ธนัวาคม จากการซือ้

อุปกรณ์ในระหว่างปี 20,357,675       51,739,198       9,708,579        17,401,442      

เจา้หนี้คงคา้ง ณ วนัที ่31 ธนัวาคม จากการซือ้สนิทรพัย์

ไมม่ตีวัตนในระหว่างปี 217,542,364     384,862,263     -                -                

รายการปรบัปรงุจากการน ามาตรฐานรายงานทางการเงนิ

ฉบบัที ่16 มาถอืปฏบิตัิ -                8,666,299        -                -                

โอนสนิทรพัยถ์าวร สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนไปเป็นสนิทรพัย์

สทิธกิารใชจ้ากการน ามาตรฐานรายงานทางการเงนิ

ฉบบัที ่16 มาถอืปฏบิตัิ -                20,551,798       -                20,551,798      

ผลประโยชน์พนกังานโอนยา้ยระหว่างกลุ่มบรษิทั -                -                17,139,851       -                

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 20 ถงึ 97 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

19

หุ้มายเหุ้ติุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส�วนหุ้น้�งของงบการเงินนี�

บริษทั อารเ์อส จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

20 

 
1 ข้อมลูทัว่ไป 

 
บรษิทั อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) เป็นบรษิทัจ ากดัซึ่งที่จดัตัง้ขึ้นในประเทศไทยเมื่อวนัที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2535 บรษิทั 
ไดแ้ปลงสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจ ากดัเมื่อวนัที ่15 มกราคม พ.ศ. 2546 และจดทะเบยีนกบัตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยเมื่อวนัที่ 
22 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 และมทีีอ่ยูจ่ดทะเบยีนดงัน้ี 
 
เลขที ่27 อาคารอารเ์อสกรุ๊ป ทาวเวอร ์เอ ถนนประเสรฐิมนูกจิ แขวงเสนานิคม เขตจตุจกัร กรงุเทพมหานคร ประเทศไทย  
 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มลู จงึรวมเรยีกบรษิทัและบรษิทัยอ่ยวา่ “กลุ่มบรษิทั” 
 
ธรุกจิหลกัของกลุ่มบรษิทัไดแ้ก่ ธรุกจิพาณิชยห์ลายช่องทาง ธรุกจิสื่อ ธรุกจิจดัจ าหน่ายลขิสทิธิเ์พลง และธรุกจิรบัจา้งและผลติกจิกรรม  
 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัเมื่อวนัที่ 25 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2565 
 

2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 
 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของไทยและขอ้ก าหนดภายใต้พระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไดจ้ดัท าขึน้โดยใช้เกณฑร์าคาทุนเดมิในการวดัมลูค่าขององคป์ระกอบของงบการเงนิ 
 
การจดัท างบการเงนิใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการบญัชทีี่รบัรองทัว่ไปในประเทศไทยก าหนดใหใ้ชป้ระมาณการทางบญัชทีี่ส าคญัและการใช้
ดลุยพนิิจของผูบ้รหิารตามกระบวนการในการน านโยบายการบญัชขีองกลุ่มบรษิทัไปถอืปฏบิตั ิกลุ่มบรษิทัเปิดเผยเรื่องการใช้ดลุยพนิิจ
ของผู้บรหิารหรอืรายการที่มคีวามซบัซ้อน และรายการเกี่ยวกบัข้อสมมติฐานและประมาณการที่มนีัยส าคญัต่องบการเงนิรวมและ  
งบการเงนิเฉพาะกจิการในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 8 
 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการฉบบัภาษาองักฤษจดัท าขึ้นจากงบการเงนิตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มเีน้ือความ
ขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามในสองภาษาแตกต่างกนัใหใ้ช้งบการเงนิตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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บริษทั อารเ์อส จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

21 

3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุ 
 
3.1  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรบัปรุงมาถือปฏิบติัส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี  

1 มกราคม พ.ศ. 2564 ท่ีเก่ียวข้องแต่ไม่มีผลกระทบท่ีมีนัยส าคญัต่อกลุ่มบริษทั 
 
ก) การปรบัปรงุการอ้างอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เพิม่เตมิหลกัการใหม่และแนวปฏบิตัิ

ในเรื่องต่อไปน้ี 
- การวดัมลูคา่ ซึง่รวมถงึปัจจยัทีต่อ้งพจิารณาในการเลอืกเกณฑก์ารวดัมลูคา่ 
- การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มลู รวมถงึการจดัประเภทรายการรายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ยในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
- เรื่องกจิการที่เสนอรายงานอาจเป็นกิจการเดยีวหรอืส่วนของกจิการหรอืประกอบดว้ยกิจการมากกว่า 1 แห่ง ซึ่ง 

ไมจ่ าเป็นตอ้งเป็นกจิการตามกฎหมาย และ 
- การตดัรายการสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิ 
 
กรอบแนวคดิไดป้รบัปรุงค านิยามของสนิทรพัย์และหน้ีสนิ และเกณฑใ์นการรวมสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิในงบการเงนิ รวมทัง้
ได้อธบิายให้ชดัเจนขึ้นถึงบทบาทของความสามารถของฝ่ายบรหิารในการดูแลรกัษาทรพัยากรเชิงเศรษฐกิจของกิจการ 
ความระมดัระวงั และความไมแ่น่นอนของการวดัมลูคา่ในการรายงานทางการเงนิ 
 

ข) การปรบัปรงุมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 เร่ือง การรวมธรุกิจ ไดใ้หค้ านิยามของ “ธุรกจิ” ใหม่ ซึ่ง
ก าหนดใหก้ารไดม้าซึ่งธุรกจิต้องรวมถงึขอ้มูลปัจจยัน าเขา้และกระบวนการที่ส าคญัเป็นอย่างน้อยซึ่งเมื่อน ามารวมกนั  
มสีว่นอยา่งมนียัส าคญัท าใหเ้กดิความสามารถในการสรา้งผลผลติ รวมทัง้ปรบัปรงุค านิยามของ “ผลผลติ” โดยใหค้วาม
สนใจในตวัของสนิคา้และบรกิารทีใ่หก้บัลูกคา้ และตดัเรื่องการอา้งองิความสามารถในการลดตน้ทุนออกไป 
 

ค) การปรบัปรงุมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 เร่ือง เครื่องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูเครื่องมือทางการเงิน ปรบัเปลี่ยนขอ้ก าหนดการบญัชป้ีองกนัความ
เสีย่งโดยเฉพาะ เพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจเกดิขึน้จากความไม่แน่นอนที่เกดิจากการปฏริปูอตัราดอกเบี้ยอ้างองิ เช่น 
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงที่ก าหนดจากธุรกรรมการกู้ยืม (Interbank offer rates - IBORs) นอกจากน้ี การปรบัปรุงได้
ก าหนดใหก้จิการใหข้อ้มลูเพิม่เตมิเกี่ยวกบัความสมัพนัธข์องการป้องกนัความเสีย่งทีไ่ดร้บัผลกระทบโดยตรงจากความ
ไมแ่น่นอนใด ๆ นัน้ 
 

ง) การปรบัปรงุมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 เร่ือง การน าเสนองบการเงิน และมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 เรื่อง 
นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและข้อผิดพลาด ปรบัปรุงค านิยามของ ”ความมี
สาระส าคญั” โดยใหเ้ป็นไปในแนวทางเดยีวกนักบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและกรอบแนวคดิ  และอธบิายถึง
การน าความมสีาระส าคญัไปประยกุต์ไดช้ดัเจนขึน้ในมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่1 
 

จ) การปรบัปรงุมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 (TFRS 16) เร่ือง สญัญาเช่า เกี่ยวกบัการผ่อนปรน
ในทางปฏบิตักิรณีที่ผูเ้ช่าไดร้บัการลดค่าเช่าเน่ืองจากสถานการณ์ COVID-19  โดยผูเ้ช่าสามารถเลอืกที่จะไม่ประเมนิ
ว่าการลดค่าเช่าดงักล่าวเป็นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสญัญาเช่า (Lease modification) ส าหรบัการลดหรอืการงดเว้น
การจา่ยคา่เช่าถงึวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 
 
กลุ่มบรษิทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรงุดงักล่าวมาถอืปฏบิตัติ ัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 
โดยการปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวไมม่ผีลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่อกลุ่มบรษิทั 
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3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรบัปรุงท่ีมีผลบงัคับใช้ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีในหรือหลงัวนัท่ี  
1 มกราคม พ.ศ. 2565 ท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมีนัยส าคญัต่อกลุ่มบริษทั 
 
กลุ่มบรษิทัไมไ่ดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรบัปรงุใหม่ดงัต่อไปน้ีมาถอืปฏบิตัก่ิอนวนับงัคบัใช้ 
 
ก) การปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะท่ี 2 (การปรบัปรุงระยะท่ี 2) มีการปรบัปรุงมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 (TFRS 9) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 (TFRS 7) มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 (TFRS 16) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ก าหนดมาตรการผ่อนปรนส าหรบัรายการที่
อาจได้รบัผลกระทบจากการปฏิรูปอตัราดอกเบี้ยอ้างอิง รวมถึงผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงกระแสเงนิสด หรอื
ผลกระทบต่อความสมัพนัธข์องการป้องกนัความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้เมื่อมกีารเปลีย่นอตัราดอกเบีย้อา้งองิ  
 
มาตรการผอ่นปรนทีส่ าคญัของการปรบัปรงุระยะที ่2  ไดแ้ก่ 
• เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ในการก าหนดกระแสเงินสดตามสญัญาของสินทรพัย์ทางการเงินหรือหน้ีสิน  

ทางการเงนิ (รวมถงึหน้ีสนิตามสญัญาเช่า) ซึง่เป็นผลโดยตรงจากการปฏริูปอตัราดอกเบี้ยอ้างองิและ เกณฑใ์หม่
ที่ใช้ในการก าหนดกระแสเงินสดตามสญัญาเทียบเท่ากบัเกณฑ์เดิมในเชิงเศรษฐกิจ กิจการจะไม่ต้องรบัรู้ 
ผลก าไรหรอืขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวในงบก าไรขาดทุนทนัท ีทัง้น้ี กจิการที่เป็นผูเ้ช่าตาม TFRS 16 
ทีม่กีารเปลีย่นแปลงเงื่อนไขของสญัญาเช่าเน่ืองจากการเปลี่ยนเกณฑก์ารก าหนดคา่เช่าจา่ยในอนาคตเน่ืองจาก
การปฏริปูอตัราดอกเบีย้อา้งองิ กใ็หถ้อืปฏบิตัติามวธิปีฏบิตัขิา้งตน้ดว้ย 

• ผอ่นปรนใหก้จิการยงัสามารถใช้การบญัชป้ีองกนัความเสีย่งส าหรบัรายการส่วนใหญ่ต่อไปได ้กรณีทีค่วามสมัพนัธ์
ของการป้องกนัความเสี่ยงได้รบัผลกระทบจากการปฏิรูปอตัราดอกเบี้ยอ้างอิง ทัง้น้ี กิจการยงัคงต้องรบัรู้  
สว่นของความไมม่ปีระสทิธผิล 

 
TFRS 7 ไดก้ าหนดใหเ้ปิดเผยขอ้มลูเพิม่เตมิเกี่ยวกบั 
• ลกัษณะและระดบัของความเสีย่งต่อกจิการจากการปฏริปูอตัราดอกเบีย้อา้งองิ 
• กจิการมกีารบรหิารจดัการความเสีย่งเหล่านัน้อยา่งไร 
• ความคบืหน้าของแผนในการเปลี่ยนไปใช้อตัราดอกเบี้ยอ้างองิอื่น และวธิกีารบรหิารจดัการการเปลี่ยนแปลง

ดงักล่าวของกจิการในช่วงการเปลีย่นแปลง 
 
ผูบ้รหิารของกลุ่มบรษิทัอยู่ระหว่างการประเมนิผลกระทบของการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรุง
ดงักล่าวมาถอืปฏบิตั ิ
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4 นโยบายการบญัชี 
 
4.1 การบญัชีส าหรบังบการเงินรวม 

 
ก) บรษิทัยอ่ย 

 
บรษิทัย่อยหมายถงึกิจการทัง้หมดที่กลุ่มบรษิทัมอี านาจควบคุม กลุ่มบรษิทัมอี านาจควบคมุเมื่อกลุ่มบรษิทัรบัหรอืมสีทิธิ
ในผลตอบแทนผนัแปรจากการเกี่ยวขอ้งกบัผู้ได้รบัการลงทุน และสามารถใช้อ านาจเหนือผูไ้ด้รบัการลงทุนเพื่อให้ได้
ผลตอบแทนผนัแปร กลุ่มบรษิทัรวมงบการเงนิของบรษิทัยอ่ยไวใ้นงบการเงนิรวมตัง้แต่วนัที่กลุ่มบรษิทัมอี านาจในการ
ควบคมุบรษิทัยอ่ยจนถงึวนัทีก่ลุ่มบรษิทัสญูเสยีอ านาจควบคมุในบรษิทัยอ่ยนัน้  
 
ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยบนัทกึดว้ยวธิรีาคาทุน 
 

ข) บรษิทัรว่ม 
 
บรษิทัร่วมเป็นกิจการที่กลุ่มบรษิทัมอีิทธพิลอย่างเป็นสาระส าคญัแต่ไม่ถึงกบัมอี านาจควบคุมหรอืมกีารควบคุมรว่ม   
เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มรบัรูโ้ดยใช้วธิสีว่นไดเ้สยีในการแสดงในงบการเงนิรวม 
 
ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มบนัทกึดว้ยวธิสีว่นไดเ้สยี 
 

ค) การรว่มการงาน 
 
เงนิลงทุนในการร่วมการงานจะถูกจดัประเภทเป็นการด าเนินงานร่วมกนัหรอืการร่วมคา้ โดยขึน้อยู่กบัสทิธแิละภาระ
ผกูพนัตามสญัญาของผูเ้ขา้รว่มการงานนัน้มากกวา่โครงสรา้งรปูแบบทางกฎหมายของการร่วมการงาน 
 

ง) การบนัทกึเงนิลงทุนตามวธิสีว่นไดเ้สยี 
 
กลุ่มบรษิทัรบัรูเ้งนิลงทุนเมื่อเริม่แรกดว้ยราคาทุน ซึง่ประกอบดว้ยเงนิทีจ่า่ยซือ้รวมกบัตน้ทุนทางตรงของเงนิลงทุน 
 
กลุ่มบรษิทัจะรบัรูม้ลูคา่ภายหลงัวนัที่ไดม้าของเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ดว้ยส่วนแบ่งก าไรหรอืขาดทุนของ
ผูไ้ดร้บัการลงทุนตามสดัส่วนที่ผูล้งทุนมสี่วนได้เสยีอยู่ในก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น ผลสะสมของการ
เปลีย่นแปลงภายหลงัการไดม้าดงักล่าวขา้งตน้จะปรบัปรงุกบัราคาตามบญัชขีองเงนิลงทุน 
 
เมื่อส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มบรษิทัในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้มมีูลค่าเท่ากบัหรอืเกนิกว่ามูลค่าส่วนไดเ้สยีของกลุ่มบรษิทั
ในบรษิทัรว่มนัน้และการร่วมคา้ซึ่งรวมถงึส่วนไดเ้สยีระยะยาวอื่น กลุ่มบรษิทัจะไมร่บัรูส้่วนแบ่งขาดทุนที่เกนิกว่าส่วนได้เสยี
ในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้นัน้ เวน้แต่กลุ่มบรษิทัมภีาระผูกพนัหรอืได้จ่ายเงนิเพื่อช าระภาระผูกพนัแทนบรษิทัร่วม
และการรว่มคา้ 
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จ) การเปลีย่นแปลงสดัสว่นการถอืครองกจิการ 
 
ในกรณีที่กลุ่มบรษิทัยงัคงมอี านาจควบคุมบรษิทัย่อย กลุ่มบรษิทัปฏบิตัติ่อรายการกบัส่วนไดเ้สยีที่ไม่มอี านาจควบคมุ
เช่นเดยีวกนักบัรายการกบัผูเ้ป็นเจา้ของของกลุ่มบรษิทั ผลต่างระหว่างราคาจา่ยซื้อหรอืราคาขายจากการเปลีย่นแปลง
สดัส่วนในบริษัทย่อยกับราคาตามบัญชีของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมที่ลดลงหรือเพิ่มขึ้นตามสัดส่วน  
ทีเ่ปลีย่นแปลงไปจะถูกรบัรูใ้นสว่นของเจา้ของ 
 
ถ้าสดัส่วนการถือครองในบริษทัร่วมและการร่วมค้าลดลง แต่กลุ่มบรษิทัยงัคงมอีิทธิพลอย่างมีนัยส าคญั ก าไรหรือ
ขาดทุนทีเ่คยบนัทกึไวใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นเฉพาะส่วนทีล่ดลงจะถูกโอนไปยงัก าไรหรอืขาดทุน ก าไรหรอืขาดทุน
จากการลดสดัสว่นการถอืครองในบรษิทัร่วมและการรว่มคา้จะถูกรบัรูใ้นก าไรขาดทุน 
 
เมื่อกลุ่มบรษิทัสูญเสยีอ านาจควบคุม หรอืการมอีทิธพิลอย่างมนีัยส าคญัในเงนิลงทุนนัน้ เงนิลงทุนที่เหลอือยู่จะถูกวดั
มลูคา่ใหม่ดว้ยมูลค่ายตุธิรรม สว่นต่างที่เกดิขึน้จะถูกรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน มลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทุนจะกลายเป็นมูลค่า
เริม่แรกในการบนัทกึบญัชเีงนิลงทุนและจะจดัประเภทใหมต่ามสดัส่วนการถอืครองที่เหลอือยู่เป็นเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและ
การรว่มคา้หรอืสนิทรพัยท์างการเงนิ 
 

ฉ) รายการระหวา่งกนัในงบการเงนิรวม 
 
รายการยอดคงเหลอื และก าไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิระหว่างกนัในกลุ่มบรษิทัจะถูกตดัออก ก าไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิในรายการ
ระหว่างกลุ่มบรษิทักบับรษิทัร่วมจะถูกตดัออกตามสดัส่วนที่กลุ่มบรษิทัมสี่วนไดเ้สยีในบรษิทัร่วม ขาดทุนทีย่งัไม่เกดิขึ้นจรงิ
ในรายการระหว่างกลุ่มบรษิทัจะถูกตดัออกเช่นเดยีวกนั ยกเวน้รายการนัน้จะมีหลกัฐานว่าเกิดจากการด้อยค่าของ
สนิทรพัยท์ีโ่อน 
 

4.2 การรวมธรุกิจ 
 
กลุ่มบรษิทัถือปฏิบตัิตามวธิซีื้อส าหรบัการรวมธุรกิจที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกนั สิง่ตอบแทนที่โอนให้
ส าหรบัการซือ้ธรุกจิประกอบดว้ย 
 
- มลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยท์ีโ่อนไป 
- หน้ีสนิที่ก่อขึน้เพื่อจา่ยช าระใหแ้ก่เจา้ของเดมิ 
- สว่นไดเ้สยีในส่วนของเจา้ของทีอ่อกโดยกลุ่มบรษิทั 
 
สนิทรพัยท์ีร่ะบุไดท้ีไ่ดม้า หน้ีสนิ และหน้ีสนิทีอ่าจเกดิขึน้จากการรวมธุรกจิจะถูกวดัมลูค่าเริม่แรกดว้ยมลูค่ายตุธิรรม ณ วนัทีซ่ื้อ 
 
ในการรวมธรุกจิแต่ละครัง้ กลุ่มบรษิทัมทีางเลอืกทีจ่ะวดัมลูคา่ของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุในผูถู้กซือ้ดว้ยมลูค่ายตุิธรรม
หรอืดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธขิองผูถู้กซือ้ 
 
ผลรวมของมูลค่าสิง่ตอบแทนที่โอนใหแ้ละมูลค่าของสว่นไดเ้สยีที่ไม่มอี านาจควบคุมในผูถู้กซื้อและมูลค่ายุตธิรรม ของส่วนได้
เสยีในผูไ้ดร้บัการลงทุนซึ่งถอือยู่ก่อนการรวมธุรกจิ (ในกรณีที่เป็นการรวมธุรกจิจากการทยอยซื้อ) ในจ านวนที่เกนิกว่ามูลค่า
ยตุธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธทิีร่ะบุไดท้ีไ่ดม้าต้องรบัรูเ้ป็นคา่ความนิยม แต่หากน้อยกวา่มูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธทิีร่ะบุได้
ทีไ่ดม้า จะรบัรูส้ว่นต่างโดยตรงไปยงัก าไรหรอืขาดทุน 
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4.3 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
 
ก) สกุลเงนิทีใ่ชใ้นการด าเนินงานและสกุลเงนิทีใ่ชน้ าเสนองบการเงนิ 

 
งบการเงนิแสดงในสกุลเงนิบาท ซึง่เป็นสกุลเงนิที่ใช้ในการด าเนินงานของกจิการและเป็นสกุลเงนิที่ใช้น าเสนองบการเงนิ
ของกลุ่มบรษิทั 
 

ข) รายการและยอดคงเหลอื 
 
รายการที่เป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงนิที่ใช้ในการด าเนินงานโดยใช้อตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัที่เกดิ
รายการ  
 
รายการก าไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรบัหรอืจ่ายช าระที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และที่เกิดจากการแปลง  
คา่สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทางการเงนิไดบ้นัทกึไวใ้นก าไรหรอืขาดทุน 
 

4.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 
ในงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกิจการ เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดรวมถึงเงนิสดในมอื เงนิฝากธนาคาร
ประเภทจา่ยคนืเมื่อทวงถาม เงนิลงทุนระยะสัน้อื่นทีม่สีภาพคล่องสงูซึง่มอีายไุมเ่กนิสามเดอืนนบัจากวนัทีไ่ดม้า  
 

4.5 ลกูหน้ีการค้า 
 
ลูกหน้ีการคา้แสดงถงึจ านวนเงนิที่ลูกคา้จะต้องช าระส าหรบัการขายสนิคา้และการใหบ้รกิารตามปกตธิุรกจิ ซึ่งลูกหน้ีโดยส่วนใหญ่
จะมรีะยะเวลาสนิเชื่อ 7 วนัถงึ 90 วนั ดงันัน้ลูกหน้ีการคา้จงึแสดงอยูใ่นรายการหมนุเวยีน 
 
กลุ่มบรษิทัรบัรูลู้กหน้ีการคา้เมื่อเริม่แรกดว้ยจ านวนเงนิของสิง่ตอบแทนทีป่ราศจากเงื่อนไขในการไดร้บัช าระ ยกเวน้ในกรณีที่มี
สว่นประกอบดา้นการจดัหาเงนิทีม่นียัส าคญั กลุ่มบรษิทัจะรบัรูด้ว้ยมลูคา่ปัจจบุนัของสิง่ตอบแทน และวดัมลูคา่ในภายหลงัด้วย
ราคาทุนตดัจ าหน่ายเน่ืองจากกลุ่มบรษิทัตัง้ใจทีจ่ะรบัช าระกระแสเงนิสดตามสญัญา 
 
ทัง้น้ีการพจิารณาการดอ้ยคา่ของลูกหน้ีการคา้ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุ 4.7 (จ) 
 

4.6 สินค้าคงเหลือ 
 
ก)  สนิคา้ส าเรจ็รปูและบรรจภุณัฑ ์

 
สนิค้าสนิค้าส าเร็จรูปและบรรจุภณัฑ์แสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธทิี่จะได้รบัแล้วแต่ราคาใด 
จะต ่ากว่า ราคาทุนของสนิค้าคงเหลอืค านวณโดยวธิเีขา้ก่อนออกก่อน ต้นทุนในการซื้อประกอบด้วยราคาซื้อ และค่าใช้จ่าย
ทางตรงที่เกี่ยวขอ้งกบัการซื้อสนิคา้ หกัดว้ยส่วนลดที่เกี่ยวขอ้งทัง้หมดของสนิคา้ส าเรจ็รูป มลูคา่สทุธทิี่จะไดร้บัประมาณจาก
ราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหกัด้วยค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นเพื่อใหส้นิค้านัน้ส าเรจ็รูปและเพื่อใหส้นิค้านัน้ขายได้
รวมถงึคา่ใชจ้่ายในการขาย กลุ่มบรษิทัจะบนัทกึบญัชคี่าเผื่อลดมลูคา่สนิคา้เมื่อพบว่ามสีนิคา้เก่า ลา้สมยั เสื่อมคณุภาพเท่าที่
จ าเป็น 
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ข) งานระหวา่งท า 
 
ผลติภณัฑร์ายการทวี ีผลติภณัฑเ์พลง คอนเสริต์ และกจิกรรมรบัจา้งผลติแสดงมูลค่าต้นทุนของรายการทัง้ที่อยู่ระหว่างการ
ผลติและที่ผลติเสรจ็พรอ้มที่จะออกอากาศ หรอืแสดง ต้นทุนของรายการซึ่งประกอบด้วยค่าใชจ้่ายต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งโดยตรง
กบัการผลิตซึ่งรบัรู้เป็นต้นทุนในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็เมื่อรายการไดอ้อกอากาศ ผลติภณัฑเ์พลงได้ขาย คอนเสริต์ และ
กจิกรรมรบัจา้งผลติไดจ้ดัแสดงแล้ว 
 

4.7 สินทรพัยท์างการเงิน 
 
ก) การจดัประเภท 

 
กลุ่มบรษิทัจดัประเภทสนิทรพัยท์างการเงนิประเภทตราสารหน้ีตามลกัษณะการวดัมูลค่า โดยพจิารณาจาก ก) โมเดลธุรกจิ
ในการบรหิารสนิทรพัยด์งักล่าว และ ข) ลกัษณะกระแสเงนิสดตามสญัญาวา่เขา้เงื่อนไขของการเป็นเงนิต้นและดอกเบี้ย 
(SPPI) หรอืไม ่ดงัน้ี 
 
 รายการทีว่ดัมลูคา่ภายหลงัดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม (ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรอืผา่นก าไรหรอืขาดทุน) และ 
 รายการทีว่ดัมลูคา่ดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 
 
กลุ่มบรษิทัจะสามารถจดัประเภทเงนิลงทุนในตราสารหน้ีใหม่กต็่อเมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงในโมเดลธุรกจิในการบริหาร
สนิทรพัยเ์ท่านัน้ 
 
ส าหรบัเงนิลงทุนในตราสารทุน กลุ่มบรษิทัสามารถเลอืก ทีจ่ะวดัมลูคา่เงนิลงทุนในตราสารทุน ณ วนัทีร่บัรูเ้ริม่แรกด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน (FVPL) หรอืด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) ยกเว้นเงิน
ลงทุนในตราสารทุนทีถ่อืไวเ้พื่อคา้จะวดัมลูคา่ดว้ย FVPL เท่านัน้  
 

ข) การรบัรูร้ายการและการตดัรายการ 
 
ในการซื้อหรอืได้มาหรอืขายสนิทรพัย์ทางการเงนิโดยปกติ กลุ่มบรษิทัจะรบัรู้รายการ ณ วนัที่ท ารายการค้า ซึ่งเป็น
วนัทีก่ลุ่มบรษิทัเขา้ท ารายการซือ้หรอืขายสนิทรพัยน์ัน้ โดยกลุ่มบรษิทัจะตดัรายการสนิทรพัยท์างการเงนิออกเมื่อสทิธิ
ในการไดร้บักระแสเงนิสดจากสนิทรพัยน์ัน้สิน้สุดลงหรอืไดถู้กโอนไปและกลุ่มบรษิทัไดโ้อนความเสีย่งและผลประโยชน์
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเป็นเจา้ของสนิทรพัยอ์อกไป 
 

ค) การวดัมลูคา่ 
 
ในการรบัรู้รายการเมื่อเริม่แรก กลุ่มบรษิทัวดัมูลค่าของสินทรพัย์ทางการเงนิด้วยมูลค่ายุติธรรมบวกต้นทุนการท า
รายการซึ่งเกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการได้มาซึ่งสนิทรพัยน์ัน้ ส าหรบัสนิทรพัย์ทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วย FVPL กลุ่มบรษิทั 
จะรบัรูต้น้ทุนการท ารายการทีเ่กีย่วขอ้งเป็นคา่ใช้จา่ยในก าไรหรอืขาดทุน 
 
กลุ่มบริษัทจะพิจารณาสินทรพัย์ทางการเงินซึ่งมีอนุพนัธ์แฝงในภาพรวมว่าลักษณะกระแสเงินสดตามสญัญาว่า  
เขา้เงื่อนไขของการเป็นเงนิตน้และดอกเบีย้ (SPPI) หรอืไม ่
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ง) ตราสารหน้ี 
 
การวดัมูลค่าในภายหลงัของตราสารหน้ีขึ้นอยู่กบัโมเดลธุรกิจของกลุ่มบรษิทัในการจดัการสนิทรพัยท์างการเงนิ และ
ลกัษณะของกระแสเงนิสดตามสญัญาของสนิทรพัยท์างการเงนิ การวดัมูลค่าสนิทรพัยท์างการเงนิประเภทตราสารหน้ี
สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภทดงัน้ี 
 
 ราคาทุนตัดจ าหน่าย - สินทรัพย์ทางการเงินที่กลุ่มบริษัทถือไว้เพื่อร ับช าระกระแสเงินสดตามสัญญาซึ่ง

ประกอบด้วยเงินต้นและดอกเบี้ยเท่านัน้  จะวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจ าหน่าย และรบัรู้รายได้ดอกเบี้ยจาก
สนิทรพัย์ทางการเงนิดงักล่าวตามวธิอีตัราดอกเบี้ยที่แท้จรงิและแสดงในรายการ รายได้อื่น  ก าไรหรอืขาดทุนที่
เกดิขึน้จากการตดัรายการจะรบัรูโ้ดยตรงในก าไรหรอืขาดทุน และแสดงรายการในก าไรหรอืขาดทุนอื่นพร้อมกบั
ก าไรขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยน  รายการขาดทุนจากการด้อยค่าแสดงเป็นรายการแยกต่างหากใน งบก าไร
ขาดทุนเบด็เสรจ็ 

 
ทัง้น้ี กลุ่มบรษิทัเลือกน าข้อยกเว้นจากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจาก  COVID-19 ที่ออกโดยสภา
วชิาชพีบญัชีมาถอืปฏบิตัสิ าหรบัรอบระยะเวลารายงานสิน้สุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึ
วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ส าหรบัการวดัมูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์ทางการเงนิที่เป็นตราสารหน้ีตามข้อมูลระดบั 2 
โดยเลอืกทีจ่ะพจิารณาใหน้ ้าหนักของขอ้มลูที่เกี่ยวกบัสถานการณ์ COVID-19 เป็นน ้าหนกัทีน้่อยในเทคนิคการประเมนิ
มลูคา่ยตุธิรรม 
 

จ) การดอ้ยคา่ 
 
กลุ่มบรษิทัใช้วธิอีย่างง่าย (Simplified approach) ตาม TFRS 9 ในการรบัรูก้ารดอ้ยคา่ของลูกหน้ีการคา้ รายไดค้า้งรบั 
และสนิทรพัยท์ี่เกดิจากสญัญา ตามประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดติตลอดอายุของสนิทรพัยด์งักล่าวตัง้แต่วนัที่กลุ่ม
บรษิทัเริม่รบัรู ้ลูกหน้ีการคา้ รายไดค้า้งรบั และสนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา  
 
ในการพจิารณาผลขาดทุนดา้นเครดติที่คาดว่าจะเกิดขึน้ ผูบ้รหิารไดจ้ดักลุ่มลูกหน้ี  รายไดค้า้งรบั และสนิทรพัย์ที่เกิด
จากสญัญาตามความเสี่ยงด้านเครดิตที่มลีกัษณะร่วมกนัและตามกลุ่มระยะเวลาที่เกินก าหนดช าระ ทัง้น้ีเน่ืองจาก
สนิทรพัยท์ี่เกดิจากสญัญานัน้เป็นงานที่ส่งมอบแต่ยงัไม่ไดเ้รยีกเก็บซึ่งมลีกัษณะความเสีย่งใกล้เคยีงกบัลูกหน้ีส าหรบั
สญัญาประเภทเดยีวกนั ผูบ้รหิารจงึไดใ้ช้อตัราผลขาดทุนดา้นเครดติของลูกหน้ี  รายไดค้า้งรบั และสนิทรพัยท์ี่เกดิจาก
สญัญาที่เกี่ยวขอ้งด้วย อตัราขาดทุนดา้นเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้พจิารณาจากลกัษณะการจ่ายช าระในอดตี ขอ้มูลผล
ขาดทุนดา้นเครดติจากประสบการณ์ในอดตี รวมทัง้ขอ้มูลและปัจจยัในอนาคตที่อาจมผีลกระทบต่อการจ่ายช าระของ
ลูกหน้ี 
 
ประมาณการอตัราผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นพจิารณาจากประวัติการช าระเงินจากการขายในช่วง
ระยะเวลา 36 เดอืนก่อนวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 และประสบการณ์ผลขาดทุนดา้นเครดติที่เกดิขึน้ในช่วงระยะเวลา
ดงักล่าว ทัง้น้ี กลุ่มบรษิทัเลอืกน าขอ้ยกเวน้จากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19 ที่ออกโดย
สภาวชิาชพีบญัชมีาถอืปฏบิตัสิ าหรบัรอบระยะเวลารายงานสิน้สุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึ
วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 โดยกลุ่มบรษิทัเลอืกที่จะไม่น าขอ้มูลที่มกีารคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking 
information) มาใช้ในการวดัมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามวิธอีย่างง่าย (Simplified approach) 
ส าหรบั ลูกหน้ีการคา้ แต่กลุ่มบรษิทัเลอืกใช้ขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดติในอดตี มาประกอบกบัดุลยพนิิจของผูบ้รหิาร 
ในการประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้ การดอ้ยค่าที่รบัรูต้ามวธิดีงักล่าวไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ 
ขอ้ 10.2 
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ส าหรบัสนิทรพัย์ทางการเงนิอื่นที่วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจ าหน่าย กลุ่มบรษิทัใช้วธิกีารทัว่ไป (General approach) 
ตาม TFRS 9 ในการวดัมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งก าหนดให้พิจารณาผลขาดทุนที่คาดว่า  
จะเกดิขึน้ภายใน 12 เดอืนหรอืตลอดอายสุนิทรพัย ์ขึน้อยูก่บัวา่มกีารเพิม่ขึน้ของความเสีย่งดา้นเครดติอย่างมนียัส าคญั
หรอืไม ่และรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ตัง้แต่เริม่รบัรูส้นิทรพัยท์างการเงนิดงักล่าว 
 
กลุ่มบรษิทัประเมนิความเสีย่งด้านเครดติของสนิทรพัยท์างการเงินดงักล่าว ณ ทุกสิน้รอบระยะเวลารายงาน ว่ามกีาร
เพิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคญันับตัง้แต่การรบัรู้รายการเมื่อแรกเริม่หรอืไม่ (เปรยีบเทียบความเสี่ยงของการผดิสญัญาที่จะ
เกดิขึน้ ณ วนัทีร่ายงาน กบัความเสีย่งของการผดิสญัญาทีจ่ะเกดิขึน้ ณ วนัทีร่บัรูร้ายการเริม่แรก)  
 
กลุ่มบริษทัพิจารณาและรบัรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยพิจารณาถึงการคาดการณ์ในอนาคตมา
ประกอบกบัประสบการณ์ในอดตี  โดยผลขาดทุนดา้นเครดติที่รบัรูเ้กดิจากประมาณการความน่าจะเป็นของผลขาดทุน  
ดา้นเครดติถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก (เช่น มลูคา่ปัจจบุนัของจ านวนเงินสดที่คาดว่าจะไม่ไดร้บัทัง้หมดถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก) 
โดยจ านวนเงินสดที่คาดว่าจะไม่ได้รบั หมายถึงผลต่างระหว่างกระแสเงินสดตามสญัญาทัง้หมดและกระแสเงนิสด  
ซึง่กลุ่มบรษิทัคาดวา่จะไดร้บั คดิลดดว้ยอตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิเมื่อแรกเริม่ของสญัญา  
 
กลุ่มบรษิทัวดัมลูคา่ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้โดยสะทอ้นถงึปัจจยัต่อไปน้ี 
 
 จ านวนเงนิทีค่าดวา่จะไมไ่ดร้บัถ่วงน ้าหนักตามประมาณการความน่าจะเป็น 
 มลูคา่เงนิตามเวลา 
 ขอ้มลูสนบัสนุนและความสมเหตุสมผล ณ วนัทีร่ายงาน เกีย่วกบัประสบการณ์ในอดตี สภาพการณ์ในปัจจบุนั และ

การคาดการณ์ไปในอนาคต 
 
ผลขาดทุนและการกลบัรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน และแสดงรวมอยู่ในรายการ
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 
 

4.8 อาคารและอปุกรณ์  
 
อาคารและอุปกรณ์แสดงรายการด้วยราคาทุนหกัคา่เสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า ต้นทุนเริม่แรกจะรวมต้นทุนทางตรงอื่นๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซือ้สนิทรพัยน์ัน้ 
 
ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลงัจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์หรอืรบัรู้แยกเป็นอีกสนิทรพัย์หน่ึงตามความเหมาะสม  
เมื่อต้นทุนนัน้เกดิขึน้และคาดว่าจะใหป้ระโยชน์เชงิเศรษฐกิจในอนาคตแก่กลุ่มบรษิทั และต้นทุนดงักล่าวสามารถวดัมูลค่าได้
อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าตามบญัชีของชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดรายการออก ส าหรบัค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาอื่นๆ   
กลุ่มบรษิทัจะรบัรูต้น้ทุนดงักล่าวเป็นคา่ใช้จา่ยในก าไรหรอืขาดทุนเมื่อเกดิขึน้ 
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ค่าเสื่อมราคาของสนิทรพัยค์ านวณดว้ยวธิเีสน้ตรงเพื่อลดราคาตามบญัชใีหเ้ท่ากบัมูลค่าคงเหลอืของสนิทรพัยแ์ต่ละชนิด ตามอายุ
การใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัยท์ีป่ระมาณไวด้งัต่อไปน้ี 
 
สว่นปรบัปรงุอาคารเช่า 8 ปี 7 เดอืน 
อุปกรณ์ 5 - 10 ปี 
เครื่องตกแต่ง ตดิตัง้และอุปกรณ์ส านกังาน 5 - 10 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 
 
ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานกลุ่มบริษทัได้มีการทบทวนและปรบัปรุงมูลค่าคงเหลือ และอายุการให้ประโยชน์ของสินทรพัย์ 
ใหเ้หมาะสม 
 
รายการก าไรและรายการขาดทุนจากการจ าหน่าย อาคารและอุปกรณ์ ค านวณโดยการเปรยีบเทยีบสิง่ตอบแทนสุทธทิี่ได้รบั
จากการจ าหน่ายสนิทรพัยก์บัมลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัย ์และไดร้วมอยูใ่นรายไดอ้ื่นหรอืคา่ใชจ้า่ยอื่น 
 

4.9 ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน์ 
 
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทศัน์ ประกอบด้วย ต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกบัการได้มาซึ่งใบอนุญาตให้ 
ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจติอล ประเภทบรกิารทางธุรกิจระดบัชาติ ในหมวดหมู่ทัว่ไป  
แบบความคมชดัปกต ิแสดงดว้ยมูลค่าเทยีบเท่าเงนิสดโดยวธิคีดิลดจ านวนเงนิทีต่อ้งจ่ายช าระเพื่อใหเ้ป็นมูลค่าปัจจบุนัโดยใช้อตัรา
คดิลดตามที่ธนาคารก าหนดส าหรบัสินเชื่อเพื่อการดงักล่าวหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้าม)ี ผลต่าง
ระหว่างราคาเทียบเท่าเงินสดกับจ านวนเงินทัง้หมดที่ต้องจ่ายช าระบันทึกเป็นต้นทุนทางการเงินตลอดอายุการจ่ายช าระ
ค่าธรรมเนียมการไดร้บัใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทศัน์ โดยจะเริม่ตดัจ าหน่ายเมื่อพร้อมที่จะให้บริการ 
กลุ่มบรษิทัตดัจ าหน่ายใบอนุญาตใหใ้ช้คลื่นความถี่และประกอบกจิการโทรทศัน์โดยวธิเีสน้ตรงตามอายุของใบอนุญาต 15 ปี 
 

4.10 ค่าความนิยม 
 
กลุ่มบรษิทัจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปี และเมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงในเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่บ่งชี้ว่า  
คา่ความนิยมอาจจะดอ้ยคา่  
 
เพื่อวตัถุประสงคข์องการทดสอบการดอ้ยค่า คา่ความนิยมจะถูกปันส่วนไปยงัหน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดหรอืกลุ่มของหน่วย
สนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดทีค่าดว่าจะไดร้บัประโยชน์จากการรวมธรุกจิที่ก่อใหเ้กดิค่าความนิยมดงักล่าวขึน้ โดยหน่วยที่ก่อให้เกิด
กระแสเงนิสดหรอืกลุ่มของหน่วยที่ก่อใหเ้กดิกระแสเงนิสดนัน้จะต้องเป็นหน่วยที่เลก็ที่สุดที่กลุ่มบรษิทัที่ใช้ในการประเมนิค่าความ
นิยมเพื่อประโยชน์ในการบรหิารภายในกจิการ 
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4.11 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
 
ก) ตน้ทุนการผลติละคร 

 
ต้นทุนการผลิตละคร แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้าม)ี ซึ่งกลุ่มบรษิทัแบ่ง
สดัสว่นตน้ทุนการผลติละครออกเป็น 2 สว่นกล่าวคอื สว่นแรกของตน้ทุนการผลติละคร จะตดัจ าหน่ายตามจ านวนตอน
ในแต่ละครัง้ที่คาดการณ์ว่าจะออกอากาศทางโทรทศัน์ ส่วนที่เหลือของต้นทุนการผลติละครจะตดัจ าหน่ายด้วยวิธี
เสน้ตรงตามจ านวนปีทีค่าดวา่จะขายลขิสทิธิล์ะครไดห้ลงัจากออกอากาศทางโทรทศัน์ 
 

ข) ลขิสทิธิอ์ื่น 
 
ลขิสทิธิอ์ื่น แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถ้าม)ี กลุ่มบรษิทัตดัจ าหน่ายเป็น
คา่ใชจ้า่ยโดยวธิเีสน้ตรงตามอายสุญัญาทีเ่กี่ยวขอ้ง 
 

ค) ลขิสทิธิม์าสเตอรเ์ทปเพลง 
 
ลขิสทิธิม์าสเตอรเ์ทปเพลง แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถ้าม)ี กลุ่มบรษิทั  
ตดัจ าหน่ายเป็นคา่ใชจ้า่ยโดยวธิเีสน้ตรงตามอายุการใหป้ระโยชน์โดยประมาณ 20 ปี  
 

ง) เครื่องหมายการคา้ 
 
เครื่องหมายการค้า แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตัดจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) กลุ่มบริษัท 
ตดัจ าหน่ายเป็นคา่ใชจ้า่ยโดยวธิเีสน้ตรง 10 ปี 
 

จ) โปรแกรมคอมพวิเตอร ์
 
ต้นทุนที่ใช้ในการบ ารุงรกัษาโปรแกรมคอมพวิเตอรใ์หบ้นัทกึเป็นค่าใชจ้่ายเมื่อเกดิขึน้ ค่าใช้จ่ายที่เกดิจากการพฒันาที่
เกี่ยวขอ้งโดยตรงในการออกแบบและทดสอบโปรแกรมคอมพวิเตอรท์ีม่ลีกัษณะเฉพาะเจาะจงซึ่งกลุ่มบรษิทัเป็นผูด้แูล 
จะรบัรูเ้ป็นสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนเมื่อเป็นไปตามขอ้ก าหนดทุกขอ้ดงัน้ี 
 
 มคีวามเป็นไปไดท้างเทคนิคทีก่จิการจะท าโปรแกรมคอมพวิเตอรใ์หเ้สรจ็สมบูรณ์เพื่อน ามาใช้ประโยชน์หรอืขายได ้
 ผูบ้รหิารมคีวามตัง้ใจทีจ่ะท าโปรแกรมคอมพวิเตอรใ์หเ้สรจ็สมบูรณ์และน ามาใชป้ระโยชน์หรอืขาย 
 บรษิทัมคีวามสามารถทีจ่ะน าโปรแกรมคอมพวิเตอรน์ัน้มาใชป้ระโยชน์หรอืขาย 
 สามารถแสดงวา่โปรแกรมคอมพวิเตอรน์ัน้ใหผ้ลประโยชน์ทางเศรษฐกจิในอนาคตอยา่งไร 
 มคีวามสามารถในการจดัหาทรพัยากรด้านเทคนิค ด้านการเงนิ และด้านอื่นได้เพยีงพอที่จะน ามาใช้เพื่อท าให้  

การพฒันาเสรจ็สิน้สมบูรณ์ และน าโปรแกรมคอมพวิเตอรม์าใชป้ระโยชน์หรอืน ามาขายได ้
 บริษัทมีความสามารถที่จะวัดมูลค่าของรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 

การพฒันาไดอ้ยา่งน่าเชื่อถอื 
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ต้นทุนโดยตรงที่รบัรูเ้ป็นส่วนหน่ึงของโปรแกรมคอมพวิเตอร ์จะรวมถงึต้นทุนพนักงานที่ท างานในทมีพฒันาโปรแกรม
คอมพวิเตอรแ์ละคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งในจ านวนเงนิทีเ่หมาะสม 
 
ต้นทุนการพฒันาอื่นที่ไม่เขา้เงื่อนไขเหล่าน้ีจะรบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกดิขึน้ ค่าใช้จ่ายในการพฒันาหากก่อนหน้าน้ีรบัรู้
เป็นคา่ใชจ้า่ยไปแลว้ จะไมร่บัรูเ้ป็นสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนในเวลาภายหลงั 
 
ต้นทุนในการพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะรบัรู้เป็นสินทรพัย์ไม่มตีวัตนและตดัจ าหน่ายโดยใช้วิธเีส้นตรงตลอดอายุ
ประมาณการใหป้ระโยชน์ในระยะเวลาไมเ่กนิ 10 ปี 

 
กลุ่มบรษิทัไดม้กีารทบทวนและปรบัปรุงมลูค่าคงเหลอืและอายุการใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนใหเ้หมาะสมทุกสิน้รอบ
ระยะเวลารายงาน 
 

4.12 การด้อยค่าของสินทรพัย ์
 
สนิทรพัยท์ี่มอีายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชดัเช่น ลขิสทิธิม์าสเตอร์เทปเพลง ซึ่งไม่มกีารตดัจ าหน่ายจะถูกทดสอบการด้อยค่า 
เป็นประจ าทุกปี สนิทรพัย์อื่นที่มกีารตดัจ าหน่ายจะมกีารทบทวนการด้อยค่า เมื่อมเีหตุการณ์หรอืสถานการณ์บ่งชี้ว่าราคาตาม
บญัชอีาจสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคนื รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรบัรูเ้มื่อราคาตามบญัชขีองสนิทรพัยส์ูงกว่ามูลค่า 
ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนื ซึง่หมายถงึจ านวนทีส่งูกว่าระหวา่งมลูค่ายตุธิรรมหกัต้นทุนในการขายเทยีบกบัมลูค่าจากการใช ้สนิทรพัย์
จะถูกจดัเป็นหน่วยที่เลก็ทีสุ่ดที่สามารถแยกออกมาได ้เพื่อวตัถุประสงคข์องการประเมนิการดอ้ยคา่ สนิทรพัยท์ีไ่มใ่ช่สนิทรพัย์
ทางการเงนินอกเหนือจากค่าความนิยมซึ่งรบัรูร้ายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าไปแล้ว จะถูกประเมนิความเป็นไปไดท้ี่จะกลบั
รายการขาดทุนจากการดอ้ยคา่ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 
 

4.13 สญัญาเช่า 
 
สญัญาเช่า - กรณีท่ีกลุ่มบริษทัเป็นผู้เช่า 
 
กลุ่มบริษัทรบัรู้สญัญาเช่าเมื่อกลุ่มบริษัทสามารถเข้าถึงสินทรัพย์ตามสญัญาเช่า เป็นสินทรพัย์สิทธิการใช้และหน้ีสิน  
ตามสญัญาเช่า โดยค่าเช่าที่ช าระจะปันส่วนเป็นการจ่ายช าระหน้ีสินและต้นทุนทางการเงิน โดยต้นทุนทางการเงินจะรบัรู ้
ในก าไรหรอืขาดทุนตลอดระยะเวลาสญัญาเช่าดว้ยอตัราดอกเบีย้คงทีจ่ากยอดหน้ีสนิตามสญัญาเช่าที่คงเหลอือยู ่กลุ่มบรษิทัคดิ
คา่เสื่อมราคาสนิทรพัยส์ทิธกิารใชต้ามวธิเีสน้ตรงตามอายทุีส่ ัน้กวา่ระหวา่งอายสุนิทรพัยแ์ละระยะเวลาการเช่า 
 
กลุ่มบรษิทัปันส่วนสิง่ตอบแทนในสญัญาไปยงัส่วนประกอบของสญัญาที่เป็นการเช่าและส่วนประกอบของสญัญาที่ไม่เป็นการเช่า
ตามราคาเอกเทศเปรยีบเทยีบของแต่ละสว่นประกอบ ส าหรบัสญัญาที่ประกอบดว้ยส่วนประกอบของสญัญาที่เป็นการเช่าและ
ส่วนประกอบของสญัญาที่ไม่เป็นการเช่า ยกเวน้สญัญาเช่าอสงัหารมิทรพัยซ์ึ่งกลุ่มบรษิทัเป็นผู้เช่า โดยกลุ่มบรษิทัเลอืกที่จะ 
ไมแ่ยกสว่นประกอบของสญัญา และรวมแต่ละสว่นประกอบเป็นสว่นประกอบทีเ่ป็นการเช่าเท่านัน้  
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สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิตามสญัญาเช่ารบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมูลคา่ปัจจบุนั หน้ีสนิตามสญัญาเช่าประกอบดว้ยมูลคา่ปัจจบุนัของการจ่าย
ช าระตามสญัญาเช่า ดงัน้ี 
 
 คา่เช่าคงที ่(รวมถงึการจา่ยช าระคงทีโ่ดยเน้ือหา) สทุธดิว้ยเงนิจงูใจคา้งรบั 
 คา่เช่าผนัแปรทีอ่า้งองิจากอตัราหรอืดชันี  
 มลูคา่ทีค่าดวา่จะตอ้งจา่ยจากการรบัประกนัมลูค่าคงเหลอื 
 ราคาสทิธเิลอืกซือ้หากมคีวามแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลที่กลุ่มบรษิทัจะใชส้ทิธ ิและ 
 คา่ปรบัจากการยกเลกิสญัญา หากอายขุองสญัญาเช่าสะทอ้นถงึการที่กลุ่มบรษิทัคาดว่าจะยกเลกิสญัญานัน้ 
 
การจา่ยช าระตามสญัญาเช่าในช่วงการต่ออายุสญัญาเช่าไดร้วมอยูใ่นการค านวณหน้ีสนิตามสญัญาเช่า หากกลุ่มบรษิทัมคีวาม
แน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลในการใชส้ทิธติ่ออายสุญัญาเช่า  
 
กลุ่มบรษิทัจะคดิลดค่าเช่าจ่ายขา้งต้นดว้ยอตัราดอกเบี้ยโดยนัยตามสญัญา หากไมส่ามารถหาอตัราดอกเบี้ยโดยนัยได ้กลุ่มบรษิทั
จะคดิลดดว้ยอตัราการกู้ยมืส่วนเพิม่ของผูเ้ช่า ซึง่กค็อือตัราทีส่ะท้อนถงึการกู้ยมืเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งสนิทรพัยท์ี่มมีลูค่าใกล้เคยี งกนั 
ในสภาวะเศรษฐกจิ อายสุญัญา และเงื่อนไขทีใ่กลเ้คยีงกนั 
 
กลุ่มบรษิทัมสีญัญาเช่าซึ่งก าหนดค่าเช่าจ่ายผนัแปรตามดชันีหรอือตัรา ซึ่งยงัไม่รวมอยู่ในการวดัมูลค่าหน้ีสนิตามสญัญาเช่า
จนกระทัง่ดชันีหรืออัตรานัน้มีผลต่อการจ่ายช าระ กลุ่มบริษัทปรบัปรุงหน้ีสินตามสญัญาเช่าไปยงัสินทรพัย์สิทธิการใช้ 
ทีเ่กีย่วขอ้งเมื่อการจา่ยช าระคา่เช่าดงักล่าวเปลี่ยนแปลงไป  
 
สนิทรพัยส์ทิธกิารใชจ้ะรบัรูด้ว้ยราคาทุน ซึง่ประกอบดว้ย 
 
 จ านวนทีร่บัรูเ้ริม่แรกของหน้ีสนิตามสญัญาเช่า  
 คา่เช่าจา่ยทีไ่ดช้ าระก่อนเริม่ หรอื ณ วนัท าสญัญา สทุธจิากเงนิจงูใจที่ไดร้บัตามสญัญาเช่า  
 ตน้ทุนทางตรงเริม่แรก  
 ตน้ทุนการปรบัสภาพสนิทรพัย ์ 
 
คา่เช่าทีจ่่ายตามสญัญาเช่าระยะสัน้และสญัญาเช่าสนิทรพัยท์ีม่มีลูค่าต ่าจะรบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายตามวธิเีสน้ตรง สญัญาเช่าระยะสัน้คือ
สญัญาเช่าทีม่อีายสุญัญาเช่าน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 12 เดอืน สนิทรพัยท์ีม่มีลูคา่ต ่าประกอบดว้ย เครื่องถ่ายเอกสาร 
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4.14 หน้ีสินทางการเงิน 
 
ก) การจดัประเภท 

 
กลุ่มบรษิทัจะพจิารณาจดัประเภทเครื่องมอืทางการเงนิที่กลุ่มบรษิทัเป็นผูอ้อกเป็นหน้ีสนิทางการเงนิหรอืตราสารทุน
โดยพจิารณาภาระผกูพนัตามสญัญา ดงัน้ี 
 
 หากกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามสญัญาที่จะต้องส่งมอบเงินสดหรือสินทรพัย์ทางการเงินอื่นให้กบักิจการอื่น  

โดยไมส่ามารถปฏเิสธการช าระหรอืเลื่อนการช าระออกไปอย่างไมม่กี าหนดไดน้ัน้ เครื่องมอืทางการเงนินัน้จะจดัประเภท
เป็นหน้ีสนิทางการเงนิ เวน้แต่ว่าการช าระนัน้สามารถช าระโดยการออกตราสารทุนของกลุ่มบรษิทัเองดว้ยจ านวน
ตราสารทุนทีค่งที ่เพื่อแลกเปลีย่นกบัจ านวนเงนิทีค่งที่ 

 หากกลุ่มบรษิทัไม่มภีาระผูกพนัตามสญัญาหรอืสามารถเลื่อนการช าระภาระผูกพนัตามสญัญาไปได ้ เครื่องมอื  
ทางการเงนิดงักล่าวจะจดัประเภทเป็นตราสารทุน 

 
เงนิกู้ยมืจดัประเภทเป็นหน้ีสนิหมุนเวยีนเมื่อกลุ่มบรษิทัไม่มสีทิธอินัปราศจากเงื่อนไขใหเ้ลื่อนช าระหน้ีออกไปอีกเป็น
เวลาไมน้่อยกวา่ 12 เดอืน นบัจากวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 
 

ข) การวดัมลูคา่ 
 
ในการรบัรูร้ายการเมื่อเริม่แรกกลุ่มบรษิทัต้องวดัมูลค่าหน้ีสนิทางการเงนิดว้ยมูลค่ายตุธิรรม และวดัมูลค่าหน้ีสนิทางการเงนิ
ทัง้หมดภายหลงัการรบัรูร้ายการดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 
 

ค) การตดัรายการและการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสญัญา 
 
กลุ่มบรษิทัตดัรายการหน้ีสนิทางการเงนิเมื่อภาระผูกพนัที่ระบุในสญัญาไดม้กีารปฏบิตัติามแล้ว หรอืไดม้กีารยกเลิกไป 
หรอืสิน้สดุลงแลว้ 
 
หากกลุ่มบริษทัมีการเจรจาต่อรองหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของหน้ีสินทางการเงิน กลุ่มบริษทัจะต้องพิจารณาว่า
รายการดงักล่าวเขา้เงื่อนไขของการตดัรายการหรอืไม ่หากเขา้เงื่อนไขของการตดัรายการ กลุ่มบรษิทัจะตอ้งรบัรูห้น้ีสนิ
ทางการเงินใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินใหม่นัน้ และตดัรายการหน้ีสินทางการเงนินัน้ด้วยมูลค่าตามบญัชีที่
เหลอือยู ่และรบัรูส้ว่นต่างในรายการก าไร/ขาดทุนอื่นในก าไรหรอืขาดทุน  
 
หากกลุ่มบรษิทัพจิารณาแล้วว่าการต่อรองเงื่อนไขดงักล่าวไม่เข้าเงื่อนไขของการตดัรายการ กลุ่มบรษิทัจะปรบัปรุง
มูลค่าของหน้ีสินทางการเงินโดยการคิดลดกระแสเงินสดใหม่ตามสญัญาด้วยอตัราดอกเบี้ยที่แท้จริงเดิม (Original 
effective interest rate) ของหน้ีสนิทางการเงนินัน้ และรบัรูส้ว่นต่างในรายการก าไรหรอืขาดทุนอื่นในก าไรหรอืขาดทุน 
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4.15 ภาษีเงินได้งวดปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 
 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรบังวดประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี ภาษีเงนิได้จะรบัรู้ใน 
งบก าไรขาดทุน ยกเวน้สว่นภาษเีงนิไดท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบัรายการที่รบัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรอืรายการทีร่บัรูโ้ดยตรงไปยงั
สว่นของเจา้ของ  
 
ภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจบุนั 
 
ภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัค านวณจากอตัราภาษตีามกฎหมายภาษทีี่มผีลบงัคบัใชอ้ยู่หรอืที่คาดไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะมผีลบงัคบัใช้
ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน ผู้บรหิารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวด ๆ ในกรณีที่การน า
กฎหมายภาษไีปปฏบิตัขิึน้อยูก่บัการตคีวาม กลุ่มบรษิทัจะตัง้ประมาณการคา่ใชจ้า่ยภาษทีี่เหมาะสมจากจ านวนทีค่าดว่าจะต้อง
จา่ยช าระแก่หน่วยงานจดัเกบ็ภาษ ี
 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี
 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชรีบัรูเ้มื่อเกดิผลต่างชัว่คราวระหว่างฐานภาษขีองสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิ และราคาตามบญัชทีี่แสดงอยู่
ในงบการเงนิ อยา่งไรกต็ามกลุ่มบรษิทัจะไมร่บัรูภ้าษเีงนิไดร้อการตดับญัชสี าหรบัผลต่างชัว่คราวทีเ่กดิจากเหตุการณ์ต่อไปน้ี 
 

- การรบัรู้เริ่มแรกของรายการสินทรพัย์หรือรายการหน้ีสินที่เกิดจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และไม่มีผลกระทบ  
ต่อก าไรหรอืขาดทุนทัง้ทางบญัชแีละทางภาษ ี 

- ผลต่างชัว่คราวของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยและ บรษิทัร่วม ที่กลุ่มบรษิทัสามารถควบคุมจงัหวะเวลาของการกลบัรายการ
ผลต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะไม่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่
คาดการณ์ไดใ้นอนาคต 

 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชคี านวณจากอตัราภาษทีี่มผีลบงัคบัใช้อยู่หรอืที่คาดได้ค่อนขา้งแน่ว่าจะมผีลบงัคบัใช้ภายในสิน้รอบ
ระยะเวลาทีร่ายงาน และคาดวา่อตัราภาษดีงักล่าวจะน าไปใช้เมื่อสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้งไดใ้ชป้ระโยชน์ 
หรอืหน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชไีดม้กีารจา่ยช าระ 
 
สนิทรพัย์ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชีจะรบัรู้หากมคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบรษิทัจะมกี าไรทางภาษีเพยีงพอที่จะน า
จ านวนผลต่างชัว่คราวนัน้มาใชป้ระโยชน์  
 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชแีละหน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชจีะแสดงหกักลบกนักต็่อเมื่อกจิการมสีทิธติามกฎหมาย
ที่จะน าสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสนิภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนั และทัง้สนิทรพัยภ์าษเีงนิได้รอการ
ตดับญัชแีละหน้ีสนิภาษเีงินไดร้อการตดับญัชเีกี่ยวขอ้งกบัภาษเีงนิไดท้ี่ประเมนิโดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีหน่วยงานเดียวกนั  
ซึง่ตัง้ใจจะจา่ยหน้ีสนิและสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดข้องงวดปัจจบุนัดว้ยยอดสทุธิ 
 
ทัง้น้ี กลุ่มบรษิทัเลือกน าข้อยกเว้นจากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19 ที่ออกโดยสภาวชิาชีพ
บัญชีมาถือปฏิบัติส าหรับรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่  
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 โดยกลุ่มบรษิทัเลอืกที่จะไม่น าขอ้มูลที่เกี่ยวกบัสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่มคีวาม
ไม่แน่นอน มาร่วมในการพิจารณาประมาณการความเพียงพอของก าไรทางภาษีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อจะใช้ประโยชน์  
จากสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีแต่กลุ่มบรษิทัจะลดมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชลีง เมื่อเหน็ว่า
ไมม่คีวามเป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่ทีจ่ะมกี าไรทางภาษเีพยีงพอเพื่อทีจ่ะใชป้ระโยชน์จากสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชดีงักล่าว 
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4.16 ผลประโยชน์พนักงาน 
 
กลุ่มบรษิทัไดก้ าหนดโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุในหลายรูปแบบ กลุ่มบรษิทัมทีัง้โครงการสมทบเงนิและโครงการ
ผลประโยชน์ 
 
ส าหรบัโครงการสมทบเงนิกลุ่มบรษิทัจะจา่ยเงนิสมทบใหก้องทุนในจ านวนเงนิที่คงที ่กลุ่มบรษิทัไม่มภีาระผูกพนัทางกฎหมาย
หรอืภาระผูกพนัจากการอนุมานที่จะต้องจ่ายเงนิเพิม่ ถงึแมก้องทุนไม่มสีนิทรพัยเ์พยีงพอที่จะจ่ายใหพ้นักงานทัง้หมดส าหรบั
การใหบ้รกิารจากพนักงานทัง้ในอดตีและปัจจบุนั กลุ่มบรษิทัจะจ่ายสมทบใหก้บักองทุนส ารองเลี้ยงชพี ซึ่งบรหิารโดยผูจ้ดัการ
กองทุนภายนอกตามเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของ พระราชบญัญตักิองทุนส ารองเลี้ยงชพี พ.ศ. 2530 กลุ่มบรษิทัไม่มภีาระผูกพนั
ที่จะจ่ายเงนิเพิม่อีกเมื่อไดจ้่ายเงนิสมทบไปแล้ว เงนิสมทบจะถูกรบัรู้เป็นค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่ อถึงก าหนดช าระ 
ส าหรบัเงนิสมทบจา่ยล่วงหน้าจะถูกรบัรูเ้ป็นสนิทรพัยจ์นกวา่จะมกีารไดร้บัเงนิคนืหรอืหกัออกเมื่อครบก าหนดจา่ย 
 
ส าหรบัโครงการผลประโยชน์คอืโครงการบ าเหน็จบ านาญที่ไม่ใช่โครงการสมทบเงนิ ซึ่งจะก าหนดจ านวนเงนิผลประโยชน์  
ทีพ่นกังานจะไดร้บัเมื่อเกษยีณอาย ุโดยสว่นใหญ่จะขึน้อยูก่บัหลายปัจจยั เช่น อาย ุจ านวนปีทีใ่หบ้รกิาร และ คา่ตอบแทน 
 
หน้ีสนิส าหรบัโครงการผลประโยชน์จะรบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิดว้ยมลูคา่ปัจจุบนัของภาระผกูพนั ณ วนัทีส่ิน้รอบระยะเวลา
รายงานหกัดว้ยมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยโ์ครงการ ภาระผกูพนัน้ีค านวณโดยนักคณิตศาสตรป์ระกนัภยัอสิระทุก 3 ปี ดว้ยวธิคีดิ
ลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ซึ่งมูลค่าปัจจุบนัของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคดิลดกระแสเงนิสดออกใน
อนาคต โดยใชอ้ตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรฐับาล ซึ่งเป็นสกุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิทีจ่ะจา่ยภาระผกูพนั และวนัครบ
ก าหนดของพนัธบตัรรฐับาลใกลเ้คยีงกบัระยะเวลาทีต่อ้งช าระภาระผูกพนักองทุนบ าเหน็จบ านาญ  
 
ก าไรและขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ที่เกดิขึน้จากการปรบัปรุงจากประสบการณ์หรอืการเปลี่ยนแปลงในขอ้สมมตฐิานจะต้องรบัรู้
ในสว่นของเจา้ของผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นในงวดทีเ่กดิขึน้ 
 
ตน้ทุนบรกิารในอดตีจะถูกรบัรูท้นัทใีนก าไรหรอืขาดทุน  
 

4.17 ประมาณการหน้ีสิน 
 
ประมาณการหน้ีสนิจะรบัรู้กต็่อเมื่อ กลุ่มบรษิทัมภีาระผูกพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรอืตามข้อตกลงซึ่งจดัท าไวอ้นัเป็นผล  
สบืเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดตี ซึง่การช าระภาระผกูพนันัน้มคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะสง่ผลให้กลุ่มบรษิทัตอ้งสูญเสยี
ทรพัยากรออกไปและสามารถประมาณการจ านวนทีต่อ้งจ่ายไดอ้ยา่งน่าเชื่อถอื  
 
กลุ่มบรษิทัจะวดัมูลค่าของจ านวนประมาณการหน้ีสนิ โดยใช้มูลคา่ปัจจุบนัของรายจ่ายที่คาดว่าจะต้องน ามาจ่ายช าระภาระผูกพนั 
การเพิม่ขึน้ของประมาณการหน้ีสนิเน่ืองจากมลูคา่ของเงนิตามเวลา จะรบัรูเ้ป็นดอกเบีย้จา่ย 
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4.18 ทุนเรือนหุ้น 
 
หุน้สามญัที่กลุ่มบรษิทัสามารถก าหนดการจ่ายเงนิปันผลไดอ้ยา่งอสิระจะจดัประเภทไวเ้ป็นสว่นของเจา้ของ หุน้ประเภทอื่นซึง่
รวมถงึหุน้บุรมิสทิธิช์นิดบงัคบัไถ่ถอนจะจดัประเภทไวเ้ป็นหน้ีสนิ 
 
ต้นทุนส่วนเพิม่ที่เกี่ยวขอ้งกบัการออกหุ้นใหม่หรอืการออกสทิธใินการซื้อหุน้ซึ่งสุทธจิากภาษีจะถูกแสดงในส่ วนของเจ้าของ 
โดยน าไปหกัจากสิง่ตอบแทนทีไ่ดร้บัจากการออกตราสารทุนดงักล่าว 
 
หุ้นทุนซ้ือคืน 
 
กรณีที่บรษิทัใดกต็ามในกลุ่มบรษิทัซื้อคนืหุน้สามญัของบรษิทักลบัคนื สิง่ตอบแทนที่จ่ายไปรวมถงึต้นทุนเพิม่เตมิที่เกี่ยวข้อง
โดยตรง (สุทธจิากภาษีเงนิได ้จะรบัรูเ้ป็นหุ้นทุนซื้อคนืและแสดงเป็นรายการหกัจากยอดรวมของส่วนของเจ้าของของบริษทั
จนกวา่หุน้ทุนซื้อคนืดงักล่าวจะถูกยกเลกิไปหรอืจ าหน่ายออกไปใหม ่เมื่อมกีารจ าหน่ายหุน้ทุนซือ้คนืออกไปใหม่ สิง่ตอบแทนใดๆ 
ทีไ่ดร้บัจากการขายหรอืน าหุน้ทุนซื้อคนืออกจ าหน่ายใหมสุ่ทธจิากต้นทุนเพิม่เตมิที่เกี่ยวขอ้งโดยตรงสทุธจิากภาษเีงนิไดท้ี่เกี่ยวข้อง 
จะแสดงรวมไวใ้นสว่นของเจา้ของ 
 

4.19 การรบัรู้รายได้  
 
รายไดห้ลกัรวมถงึรายไดท้ี่เกดิจากกจิกรรมปกตทิางธุรกจิทุกประเภท รวมถงึรายไดอ้ื่น ๆ ที่กลุ่มบรษิทัไดร้บัจากการขนสง่สนิคา้
และใหบ้รกิารในกจิกรรมตามปกตธิรุกจิ 
 
กลุ่มบรษิทัรบัรูร้ายไดสุ้ทธจิากภาษมีลูค่าเพิม่ซึ่งกลุ่มบรษิทัจะรบัรูร้ายไดเ้มื่อคาดว่ามคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ที่จะไดร้บัช าระ
เมื่อสง่มอบสนิคา้หรอืใหบ้รกิาร 
 
ส าหรบัสญัญาทีม่หีลายองคป์ระกอบที่กลุ่มบรษิทัจะตอ้งส่งมอบสนิคา้หรอืใหบ้รกิารหลายประเภท กลุ่มบรษิทัตอ้งแยกเป็นแต่ละ
ภาระที่ต้องปฏบิตัทิีแ่ยกต่างหากจากกนั และต้องปันส่วนราคาของรายการของสญัญาดงักล่าวไปยงัแต่ละภาระที่ต้องปฏบิตัติาม
สดัส่วนของราคาขายแบบเอกเทศหรอืประมาณการราคาขายแบบเอกเทศ กลุ่มบรษิทัจะรบัรูร้ายไดข้องแต่ละภาระที่ต้องปฏิบตัิ
แยกต่างหากจากกนัเมื่อกลุ่มบรษิทัไดป้ฏบิตัติามภาระนัน้แล้ว 
 
ก) รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 

 
รายไดจ้ากการขายสนิคา้รบัรูเ้มื่อคาดว่ามคีวามเป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่ทีจ่ะไดร้บัช าระเมื่อสง่มอบสนิคา้ 
 

ข) รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 
 
ก) รายไดจ้ากการบรกิารโฆษณาและการประชาสมัพนัธจ์ะรบัรูเ้ป็นรายไดเ้มื่อไดใ้หบ้รกิารแลว้ทางสื่อโทรทศัน์และสื่อวทิย ุ 
ข) รายไดจ้ากการรบัจา้ง รบัรูเ้ป็นรายไดเ้มื่อมกีารสง่มอบงาน 
ค) รายไดจ้ากการผลติกจิกรรมรบัรูเ้ป็นรายไดต้ามสดัส่วนงานทีใ่หบ้รกิารเสรจ็ 
ง) รายไดจ้ากการจดัคอนเสริต์รบัรูเ้ป็นรายไดเ้มื่อมกีารแสดงแลว้ 
จ) รายไดค้า่บรหิารศลิปินรบัรูเ้ป็นรายไดเ้มื่อไดใ้หบ้รกิารแลว้ 
ฉ) รายไดธ้รุกจิดจิติอลรบัรูเ้มื่อมกีารใหบ้รกิารดาวน์โหลดเพลงแล้ว 
ช) รายไดจ้ากการบรหิารจดัการรบัรูเ้ป็นรายไดเ้มื่อไดใ้หบ้รกิารแล้ว 
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ค) รายไดค้า่ลขิสทิธิ ์
 
ก) รายไดจ้ากค่าลขิสทิธิเ์พลงรบัรูเ้ป็นรายไดเ้มื่อลูกคา้ไดร้บัสทิธิ ์
ข) รายไดจ้ากการขายลขิสทิธิภ์าพยนตรร์บัรูเ้ป็นรายไดเ้มื่อลูกคา้ไดร้บัสทิธิ ์

 
ง) รายไดด้อกเบีย้ 

 
รายไดด้อกเบี้ยรบัรูต้ามเกณฑส์ดัส่วนของเวลาโดยค านึงถงึอตัราดอกเบี้ยที่แท้จรงิของช่วงเวลาจนถงึวนัครบอายุและ
พจิารณาจากจ านวนเงนิต้นทีเ่ป็นยอดคงเหลอืในบญัชสี าหรบัการบนัทกึคา้งรบัของกลุ่มบรษิทั 
 

จ) เงนิปันผลรบั 
 
เงนิปันผลรบัถอืเป็นรายไดเ้มื่อบรษิทัมสีทิธใินการรบัเงนิปันผล 
 

4.20 ต้นทุนทางการเงิน 
 
ต้นทุนทางการเงนิประกอบด้วย ดอกเบี้ยจ่ายและค่าธรรมเนียมจากเงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ และจากบรษิทัย่อย และ
ดอกเบีย้จา่ยจากหน้ีสนิภายใตส้ญัญาเช่าการเงนิและหน้ีสนิภายใตส้ญัญาเช่า 
 

4.21 การจ่ายเงินปันผล 
 
เงินปันผลและเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายบันทึกในงบการเงินรวมและงบการเงิน เฉพาะกิจการในรอบระยะเวลาบญัชี  
ซึง่ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้และกรรมการของกลุ่มบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งไดอ้นุมตักิารจา่ยเงนิปันผลตามล าดบั 
 

4.22 ข้อมลูจ าแนกตามส่วนงาน 
 
ส่วนงานด าเนินงานไดถู้กรายงานในลกัษณะเดยีวกบัรายงานภายในที่น าเสนอใหผู้ม้อี านาจตดัสนิใจสูงสุดดา้นการด าเนินงาน  
ผู้มอี านาจตดัสนิใจสูงสุดด้านการด าเนินงานหมายถึงบุคคลที่มหีน้าที่ในการจดัสรรทรพัยากรและประเมนิผลการปฏิบตังิาน  
ของสว่นงานด าเนินงาน ซึง่พจิารณาวา่คอื คณะกรรมการบรษิทัทีท่ าการตดัสนิใจเชงิกลยทุธ์ 

 

5 การจดัการความเส่ียงทางการเงิน 
 
5.1 ปัจจยัความเส่ียงทางการเงิน 

 
กจิกรรมของกลุ่มบรษิทัมคีวามเสี่ยงทางการเงนิ ซึ่งไดแ้ก่ ความเสีย่งจากตลาด (รวมถงึความเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยนและ
ความเสีย่งจากอตัราดอกเบี้ย) ความเสีย่งด้านการใหส้นิเชื่อ และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง แผนการจดัการความเสี่ยงของ
กลุ่มบรษิทัจงึมุ่งเน้นไปยงัความผนัผวนของตลาดการเงนิและบรหิารจดัการเพื่อลดผลกระทบต่อผลการด าเนินงานให้อยู่ใน
ระดบัทีย่อมรบัได ้
 
กลุ่มบรษิทัมสี่วนงานบรหิารการเงนิในการจดัการความเสี่ยง โดยนโยบายของกลุ่มบรษิทัรวมถึงนโยบายความเสีย่งในดา้น
ต่างๆ ไดแ้ก่ ความเสีย่งจากตลาด ความเสีย่งดา้นการใหส้นิเชื่อ และความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง ทัง้น้ี หลกัการในการป้องกนั
ความเสีย่งจะเป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบรษิทัอนุมตั ิเพื่อสื่อสารและใช้เป็นเครื่องมอืในการควบคุมส่วนงานบริหาร
การเงนิในทุกกจิการของกลุ่มบรษิทั  
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5.1.1 ความเส่ียงจากตลาด 
 

ก) ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยน 
 

เน่ืองจากกลุ่มบรษิทัไม่มกีารด าเนินงานระหว่างประเทศจงึไม่มคีวามสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ  
อนัเกี่ยวเน่ืองมาจากรายการซื้อขายสนิค้า และการกู้ยมืเงนิในสกุลเงนิต่างประเทศ กลุ่มบรษิทัมแีนวทางบรหิาร
ความเสีย่งโดยพจิารณาการเขา้ท าสญัญาแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าตามความเหมาะสม 
 

อยา่งไรกต็าม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 กลุ่มบรษิทัไมม่สีญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศ
ล่วงหน้าคงเหลอื 
 

ข) ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ 
 

รายไดแ้ละกระแสเงนิสดจากการด าเนินงานของกลุ่มบรษิทัส่วนใหญ่ไม่ขึน้กบัการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบี้ย
ในตลาด กลุ่มบรษิทัมคีวามเสี่ยงจากอตัราดอกเบี้ยจากเงนิฝากสถาบนัการเงนิ เงนิใหกู้้ยมืแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 
เงนิกู้ยมืระยะสัน้ และเงนิกู้ยมืระยาวจากสถาบนัการเงนิ สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทางการเงนิส่วนใหญ่ของกลุ่มบรษิทั
มอีตัราดอกเบี้ยลอยตวัหรอือตัราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคยีงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั กลุ่มบรษิทัพจิารณาความเสี่ยง
จากอตัราดอกเบี้ยไม่เป็นนัยส าคญัเน่ืองจากสนิทรพัย์ทางการเงนิและหน้ีสนิทางการเงินที่มีดอกเบี้ยมีจ านวน
ใกลเ้คยีงกนั ทัง้น้ี กลุ่มบรษิทัจะเขา้ท าสญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบี้ยเพื่อบรหิารความเสีย่งเมื่อจ าเป็น 
 

ในการท าสญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ย กลุ่มบรษิทัจะตกลงกบัคู่สญัญาเพื่อแลกเปลี่ยนผลต่างระหว่างจ านวน
เงนิที่ค านวณจากอตัราดอกเบีย้คงที่และอตัราดอกเบี้ยลอยตวัในช่วงเวลาที่ก าหนดไว้โดยอ้างองิจากจ านวนฐาน  
ที่ใช้เป็นเกณฑ์ค านวณเงนิต้นตามที่ตกลงกนั และรบัรูส้่วนต่างที่จะต้องจ่ายหรอืจะได้รบัตามสญัญาแลกเปลี่ยน
อตัราดอกเบีย้ไวเ้ป็นสว่นประกอบของรายไดด้อกเบีย้หรอืคา่ใชจ้า่ยดอกเบีย้ตลอดระยะเวลาตามขอ้ตกลง 
 

กลุ่มบรษิทัไมไ่ดน้ าการบญัชป้ีองกนัความเสีย่งมาถอืปฏบิตัิ 
 

ยอดคงเหลือสนิทรพัย์และหน้ีสินทางการเงินที่ส าคญัและอตัราดอกเบี้ย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ 
พ.ศ. 2563 ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุ 11 
 

5.1.2) ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 
 

กลุ่มบรษิทับรหิารความเสี่ยงด้านเครดติโดยการจดักลุ่มของความเสี่ยง ส าหรบัเงนิฝากธนาคารและสถาบนัการเงิน 
กลุ่มบรษิทัจะเลอืกท ารายการกบัสถาบนัการเงนิทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัจากสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีเ่ป็นอสิระ  
 

ส าหรบัการท าธรุกรรมกบัลูกคา้ กลุ่มบรษิทัจะยดึการจดัอนัดบัจากสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืที่เป็นอสิระ ในกรณี
ที่ไม่มกีารจดัอนัดบัไว ้กลุ่มบรษิทัจะประเมนิความเสี่ยงจากคุณภาพเครดติของลูกคา้ โดยพจิารณาจากฐานะทางการเงนิ 
ประสบการณ์ที่ผ่านมา และปัจจยัอื่นๆ และก าหนดการให้วงเงินสินเชื่อจากผลการประเมนิดงักล่าวซึ่งเป็นไปตาม
ข้อก าหนดของคณะกรรมการบริษัท ทัง้น้ี ฝ่ายบริหารในสายงานที่เกี่ยวข้องจะท าการตรวจสอบการปฏิบตัิตาม
ขอ้ก าหนดดา้นวงเงนิเครดติของลูกคา้อยา่งสม ่าเสมอ 
 

การขายใหก้บัลูกคา้รายย่อยจะช าระดว้ยเงนิสดเพื่อลดความเสีย่งดา้นเครดติ กลุ่มบรษิทัไม่มีการกระจุกตวัของความเสี่ยง
ด้านเครดิตที่เป็นสาระส าคญั ไม่ว่าจะเป็นการกระจุกตวัจากลูกค้าแต่ละราย หรือการกระจุกตวัในอุตสาหกรรมใด
อุตสาหกรรมหน่ึง  
 

เงนิลงทุนในตราสารหน้ีของกลุ่มบรษิทัเป็นการลงทุนทีม่คีวามเสีย่งต ่า  
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5.1.3) ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 
 
การจดัการความเสีย่งดา้นสภาพคล่องอยา่งรอบคอบคอืการมจี านวนเงนิสด และมแีหล่งเงนิทุนทีส่ามารถเบกิใชไ้ดจ้าก
วงเงนิดา้นสนิเชื่อที่เพยีงพอต่อการช าระภาระผูกพนัเมื่อถงึก าหนด ณ วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัช ีกลุ่มบรษิทัมเีงนิฝาก
ธนาคารที่สามารถเบิกใช้ได้ทนัทีจ านวน 141,246,606 บาท (พ.ศ. 2563 : 200,100,593 บาท) เพื่อวตัถุประสงค์ใน 
การบรหิารสภาพคล่องของกลุ่มบรษิทัจากลกัษณะของการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบรษิทัซึ่งเป็นธุรกิจที่มคีวามยืดหยุ่น
และเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา สว่นงานบรหิารการเงนิของกลุ่มบรษิทัไดค้งไวซ้ึง่ความยดืหยุน่ในแหล่งเงนิทุนโดยคงไว้
ซึง่วงเงนิสนิเชื่อทีเ่พยีงพอ 
 
ผูบ้รหิารไดพ้จิารณาประมาณการกระแสเงนิสดของกลุ่มบรษิทัอยา่งสม ่าเสมอโดยพจิารณาจาก ก) เงนิส ารองหมนุเวยีน 
(จากวงเงนิสนิเชื่อที่ยงัไม่ได้เบิกใช้) และ ข) เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด นอกเหนือจากน้ี กลุ่มบรษิทัยงัได้
พจิารณาสนิทรพัย์ที่มสีภาพคล่องสูงและอตัราส่วนสภาพคล่องตามข้อก าหนดต่าง ๆ และคงไว้ซึ่งแผนการจดัหาเงนิ 
รายละเอยีดวงเงนิกู้ที่ยงัไม่ไดเ้บิกใช้และวนัครบก าหนดของหน้ีสนิทางการเงนิได้เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบเงนิ
การเงนิตามรายละเอยีดดงัน้ี 
 
ก) การจดัการด้านการจดัหาเงิน 

 
กลุ่มบรษิทัมวีงเงนิกูท้ีย่งัไมไ่ดเ้บกิใช ้ณ วนัที ่31 ธนัวาคมมดีงัต่อไปน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
อตัราดอกเบีย้ลอยตวั     
หมดอายภุายในหน่ึงปี     
   - วงเงนิเบกิเกนิบญัชี 100 100 40 40 
   - วงเงนิกูธ้นาคาร 1,060 915 425 405 
 1,160 1,015 465 445 
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ข) วนัครบก าหนดของหน้ีสินทางการเงิน 
 
ตารางต่อไปน้ีแสดงใหเ้หน็ถงึหน้ีสนิทางการเงนิที่จดัประเภทตามระยะเวลาการครบก าหนดตามสญัญา ซึง่แสดงดว้ย
จ านวนเงนิตามสญัญาทีไ่มไ่ดม้กีารคดิลด ทัง้น้ี ยอดคงเหลอืทีค่รบก าหนดภายในระยะเวลา 12 เดอืนจะเท่ากบัมูลค่า
ตามบญัชีของหน้ีสนิที่เกี่ยวข้องเน่ืองการการคดิลดไม่มนีัยส าคญั กระแสเงนิสดที่แสดงภายใต้สญัญาแลกเปลี่ยน
อตัราดอกเบี้ยนัน้เป็นกระแสเงนิสดโดยประมาณจากอตัราดอกเบี้ยล่วงหน้าที่เกี่ยวข้อง ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน  
 

 งบการเงินรวม 

 
 
วนัครบก าหนดของหน้ีสินทางการเงิน  

 
ณ ปัจจบุนั 

พนับาท 
ภายใน 1 ปี 
พนับาท 

1 - 5 ปี 
พนับาท 

มากกว่า 5 ปี 
พนับาท 

รวม 
พนับาท 

มูลค่าตามบญัชี 
(สินทรพัย)์/

หน้ีสิน 
พนับาท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564       
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ -       996,962 -       -       996,962 995,000 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 418,947 194,180 -       -       613,127 613,127 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 90,785 107,982 -       -       198,767 198,767 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า -       103,890 319,096 -       422,986 394,277 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  -       145,678 1,004,686 38,487 1,188,851 1,072,203 
เจา้หนี้เงนิประกนัผลงาน -       12,584 -       -       12,584 12,584 
รวม 516,732 1,561,276 1,323,782 38,487 3,433,277 3,285,958 

 
 งบการเงินรวม 

 
 
วนัครบก าหนดของหน้ีสินทางการเงิน  

 
ณ ปัจจบุนั 

พนับาท 
ภายใน 1 ปี 
พนับาท 

1 - 5 ปี 
พนับาท 

มากกว่า 5 ปี 
พนับาท 

รวม 
พนับาท 

มูลค่าตามบญัชี 
(สินทรพัย)์/

หน้ีสิน 
พนับาท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563       
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ -       540,673 -       -       540,673 540,000 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 448,256 312,784 -       -       761,040 761,040 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 44,475 171,543 -       -       216,018 216,018 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า -       99,486 385,262 11,615 496,363 450,057 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  -       86,064 160,019 -       246,083 236,085 
เจา้หนี้เงนิประกนัผลงาน -       23,430 -       -       23,430 23,430 
รวม 492,731 1,233,980 545,281 11,615 2,283,607 2,226,630 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
 
วนัครบก าหนดของหน้ีสินทางการเงิน  

 
ณ ปัจจบุนั 

พนับาท 
ภายใน 1 ปี 
พนับาท 

1 - 5 ปี 
พนับาท 

มากกว่า 5 ปี 
พนับาท 

รวม 
พนับาท 

มูลค่าตามบญัชี 
(สินทรพัย)์/ 

หน้ีสิน 
พนับาท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564       
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ -        490,939 -        -        490,939 490,000 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 3,678 35,458 -        -        39,136 39,136 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 886 37,998 -        -        38,884 38,884 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า -        51,448 160,452 -        211,900 197,773 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ -        22,724 968,469 38,487 1,029,680 916,119 
เจา้หนี้เงนิประกนัผลงาน -        3,291 -        -        3,291 3,291 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั -        24,816 -        -        24,816 24,327 
รวม 4,564 666,674 1,128,921 38,487 1,838,646 1,709,530 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
 
วนัครบก าหนดของหน้ีสินทางการเงิน  

 
ณ ปัจจบุนั 

พนับาท 
ภายใน 1 ปี 
พนับาท 

1 - 5 ปี 
พนับาท 

มากกว่า 5 ปี 
พนับาท 

รวม 
พนับาท 

มูลค่าตามบญัชี 
(สินทรพัย)์/ 

หน้ีสิน 
พนับาท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563       
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ -       350,507 -       -       350,507 350,000 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 36,336 19,106 -       -       55,442 55,442 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 12,137 32,793 -       -       44,930 44,930 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า -       50,411 193,909 7,261 251,580 227,896 
เจา้หนี้เงนิประกนัผลงาน -       10,703 -       -       10,703 10,703 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั -       260,408 -       -       260,408 255,327 
รวม 48,473 723,928 193,909 7,261 973,570 944,298 

 

6 การจดัการส่วนของเงินทุน 
 

วตัถุประสงคข์องกลุ่มบรษิทัในการบรหิารส่วนของทุนนัน้เพื่อด ารงไวซ้ึ่งความสามารถในการด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองของกลุ่มบรษิทั 
เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มสี่วนได้เสยีอื่น และเพื่อด ารงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสมเพื่อลด
ตน้ทุนทางการเงนิของทุน 
 

ในการด ารงไว้หรือปรบัโครงสร้างของทุน กลุ่มบริษทัอาจปรบันโยบายการจ่ายเงนิปันผลให้กบัผู้ถือหุ้น การคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น  
การออกหุน้ใหม ่หรอืการขายทรพัยส์นิเพื่อลดภาระหน้ีสนิ 
 

7 มลูค่ายติุธรรม 
 

ความแตกต่างของระดบัขอ้มลูสามารถแสดงไดด้งัน้ี 
 

ขอ้มลูระดบั 1 : มูลค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิอ้างองิจาก ราคาเสนอซื้อปัจจุบนั/ราคาปิด ที่อ้างองิจาก ตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทย 

ขอ้มลูระดบั 2 : มูลค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิวดัมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมนิมูลค่าซึ่งใช้ขอ้มูลที่สามารถสงัเกตได้
อยา่งมนียัส าคญัและอา้งองิจากประมาณการของกจิการเองมาใช้น้อยทีส่ดุเท่าที่เป็นไปได ้

ขอ้มลูระดบั 3 : มูลค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิวดัมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมนิมลูค่าซึ่งไมไ่ดม้าจากขอ้มลูทีส่งัเกตได้
ในตลาด 

 

สนิทรพัยท์างการเงนิและหน้ีสนิทางการเงนิไดแ้สดงมลูคา่ยตุธิรรมในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 11 
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8 ประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญั และการใช้ดลุยพินิจ 
 
การประมาณการ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ ได้มกีารประเมินทบทวนอย่างต่อเน่ือง และอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ในอดีต 
และปัจจยัอื่น ๆ ซึง่รวมถงึการคาดการณ์ถงึเหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่อวา่มเีหตุผลในสถานการณ์ขณะนัน้ 
 
กลุ่มบรษิทัมกีารประมาณการทางบญัชแีละใชข้อ้สมมตฐิานที่เกี่ยวขอ้งกบัเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการทางบญัชอีาจไมต่รงกบั
ผลที่เกดิขึน้จรงิ ประมาณทางการบญัชทีี่ส าคญัและขอ้สมมตฐิานที่มคีวามเสีย่งอยา่งเป็นสาระส าคญัทีอ่าจเป็นเหตุใหเ้กดิการปรบัปรงุ
ยอดคงเหลอืของสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิในรอบระยะเวลาบญัชหีน้า มดีงัน้ี 
 
(ก) ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 

 
มลูคา่ปัจจบุนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานขึน้อยูก่บัหลายปัจจยัที่ใช้ในการค านวณตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัโดยมี
ข้อสมมติฐานหลายตวั รวมถึงข้อสมมติฐานเกี่ยวกบัอตัราคิดลด การเปลี่ยนแปลงของข้อสมมติฐานเหล่าน้ีจะส่งผลกระทบต่อ 
มลูคา่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 
กลุ่มบรษิทัได้พจิารณาอตัราคดิลดที่เหมาะสมในแต่ละปี ซึ่งได้แก่อตัราดอกเบี้ยที่ควรจะใช้ในการก าหนดมูลค่าปัจจุบนัของ
ประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน ในการพิจารณาอตัราคิดลดที่เหมาะสม 
กลุ่มบรษิทัพจิารณาใช ้อตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรฐับาล ซึง่เป็นสกุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิทีต่อ้งจา่ยช าระผลประโยชน์
เมื่อเกษยีณอาย ุและมอีายคุรบก าหนดใกล้เคยีงกบัระยะเวลาทีต่้องจ่ายช าระภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานที่เกี่ยวขอ้ง 
 
ขอ้สมมตฐิานหลกัอื่นๆส าหรบัภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานอา้งองิกบัสถานการณ์ปัจจุบนัในตลาด ขอ้มูลเพิม่เตมิเปิดเผย
ในหมายเหตุ 28 
 

(ข) การดอ้ยคา่ของคา่ความนิยม 
 
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคนืของหน่วยสนิทรพัย์ที่ก่อให้เกิดเงนิสดพจิารณาจากการค านวณมูลค่าจากการใช้ การค านวณน้ีใช้
ประมาณการกระแสเงนิสดซึง่อา้งองิจากงบประมาณทางการเงนิครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ซึง่ไดร้บัอนุมตัจิากผูบ้รหิาร 
 
กระแสเงนิสดหลงัจากปีที ่5 ใช้ประมาณการของอตัราการเตบิโตดงักล่าวตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 18 อตัราการ
เตบิโตดงักล่าวสอดคล้องกบัการคาดการณ์อตัราการเตบิโตที่รวมอยู่ในรายงานของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะของหน่วยสนิทรพัย์ 
ทีก่่อใหเ้กดิเงนิสดนัน้ด าเนินงานอยู่ 
 

(ค) ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถีแ่ละประกอบกจิการโทรทศัน์ และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 
 
ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทศัน์และสินทรพัย์ไม่มตีวัตน ณ วนัที่ได้มา
ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลงั ฝ่ายบรหิารจ าเป็นต้องประมาณการกระแสเงนิสดที่คาดว่าจะได้รบัในอนาคต  
จากสนิทรพัยห์รอืหน่วยของสนิทรพัยท์ี่ก่อใหเ้กดิเงนิสด รวมทัง้การเลอืกอตัราคดิลดที่เหมาะสมในการค านวณหามูลคา่ปัจจบุนัของ
กระแสเงนิสดนัน้ๆ 
 

  



266 267

บริษทั อารเ์อส จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

43 

(ง) สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - การตดัจ าหน่ายตน้ทุนการผลติละคร 
 
ผู้บรหิารพจิารณาความสอดคล้องของดุลยพนิิจที่ใช้ในการแบ่งสดัส่วนต้นทุนการผลิตละครกบัสดัส่วนของรายได้ที่เกิดจาก
จ านวนตอนของการออกอากาศละครแต่ละเรื่อง และรายได้ที่เกิดจากการขายลิขสทิธิล์ะคร รวมถึงคาดการณ์เกี่ยวกบัการ
ประมาณการจ านวนตอนของการออกอากาศละครแต่ละเรื่องโดยเทยีบกบัแผนการออกอากาศ 
 

(จ) การประมาณการค่าเผื่อสนิคา้คงเหลอื 
 
ผูบ้รหิารพจิารณาโดยใช้ประสบการณ์และข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดตีในการประเมนิค่าเผื่อสนิค้าเสื่อมสภาพและล้าสมยัจากอายุ
คงเหลอืของสนิคา้ นอกจากน้ีในการประเมนิคา่เผื่อสนิคา้เสื่อมสภาพและล้าสมยั ผูบ้รหิารค านึงถงึแนวโน้มการขายจากสภาพ
เศรษฐกจิทัง้ในอดตีและปัจจบุนั และปัจจยัอื่นทีส่ง่ผลกระทบต่อสนิคา้เสื่อมสภาพและลา้สมยั 
 

(ฉ) การก าหนดอายสุญัญาเช่า 
 
กลุ่มบรษิทัพจิารณาขอ้เท็จจรงิและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวขอ้งทัง้หมดที่ท าให้เกิดสิง่จูงใจทางเศรษฐกิจส าหรบัผู้เช่า ในการใช้สิทธิ
ขยายอายุสญัญาเช่าหรอืไม่ใช้สทิธใินการยกเลิกสญัญาเช่าเพื่อก าหนดอายุสญัญาเช่า กลุ่มบรษิทัพจิารณาการก าหนดอายุ
สญัญาเช่ากต็่อเมื่อสญัญาเช่านัน้มคีวามแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลทีร่ะยะเวลาการเช่าจะถูกขยายหรอืถูกยกเลกิ  
 
ส าหรบัการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์ปัจจยัหลกัที่เกี่ยวขอ้งมากทีสุ่ดคอืระยะสญัญาเช่าในอดตี คา่ใชจ้า่ย และสภาพของสนิทรพัยท์ี่เช่า
สทิธขิยายอายุสญัญาเช่าส่วนใหญ่ในสญัญาเช่าอาคารส านักงานและยานพาหนะไม่ได้ถูกรวมอยู่ในหน้ีสนิตามสญัญาเช่า เน่ืองจาก 
กลุ่มบรษิทัพจิารณา ก) สภาพของสนิทรพัยท์ีเ่ช่า และ/หรอื ข) การเปลีย่นแทนสนิทรพัยจ์ะไมก่่อใหเ้กดิต้นทุนอย่างมสีาระส าคญั 
 
อายุสญัญาเช่าจะถูกประเมินใหม่เมื่อกลุ่มบริษัทใช้ (หรือไม่ใช้) สิทธิหรือกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพนัในการใช้ (หรือไม่ใช้สิทธิ)  
การประเมนิความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลจะเกิดขึ้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มนีัยส าคญัหรอืการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่มี
นยัส าคญั ซึง่มผีลกระทบต่อการประเมนิอายสุญัญาเช่าและอยูภ่ายใตก้ารควบคมุของกลุ่มบรษิทั  
 

(ช) การก าหนดอตัราการคดิลดของหน้ีสนิตามสญัญาเช่า 
 
กลุ่มบรษิทัประเมนิอตัราดอกเบีย้การกูย้มืส่วนเพิม่ของผูเ้ช่าดงัน้ี 
 
 ใช้ข้อมูลที่การจดัหาเงินทุนจากบุคคลที่สามของแต่ละกิจการที่เป็นผู้เช่าและปรบัปรุงข้อมูลที่ได้รบัให้สะท้อนกบัการ

เปลีย่นแปลงในปัจจยัทางดา้นการเงนิของผูเ้ช่าหากเป็นไปได้ 
 ปรบัปรงุสญัญาเช่าโดยเฉพาะเจาะจง เช่น อายสุญัญาเช่า ประเทศ สกุลเงนิ และหลกัประกนั 
 

(ซ) การดอ้ยคา่ของสนิทรพัยท์างการเงนิ 
 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิอา้งองิจากสมมตฐิานที่เกี่ยวกบัความเสีย่งในการผดินัดช าระหน้ีและอตัรา
การขาดทุนที่คาดว่าจะเกดิ กลุ่มบรษิทัใช้ดุลยพนิิจในการประเมนิขอ้สมมตฐิานเหล่าน้ี และพจิารณาเลอืกปัจจยัทีส่่งผลต่อการ
ค านวณการดอ้ยค่าบนพืน้ฐานของขอ้มูลในอดตีของกลุ่มบรษิทัและสภาวะแวดล้อมทางตลาดที่เกิดขึน้ รวมทัง้การคาดการณ์
เหตุการณ์ในอนาคต ณ ทุกสิน้รอบระยะเวลารายงาน 

  

บริษทั อารเ์อส จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
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9 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

เงนิสดในมอื 4,524,021 3,698,096 1,358,376 1,150,642 
เงนิฝากธนาคาร - ประเภทออมทรพัย ์ 136,287,329 194,679,167 15,363,808 40,882,944 
 - ประเภทกระแสรายวนั 421,586 1,710,008 136,184 962,892 
 - ประเภทฝากประจ า     
    (ระยะเวลา 12 เดอืน) 13,371 13,322 -       -       
 141,246,307 200,100,593 16,858,368 42,996,478 

 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 เงนิฝากธนาคารประเภทออมทรพัยม์อีตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 0.05 ถงึรอ้ยละ 0.125 ต่อปี (พ.ศ. 2563 :  
รอ้ยละ 0.05 ถงึรอ้ยละ 0.125 ต่อปี) และเงนิฝากธนาคารประเภทฝากประจ า (ระยะเวลา 12 เดอืน) มอีตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 0.375 ต่อปี  
(พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 0.375 ต่อปี) 
 

10 ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอ่ืน (สทุธิ) 
 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
 หมายเหต ุ  บาท  บาท  บาท  บาท 
      

ลูกหน้ีการคา้ - กจิการอื่น  407,589,616 361,714,630 8,299,534 31,348,709 
 - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 38 ข) -       4,766 500,716,925 461,056,929 
ลูกหน้ีอื่น - กจิการอื่น  669,487 5,863,617 62,536 24,917 
รายไดค้า้งรบั  44,363,003  244,063,870  17,402,278 32,607,638 
สนิทรพัยต์ามสญัญา 10.1 7,384,861  8,706,433  7,384,861 8,706,433 
เงนิทดรองจา่ย - พนกังาน  806,962 11,260,861 260,000 252,000 
ดอกเบีย้คา้งรบั  2,490,131 2,490,178 5,795,236 5,887,429 
คา่ใชจ้า่ยจา่ยล่วงหน้า   98,707,477 86,407,172 22,209,376 13,404,285 
  562,011,537 720,511,527 562,130,746 553,288,340 
      

หกั  คา่เผื่อผลขาดทุนทีค่าดวา่จะเกดิขึน้      
 - ลูกหน้ีการคา้  (6,197,483) (5,748,902) (1,385,179) (995,376) 
 - ลูกหน้ีอื่น  (22,609) (22,609) -       -       
 - สนิทรพัยต์ามสญัญา  -       (841,185) -       (841,185) 
 - ดอกเบี้ยคา้งรบั   (2,489,884) (2,489,884) (2,489,884) (2,489,884) 
  (8,709,976) (9,102,580) (3,875,063) (4,326,445) 
      

  553,301,561 711,408,947 558,255,683 548,961,895 
 

กลุ่มกจิการมรีะยะเวลาการช าระหน้ีส าหรบัลูกหน้ีการคา้ทีย่งัไมถ่งึก าหนดช าระตามปกตคิอื 7 วนั ถงึ 90 วนั 
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บริษทั อารเ์อส จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
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10.1 สินทรพัยท่ี์เกิดจากสญัญา (สทุธิ) 
 
รายการเคลื่อนไหวของสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทีเ่กดิจากสญัญามดีงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเฉพาะกิจการ 
 สินทรพัยท่ี์เกิดจากสญัญา สินทรพัยท่ี์เกิดจากสญัญา 
  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     
ยอดยกมา 18,706,433 57,500,942 18,706,433 57,500,942 
เพิม่ขึน้จากสนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา     
   ระหวา่งงวด 47,457,249 21,000,000 47,457,249 21,000,000 
ลดลงจากการโอนเป็นรายไดค้า้งรบั (28,869,880) (59,794,509) (28,869,880) (59,794,509) 
รวมสนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา 37,293,802 18,706,433 37,293,802 18,706,433 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     
สนิทรพัยท์ี่เกดิจากสญัญา     
- หมนุเวยีน 7,384,861 8,706,433 7,384,861 8,706,433 
- ไมห่มนุเวยีน 29,908,941 10,000,000 29,908,941 10,000,000 
รวมสนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา 37,293,802 18,706,433 37,293,802 18,706,433 

 
 
 

  

บริษทั อารเ์อส จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
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10.2 การด้อยค่าของลกูหน้ีการค้าและสินทรพัยต์ามสญัญา 
 
คา่เผื่อผลขาดทุนทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ของลูกหน้ีการคา้และสนิทรพัยต์ามสญัญา มรีายละเอยีดดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  
   พ.ศ. 2563 

ยงัไม่ถึง 
ก าหนดช าระ 

บาท 

ไม่เกิน 
 3 เดือน 

บาท 

ระหว่าง 
 3 - 6 เดือน 

บาท 

ระหว่าง 
 6 - 12 เดือน 

บาท 

เกินกว่า  
 12 เดือน 

บาท 
รวม 
บาท 

       
มลูค่าตามบญัชขี ัน้ตน้       
   - ลกูหนี้การคา้       
        - กจิการอื่น 230,021,098 113,829,674 10,623,434 1,564,360 5,676,064 361,714,630 
        - กิจการที่เกี่ยวข้อง
กนั 

4,766 -       -       -       -       4,766 

   - รายไดค้า้งรบั  35,589,068 79,449,389  70,552,215 57,650,000  823,198 244,063,870 
   - สนิทรพัยต์ามสญัญา  62,442 -       -       2,400,000  16,243,991 18,706,433 
ค่าเผือ่ผลขาดทุน (1,522) (105,695) -       -       (6,482,870) (6,590,087) 

 
 งบการเงินรวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  
   พ.ศ. 2564 

ยงัไม่ถึง 
ก าหนดช าระ 

บาท 

ไม่เกิน 
 3 เดือน 

บาท 

ระหว่าง 
 3 – 6 เดือน 

บาท 

ระหว่าง 
 6 – 12 เดือน 

บาท 

เกินกว่า  
 12 เดือน 

บาท 
รวม 
บาท 

       
มลูค่าตามบญัชขี ัน้ตน้       
   - ลกูหนี้การคา้       
        - กจิการอื่น 280,283,271 109,247,594 515,603 11,885,525 5,657,623 407,589,616 
   - รายไดค้า้งรบั 22,630,785 13,257,015 1,328,760 6,710,443 436,000 44,363,003 
   - สนิทรพัยท์ีต่ามสญัญา 37,293,802 -       -       -       -       37,293,802 
ค่าเผือ่ผลขาดทุน (479,803) -       -       (320,300) (5,397,380) (6,197,483) 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
   พ.ศ. 2563 

ยงัไม่ถึง 
ก าหนดช าระ 

บาท 

ไม่เกิน 
 3 เดือน 

บาท 

ระหว่าง 
 3 - 6 เดือน 

บาท 

ระหว่าง 
 6 - 12 เดือน 

บาท 

เกินกว่า  
 12 เดือน 

บาท 
รวม 
บาท 

       

มลูค่าตามบญัชขี ัน้ตน้       
   - ลกูหนี้การคา้       
        - กจิการอื่น 6,168,823 16,862,460 7,354,358 39,008 924,060 31,348,709 
        - กิจการที่เกี่ยวข้อง
กนั 

198,781,184 75,896,636 111,979,104 74,400,005 -       461,056,929 

   - รายไดค้า้งรบั  12,276,542 19,457,897  50,000 -        823,199  32,607,638 
   - สินทรัพย์ที่ เกิดจาก
สญัญา 

 62,442 -       -        2,400,000  16,243,991  18,706,433 

ค่าเผือ่ผลขาดทุน -       (105,695) -       -       (1,730,866) (1,836,561) 
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บริษทั อารเ์อส จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
   พ.ศ. 2564 

ยงัไม่ถึง 
ก าหนดช าระ 

บาท 

ไม่เกิน 
 3 เดือน 

บาท 

ระหว่าง 
 3 – 6 เดือน 

บาท 

ระหว่าง 
 6 - 12 เดือน 

บาท 

เกินกว่า  
 12 เดือน 

บาท 
รวม 
บาท 

       

มลูค่าตามบญัชขี ัน้ตน้       
   - ลกูหนี้การคา้       
        - กจิการอื่น 1,678,704 5,384,163 39,376 -       1,197,291 8,299,534 
        - กิจการที่เกี่ยวข้อง
กนั 

115,181,141 135,104,822 79,609,562 170,821,400 -       500,716,925 

   - รายไดค้า้งรบั 9,281,109 8,121,169 -       -       -       17,402,278 
   - สินทรัพย์ที่ เกิดจาก
สญัญา 

37,293,802 -       -       -       -       37,293,802 

ค่าเผือ่ผลขาดทุน (479,803) -       -       -       (905,376) (1,385,179) 
 
รายการกระทบยอดค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นส าหรบัลูกหน้ีและสินทรพัย์ที่เกิดจากสญัญาส าหรบัปีสิ้นสุดวันที่  
31 ธนัวาคม มดีงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม 
 ลกูหน้ีการค้า สินทรพัยต์ามสญัญา 
  พ.ศ. 2564 

 บาท 
 พ.ศ. 2563 
 บาท 

 พ.ศ. 2564 
 บาท 

 พ.ศ. 2563 
 บาท 

     
ค่าเผือ่ผลขาดทุน ณ วนัที ่1 มกราคม  (5,748,902) (7,168,543) (841,185) (1,078,732) 
เพิม่ขึน้จากการซื้อบรษิทัย่อย (497,334) -       -       -       
รบัรูค้่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติเพิม่ขึน้ในก าไรหรอืขาดทุน     
   ในระหว่างปี (301,247) (89,230) -       (17,987) 
ตดัจ าหน่ายลกูหนี้ในระหว่างปีเนื่องจากไมส่ามารถเกบ็เงนิได้ 60,000 300,000 823,198 240,000 
กลบัรายการค่าเผือ่ผลขาดทุน 290,000 1,208,871 17,987  15,534 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม (6,197,483) (5,748,902) -       (841,185) 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ลกูหน้ีการค้า สินทรพัยต์ามสญัญา 
  พ.ศ. 2564 

 บาท 
 พ.ศ. 2563 
 บาท 

 พ.ศ. 2564 
 บาท 

 พ.ศ. 2563 
 บาท 

     
ค่าเผือ่ผลขาดทุน ณ วนัที ่1 มกราคม (995,376) (1,293,140) (841,185) (1,078,732) 
รบัรูค้่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติเพิม่ขึน้ในก าไรหรอืขาดทุน     
   ในระหว่างปี (479,803) (87,708) -       (17,987) 
ตดัจ าหน่ายลกูหนี้ในระหว่างปีเนื่องจากไมส่ามารถเกบ็เงนิได้ 60,000 300,000 823,198 240,000 
กลบัรายการค่าเผือ่ผลขาดทุน 30,000 85,472 17,987  15,534 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม (1,385,179) (995,376) -       (841,185) 

  

บริษทั อารเ์อส จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
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11 สินทรพัยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 กลุ่มบรษิทัไดจ้ดัประเภทสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทางเงนิโดยแสดงทีร่าคาทุนตดัจ าหน่าย  
 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น เงนิใหกู้้ยมืระยะสัน้แก่กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั สนิทรพัยห์มุนเวียนอื่น 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น เจา้หน้ีเงนิประกนัผลงาน และเงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบญัการเงนิ เน่ืองจากมลีกัษณะเป็นสนิทรพัย์และ
หน้ีสนิที่หมุนเวยีน มูลค่าตามบญัชจีงึมมีูลค่าใกล้เคยีงกบัมูลค่ายุติธรรม ส าหรบัสนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีน มูลค่ายุติธรรมไม่ได้มคีวาม
แตกต่างไปอยา่งมสีาระส าคญัจากมลูคา่ตามบญัช ี
 
หน้ีสนิภายใตส้ญัญาเช่า และเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบญัการเงนิ แสดงมลูคา่ยตุธิรรมในหมายเหตุที ่24 และ 27 ตามล าดบั 
 
ยอดคงเหลอืสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทางการเงนิและจดัตามอตัราดอกเบีย้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มดีงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงินรวม (พนับาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 อตัราดอกเบ้ียลอยตวั อตัราดอกเบ้ียคงท่ี  ไมมี่  อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) 
 น้อยกว่า 1 ปี  1 ปี - 5 ปี น้อยกว่า 1 ปี  1 ปี - 5 ปี  ดอกเบ้ีย  รวม ลอยตวั คงท่ี 
สินทรพัยท์างการเงิน         
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 136,301 -       -       -       4,945 141,246 0.05 - 0.38 - 
ลกูหนี้การคา้และลูกหนี้อืน่ (สทุธ)ิ       5  
   ลกูหนี้การคา้ (สทุธ)ิ -       -       -       -       401,392 401,392 - - 
   ลกูหนี้อื่น (สุทธ)ิ -       -       -       -       647 647 - - 
   เงนิทดรองจ่าย - พนักงาน -       -       -       -       807 807 - - 
สนิทรพัย์หมนุเวยีนอื่น         
   เงนิมดัจ า -       -       -       -       1,415 1,415 - - 
   เงนิประกนั -       -       -       -       4,773 4,773 - - 
สนิทรพัย์ไมห่มนุเวยีนอืน่ (สทุธ)ิ         
   เงนิมดัจ า -       -       -       -       16,165 16,165 - - 
   เงนิประกนั -       -       -       -       4,973 4,973 - - 
รวมสินทรพัยท์างการเงิน 136,301 -       -       -       435,117 571,418   
         
หน้ีสินทางการเงิน         
เจา้หนี้การคา้และเจ้าหนี้อืน่ -       -       -       -       882,455 882,455 - - 
เจา้หนี้เงนิประกนัผลงาน -       -       -       -       12,584 12,584 - - 
หนี้สนิภายใตส้ญัญาเชา่ -       -       91,785 302,492 -       394,277 - 2.47 - 6.25 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 995,000 -       -       -       -       995,000 1.90 - 2.00 - 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 120,000 952,204 -       -       -       1,072,204 2.87 - 4.04 - 
รวมหน้ีสินทางการเงิน 1,115,000 952,204 91,785 302,492 895,039 3,356,520   
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 งบการเงินรวม (พนับาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 อตัราดอกเบ้ียลอยตวั อตัราดอกเบ้ียคงท่ี  ไมมี่  อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) 
 น้อยกว่า 1 ปี  1 ปี - 5 ปี น้อยกว่า 1 ปี  1 ปี - 5 ปี  ดอกเบ้ีย  รวม ลอยตวั คงท่ี 
สินทรพัยท์างการเงิน         
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 194,692 -       -       -       5,408 200,100 0.05 - 0.38 - 
ลกูหนี้การคา้และลูกหนี้อืน่ (สทุธ)ิ       5  
   ลกูหนี้การคา้ (สทุธ)ิ -       -       -       -       390,971 390,971 - - 
   ลกูหนี้อื่น (สุทธ)ิ -       -       -       -       5,841 5,841 - - 
   เงนิทดรองจ่าย (สุทธ)ิ -       -       -       -       11,261 11,261 - - 
สนิทรพัย์หมนุเวยีนอื่น         
   เงนิมดัจ า -       -       -       -       2,311 2,311 - - 
   เงนิประกนั -       -       -       -       4,700 4,700 - - 
สนิทรพัย์ไมห่มุนเวยีนอืน่ (สทุธ)ิ         
   เงนิมดัจ า -       -       -       -       15,511 15,511 - - 
   เงนิประกนั -       -       -       -       7,358 7,358 - - 
รวมสินทรพัยท์างการเงิน 194,692 -       -       -       443,361 638,053   
         

หน้ีสินทางการเงิน         
เจา้หนี้การคา้และเจ้าหนี้อืน่ -       -       -       -       1,016,086 1,016,086 - - 
เจา้หนี้เงนิประกนัผลงาน -       -       -       -       23,430 23,430 - - 
หนี้สนิภายใตส้ญัญาเชา่ -       -       83,311 366,746 -       450,057 - 3.25 - 4.00 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 540,000 -       -       -       -       540,000 1.90 - 2.00 - 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 80,000 156,085 -       -       -       236,085 4.04 - 
รวมหน้ีสินทางการเงิน 620,000 156,085 83,311 366,746 1,039,516 2,265,658   

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 อตัราดอกเบ้ียลอยตวั อตัราดอกเบ้ียคงท่ี  ไมมี่  อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) 
  น้อยกว่า 1 ปี  1 ปี - 5 ปี น้อยกว่า 1 ปี  1 ปี - 5 ปี  ดอกเบ้ีย  รวม ลอยตวั คงท่ี 
สินทรพัยท์างการเงิน         
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 15,364 -       -       -       1,494 16,858 0.05 - 0.13 - 
ลกูหนี้การคา้และลูกหนี้อืน่ (สทุธ)ิ         
   ลกูหนี้การคา้ (สทุธ)ิ -       -       -       -       507,631 507,631 - - 
   ลกูหนี้อื่น (สุทธ)ิ -       -       -       -       63 63 - - 
   เงนิทดรองจ่าย (สุทธ)ิ -       -       -       -       260 260 - - 
   ดอกเบี้ยคา้งรบั (สุทธ)ิ -       -       -       -       3,305 3,305 - - 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 1,007,700 -       -       -       -       1,007,700 2.01 - 
สนิทรพัย์ไมห่มนุเวยีนอืน่ (สทุธ)ิ         
   เงนิมดัจ า -       -       -       -       7,354 7,354 - - 
   เงนิประกนั -       -       -       -       13 13 - - 
รวมสินทรพัย์ทางการเงิน 1,023,064 -       -       -       520,120 1,543,184   
         

หน้ีสินทางการเงิน         
เจา้หนี้การคา้และเจ้าหนี้อืน่ -       -       -       -       91,557 91,557 - - 
เจา้หนี้เงนิประกนัผลงาน -       -       -       -       3,291 3,291 - - 
หนี้สนิภายใตส้ญัญาเชา่ -       -       45,533 152,240 -       197,773 - 3.25 - 6.25 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 490,000 -       -       -       -       490,000 1.90 - 2.00 - 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 24,327 -       -       -       -       24,327 2.01 - 
เงนิกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงนิ -       916,119 -       -       -       916,119 2.87 - 
รวมหน้ีสินทางการเงิน 514,327 916,119 45,533 152,240 94,848 1,723,067   
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 อตัราดอกเบ้ียลอยตวั อตัราดอกเบ้ียคงท่ี  ไมมี่  อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) 
  น้อยกว่า 1 ปี  1 ปี - 5 ปี น้อยกว่า 1 ปี  1 ปี - 5 ปี  ดอกเบ้ีย  รวม ลอยตวั คงท่ี 
สินทรพัยท์างการเงิน         
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 40,883 -       -       -       2,113 42,996 0.05 - 0.125 - 
ลกูหนี้การคา้และลูกหนี้อืน่ (สทุธ)ิ         
   ลกูหนี้การคา้ (สทุธ)ิ -       -       -       -       491,410 491,410 - - 
   ลกูหนี้อื่น (สุทธ)ิ -       -       -       -       25 25 - - 
   เงนิทดรองจ่าย (สุทธ)ิ -       -       -       -       252 252 - - 
   ดอกเบี้ยคา้งรบั (สุทธ)ิ -       -       -       -       3,398 3,398 - - 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 1,034,700 -       -       -       -       1,034,700 1.99 - 
สนิทรพัย์ไมห่มนุเวยีนอืน่ (สทุธ)ิ         
   เงนิมดัจ า -       -       -       -       7,062 7,062 - - 
   เงนิประกนั -       -       -       -       2,734 2,734 - - 
รวมสินทรพัย์ทางการเงิน 1,075,583 -       -       -       506,994 1,582,577   
         

หน้ีสินทางการเงิน         
เจา้หนี้การคา้และเจ้าหนี้อืน่ -       -       -       -       114,177 114,177 - - 
เจา้หนี้เงนิประกนัผลงาน -       -       -       -       10,703 10,703 - - 
หนี้สนิภายใตส้ญัญาเชา่ -       -       42,197 185,699 -       227,896 - 3.25 - 4.00 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 350,000 -       -       -       -       350,000 1.90 - 2.00 - 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 255,327 -       -       -       -       255,327 1.99 - 
รวมหน้ีสินทางการเงิน 605,327 -       42,197 185,699 124,880 958,103   

 
การวเิคราะหค์วามอ่อนไหว 
 
รายการก าไรหรอืขาดทุนจะมคีวามอ่อนไหวต่อการเพิม่ขึ้นหรอืลดลงในรายได้ดอกเบี้ยจากเงนิสดและเงนิฝากธนาคารและค่าใช้จ่าย
ดอกเบีย้จากเงนิกูย้มื ซึง่เป็นผลมาจากการเปลีย่นแปลงในอตัราดอกเบีย้ ดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ผลกระทบต่อก าไรสุทธิ ผลกระทบต่อก าไรสุทธิ 
  พ.ศ. 2564 

 บาท 
 พ.ศ. 2563 
 บาท 

 พ.ศ. 2564 
 บาท 

 พ.ศ. 2563 
 บาท 

อตัราดอกเบีย้ - เพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.1      
   (พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 0.8) (995,000) (3,880,425) 490,000 2,800,000 
อตัราดอกเบีย้ - ลดลงรอ้ยละ 0.1      
   (พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 0.8) 995,000 3,880,425 (490,000) (2,800,000) 
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11.1 สินทรพัยท์างการเงินอ่ืนท่ีวดัมลูค่าด้วยราคาทุนตดัจ าหน่าย 
 
ก) การจดัประเภทรายการสินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมลูค่าด้วยราคาทุนตดัจ าหน่าย  

 
กลุ่มบรษิทัไดจ้ดัประเภทเป็นรายการสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายเมื่อเขา้เงื่อนไขดงัต่อไปน้ี 
 
 ถอืไวโ้ดยมวีตัถุประสงคท์ีจ่ะรบัช าระกระแสเงนิสดตามสญัญา และ 
 กระแสเงนิสดตามสญัญานัน้เขา้เงื่อนไขการเป็นเงนิตน้และดอกเบีย้ 
 
สนิทรพัยท์างการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจ าหน่ายนอกจากลูกหน้ีการค้า ประกอบไปด้วยเงนิให้กู้ยมืแก่บุคคล
หรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัซึง่มรีาคาตามบญัชดีงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 
หมนุเวียน 
พนับาท 

ไม่
หมนุเวียน 
พนับาท 

รวม 
พนับาท 

หมนุเวียน 
พนับาท 

ไม่หมนุเวียน 
พนับาท 

รวม 
พนับาท 

       
เงนิใหกู้ย้มืแก่บุคคลหรอื       
   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 1,028,055 -       1,028,055 1,055,055 -       1,055,055 
       
หกั  ค่าเผือ่ผลขาดทุน       
    ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (20,355) -       (20,355) (20,355) -       (20,355) 
รวม 1,007,700 -       1,007,700 1,034,700 -       1,034,700 

 
เงินให้กู้ยืมเป็นส่วนที่หมุนเวียน มูลค่ายุติธรรมจึงมีมูลค่าเท่ากบัราคาตามบญัชี เน่ืองจากผลกระทบของอตัราคิดลดไม่มี
สาระส าคญั 
 
ข) ค่าเผื่อผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ 

 
ขอ้มลูเกีย่วกบัค่าเผื่อผลขาดทุนและความเสีย่งดา้นการใหส้นิเชื่อของกลุ่มบรษิทัไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ 10.2 และ 38 ง) 
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12 สินค้าคงเหลือ (สทุธิ) 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     
สนิคา้ส าเรจ็รปูประเภท      
   ซดี ีวซีดี ีดวีดี ีและ อื่น ๆ 599,592 599,592 599,592 599,592 
   สนิคา้อุปโภคบรโิภค 350,084,550 233,918,578 -       -       
   สนิคา้ของทีร่ะลกึ 330,106 330,106 330,106 330,106 
รวมสนิคา้ส าเรจ็รปู 351,014,248 234,848,276 929,698 929,698 
     
งานระหวา่งท า :      
   รายการทวี ี 970,111 189,875 -       -       
   คอนเสริต์และกจิกรรมรบัจา้งผลติ 1,077,349 100,000 856,244 -       
รวมงานระหวา่งท า 2,047,460 289,875 856,244        -       
     
วตัถุดบิ 737,476 -       -       -       
กล่องรบัสญัญาณดาวเทยีม 119,397 119,497 -       -       
บรรจภุณัฑ ์และ โบรชวัร ์ 17,754,593 1,766,941 -       -       
รวม  371,673,174 237,024,589 1,785,942 929,698 
หกั  คา่เผื่อสนิคา้ลา้สมยั (35,039,155) (8,298,708) (813,918) (813,918) 
สนิคา้คงเหลอื (สทุธ)ิ 336,634,019 228,725,881 972,024 115,780 

 
ต้นทุนของสนิคา้คงเหลอืที่รบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายและรวมอยู่ในต้นทุนขายและต้นทุนบรกิารในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ
เป็นจ านวน 1,134,929,855 บาท และ 18,414,852 บาท (พ.ศ. 2563 : จ านวน 976,118,689 บาท และ 48,003,998 บาท) ตามล าดบั 
 
กลุ่มบรษิทัมกีารตัง้คา่เผื่อส าหรบัสนิคา้คงเหลอืในงบการเงนิรวมเป็นจ านวน 26,740,447 บาท (พ.ศ.2563 : กลุ่มบรษิทัมกีารตัง้คา่เผื่อ
ส าหรบัสนิคา้คงเหลอืในงบการเงนิรวมเป็นจ านวน 2,127,781 บาทและมกีารกลบัรายการค่าเผื่อสนิคา้คงเหลอืทีเ่คยรบัรูใ้นงบการเงนิ
รวมจากการท าลายสนิคา้เป็นจ านวน 27,378,143 บาท) จ านวนค่าเผื่อที่ตัง้เพิม่และกลบัรายการได้รวมอยู่ในต้นทุนขายในงบก าไร
ขาดทุนเบด็เสรจ็ 
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13 สินทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน  
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     
เงนิมดัจ า 1,414,835 2,310,750 -       -       
เงนิประกนั 4,772,500 4,700,000 -       -       
อื่น ๆ 1,163,362 1,673,678 617,548 677,049 
 7,350,697 8,684,428 617,548 677,049 

 
14 เงินลงทุนในบริษทัย่อย (สทุธิ) 

 
เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย ซึง่บนัทกึโดยวธิรีาคาทุน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ประกอบดว้ย 
 

   สดัส่วนการถือหุ้น 
    พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธรุกิจ จดทะเบียนใน  ร้อยละ  ร้อยละ 
     

บริษทัย่อยท่ีด าเนินธรุกิจ     
บรษิทั อาร.์เอส.เทเลวชิัน่ จ ากดั ใหบ้รกิารสื่อโทรทศัน์ในระบบดจิติอล ประเทศไทย  100  100 
บรษิทั อารเ์อส มอลล์ จ ากดั จ าหน่ายผลติภณัฑต์ามช่องทางคา้ปลกีต่าง ๆ  ประเทศไทย  100  100 
บรษิทั จดัเกบ็ลขิสทิธิไ์ทย จ ากดั จดัเกบ็คา่ลขิสทิธ ์ ประเทศไทย  100  100 
บรษิทั ไลฟ์ สตาร ์จ ากดั จ าหน่ายผลติภณัฑต์ามช่องทางคา้ปลกีต่าง ๆ  ประเทศไทย  100  100 
บรษิทั คลูลซิึม่ จ ากดั  ใหบ้รกิารสื่อวทิยุ ประเทศไทย  100  100 
บรษิทั ย๊าค จ ากดั ผลติรายการโทรทศัน์ ประเทศไทย  100  100 
บรษิทั อารอ์ลัไลแอนซ ์จ ากดั รบัจา้งจดักจิกรรม ประเทศไทย  100  100 
   (เดมิชื่อ : บรษิทั อารเ์อส เอก็ซ ์
จ ากดั) 

    

บรษิทั โฟรท์ แอปเป้ิล จ ากดั รบัออกแบบงานโฆษณา ประเทศไทย  70         - 
     
บริษทัย่อยท่ีหยดุด าเนินธรุกิจ     
บรษิทั อารเ์อส ทราเวล จ ากดั  รบัจา้งจดักจิกรรม ประเทศไทย  100  100 
บรษิทั อาร.์เอส. สปอรต์ มาสเตอร ์จ ากดั รบัจา้งผลติรายการโทรทศัน์และกจิกรรม ประเทศไทย         - 76 
บรษิทั อารเ์อส อนิเตอรเ์นชัน่แนล  
   บรอดคาสติง้ แอนด ์สปอรต์  
   แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 

ใหบ้รกิารและรบัจา้งจดักจิกรรม 
   ดา้นการกฬีา 

ประเทศไทย  83  83 

บรษิทั เอส - วนั สปอรต์ จ ากดั ใหบ้รกิารเช่าสนามฟุตบอล ประเทศไทย  100  100 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ทุนช าระแล้ว วิธีราคาทุน ค่าเผือ่การด้อยค่า มลูค่าตามบญัชี เงินปันผลรบั (หมายเหตุ 32) 
  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
บริษทัย่อยท่ีด าเนินธรุกิจ           
บรษิทั อาร.์เอส.เทเลวชิ ัน่ จ ากดั 300,000,000 300,000,000 300,209,300 300,209,300 -       -       300,209,300 300,209,300 -       -       
บรษิทั อารเ์อส มอลล ์จ ากดั  200,000,000 200,000,000 199,999,300 199,999,300 -       -       199,999,300 199,999,300 -       -       
บรษิทั จดัเกบ็ลขิสทิธิไ์ทย จ ากดั 5,000,000 5,000,000 4,999,400 4,999,400 -       -       4,999,400 4,999,400 2,999,640 16,747,990 
บรษิทั ไลฟ์ สตาร ์จ ากดั  1,000,000 1,000,000 852,193 852,193 -       -       852,193 852,193 -       -       
บรษิทั คลูลซิึม่ จ ากดั  6,250,000 6,250,000 1,299,993 1,299,993 -       -       1,299,993 1,299,993 54,993,840 -       
บรษิทั ย๊าค จ ากดั 2,500,000 2,500,000 2,499,300 2,499,300 -       -       2,499,300 2,499,300 -       -       
บรษิทั อาร ์อลัไลแอนซ์ จ ากดั            
   (เดมิชือ่ : บรษิทั อารเ์อสเอก็ซ์ จ ากดั) 1,035,000,000 80,000,000 1,035,000,000 80,000,000 (76,269,090) (76,233,906) 958,730,910 3,766,094 -       -       
บรษิทั โฟรท ์แอปเป้ิล จ ากดั*** 4,000,000 -       13,000,000 -       -       -       13,000,000 -       -       -       
รวม 1,553,750,000 594,750,000 1,557,859,486 589,859,486 (76,269,090) (76,233,906) 1,481,590,396 513,625,580 57,993,480 16,747,990 
           
บริษทัย่อยท่ีหยดุด าเนินธรุกิจ           
บรษิทั อารเ์อส ทราเวล จ ากดั 37,000,000 37,000,000 32,775,000 32,775,000 (24,753,973) (24,822,108) 8,021,027 7,952,892 -       -       
บรษิทั อาร.์เอส. สปอรต์มาสเตอร ์จ ากดั* -       4,500,000 -       2,667,595 -       (2,667,595) -       -       -       -       
บรษิทั อาร์เอส อนิเตอรเ์นชัน่แนล บรอดคาสติ้ง           
   แอนด ์สปอรต์ แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 9,375,000 9,375,000 167,812,500 167,812,500 (156,797,351) (156,905,928) 11,015,149 10,906,572 -       -       
บรษิทั เอส - วนั สปอรต์ จ ากดั** 15,000,000 15,000,000 33,800,530 33,800,530 (33,800,530) (33,800,530) -       -       -       -       
รวม 61,375,000 65,875,000 234,388,030 237,055,625 (215,351,854) (218,196,161) 19,036,176 18,859,464 -       -       
           

รวมทัง้ส้ิน 1,615,125,000 660,625,000 1,792,247,516 826,915,111 (291,620,944) (294,430,067) 1,500,626,572 532,485,044 57,993,480 16,747,990 
 

*   เลกิกจิการ 
**   อยูภ่ายใตก้ระบวนการลม้ละลายและไดพ้ทิกัษท์รพัยเ์ดด็ขาด 
*** :ซือ้กจิการในระหวา่งปี 
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บรษิทัย่อยดงักล่าวขา้งต้นได้รวมอยู่ในการจดัท างบการเงนิรวม ของกลุ่มบรษิทั สดัส่วนของสทิธใินการออกเสยีงในบรษิทัย่อยโดย
บรษิทัใหญ่ไมแ่ตกต่างจากสดัสว่นทีถ่อืหุน้สามญั  
 

- เมื่อวนัที่ 12 กนัยายน พ.ศ. 2562 ที่ประชุมวสิามญัผูถ้ือหุ้นของบรษิทั อาร.์เอส. สปอรต์มาสเตอร ์จ ากดั ไดม้ตอินุมตัใิหเ้ลิกบริษทั
โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่16 กนัยายน พ.ศ. 2562 เป็นตน้ไป และเมื่อวนัที ่5 มกราคม พ.ศ. 2564 บรษิทั อาร.์เอส. สปอรต์มาสเตอร ์จ ากดั 
ไดช้ าระบญัชเีสรจ็สิน้และจดทะเบยีนขอยกเลกิกจิการกบักระทรวงพาณิชยแ์ล้ว ดงันัน้ นบัตัง้แต่วนัที่จดทะเบยีนยกเลกิกจิการข้อมูล
ทางการเงนิของบรษิทัยอ่ยน้ีไม่ไดร้วมอยู่ในขอ้มูลทางการเงนิรวม ตัง้แต่วนัที ่5 มกราคม พ.ศ. 2564 

 

- ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่1/2564 เมื่อวนัที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564 มมีตอินุมตัเิพิม่ทุนจดทะเบยีนของ บรษิทั 
อาร์อลัไลแอนซ์ จ ากดั (เดิมชื่อ : บริษทั อาร์เอสเอ็กซ์ จ ากดั)จากทุนจดทะเบียนเดิม จ า นวน 80,000,000 บาท เป็นทุน 
จดทะเบยีนใหมเ่ป็นจ านวน 1,035,000,000 บาท โดยการออกหุน้สามญัใหม ่จ านวน 9,550,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 100 บาท คดิ
เป็นเงนิจ านวน 955 ลา้นบาท โดยอนุมตัใิหบ้รษิทั ซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวทัง้จ านวน 

 

- เมื่อวนัที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 กลุ่มบรษิทัได้ซื้อหุ้นของ บรษิทั โฟรท์ แอปเป้ิล จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิทัที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกบั 
การใหบ้รกิารและรบับรหิารจดัการดา้นการตลาดออนไลน์ การผลติคอนเทนต์ การจดักจิกรรมทางการตลาด ในสดัส่วนรอ้ยละ 70 
ของทุนจดทะเบยีน คดิเป็นเงนิลงทุนทัง้สิน้ 13,000,000 บาท โดยกลุ่มบรษิทัคาดว่าจะเพิม่ส่วนแบ่งการตลาดและลดค่าใช้จ่ายได้
จากความมปีระสทิธผิลในการรวมกนั (economy of scale) รายละเอยีด การซือ้ธรุกจิเปิดเผยใน หมายเหตุ 37 

 

15 เงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมค้า (สทุธิ) 
 

    งบการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
  สดัส่วนการถือหุ้นของบริษทั ตามวิธีส่วนได้เสีย ตามวิธีราคาทุน 
   พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 

ช่ือบริษทั ธรุกิจหลกั  ร้อยละ  ร้อยละ  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
        

บริษทัร่วม        
บรษิทั ไอเดยี เพาเวอร ์จ ากดั รบัจา้งจดักจิกรรม  25  25 3,958 3,992 -       -       
บรษิทั เชฎฐ์ เอเชยี จ ากดั ธุรกจิสนิเชือ่-บรหิาร       
    สนิทรพัย์  35 -       1,033,143 -       -       -       
บรษิทั โน พรอ็บเบลม็ ประกอบกจิการผลติ       
   คอรป์อเรชัน่ จ ากดั    ขนมอบกรอบ  21 -       300 -       -       -       
        การร่วมค้า        
        บรษิทั อารเ์อสแพลนบ ี
จ ากดั 

ประกอบกจิการ       

    คอมเมริซ์และ       
    การตลาด  51 -       25,989 -       25,989 -       
    1,063,390 3,992 25,989 -       

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ราคาตามบญัชีต้นงวด 3,992,546 3,992,546 -       -       
การลงทุนเพิม่ 976,403,050 -       26,002,160 -       
เพิม่จากการซือ้บรษิทัยอ่ย 90,000 -       -       -       
สว่นแบ่งก าไร(ขาดทุน)     
  -เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 82,917,254 -       -       -       
  -เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มคา้ (12,699) -       (12,699) -       

บริษทั อารเ์อส จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
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ราคาตามบญัชปีลายงวดงวด 1,063,390,151 3,992,546 25,989,461 -       
  

บริษทั อารเ์อส จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
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ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม เป็นข้อมูลทางการเงินที่จดัท าโดยฝ่ายบริหารของบริษทัร่วมและยงัไม่ได้ผ่านการ
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของบรษิทัรว่ม 
 
เมื่อวนัที่ 1 มนีาคม พ.ศ. 2564 บรษิทั อาร์อลัไลแอนซ์ จ ากดั (เดมิชื่อ : บรษิทั อาร์เอสเอ็กซ์ จ ากดั) (บรษิทัย่อย) เขา้ซื้อหุน้สามญั 
เพิม่ทุนในบรษิทั เชฎฐ ์เอเชยี จ ากดั จ านวน 2,744,773 หุน้ หรอืสดัส่วนรอ้ยละ 35 ของทุนจดทะเบยีนทัง้หมดของบรษิทั เชฎฐ ์เอเชยี 
จ ากดั ทัง้น้ี บรษิทัมตีน้ทุนในการไดม้ารวมทัง้สิน้ 950,400,890 บาท โดยบรษิทัไดน้ าหุน้ที่ซือ้มาทัง้หมดของบรษิทั เชฎฐ ์เอเชยี จ ากดั 
ค ้าประกนัเงนิกูก้บัสถาบนัการเงนิแหง่หน่ึง 
 
ตารางต่อไปน้ีเป็นสรุปสิง่ตอบแทนที่จ่ายซื้อ บรษิทั เชษฐ เอเชยี จ ากดั และบรษิทัย่อยมูลค่าของสนิทรพัยท์ีไ่ดม้าและหน้ีสนิที่จะรบัรู้ 
ณ วนัที ่1 มนีาคม พ.ศ. 2564 
 

  บาท 
  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 18,199,517 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น (สทุธ)ิ 62,121,383 
เงนิลงทุนในสนิเชื่อจากการซือ้ลูกหน้ี 538,176,089 
เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหน้ี 247,523,051 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการหรอืบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 116,400 
ทรพัยส์นิรอการขาย - สทุธ ิ 35,970,800 
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 163,578 
เงนิฝากประจ า 490,216 
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สทุธ ิ 313,748,918 
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ 14,837,545 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - โปรแกรมตดิตามหน้ี 999,800 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - ใบทะเบยีนบรษิทับรหิารสนิทรพัย ์ 600,000 
เงนิมดัจ าและเงนิประกนั 1,768,904 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชี 119,016,816 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ (25,334,859) 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น (22,238,363) 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (273,313,660) 
สว่นของหน้ีสนิตามสญัญาเช่า (15,188,605) 
ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย (25,752,784) 
หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น (130,463,673) 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั (9,993,825) 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (10,705,422) 
หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชี (9,903,396) 
รวมสนิทรพัยท์ีส่ามารถระบุไดส้ทุธ ิ 830,838,428 
สดัสว่นการลงทุน ณ วนัที ่วนัที ่1 มนีาคม พ.ศ. 2564 รอ้ยละ 35 
มลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธทิี่ไดร้บัมาสทุธิ 290,793,450 
สิง่ตอบแทนทีจ่า่ยซือ้ ณ วนัที่ซือ้ธุรกจิ - เงนิสด 920,000,000 
คา่ความนิยม 629,206,550 
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เมื่อวนัที ่30 เมษายน พ.ศ. 2564 กลุ่มบรษิทัมเีงนิลงทุนในบรษิทั โน พรอ็บเบลม็ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั ผา่นการถอืหุน้ โดยบรษิทั โฟรท์ 
แอปเป้ิล จ ากดั (บรษิทัยอ่ย) ในสดัสว่นรอ้ยละ 21 เป็นจ านวนทัง้สิน้ 300,000 บาท 
 

เมื่อวนัที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 บรษิทั อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) ร่วมลงทุนกบับรษิทั แพลน บี มเีดยี จ ากดั (มหาชน) เพื่อจดัตัง้
บรษิทัร่วมคา้ อารเ์อสแพลนบ ีจ ากดั โดยบรษิทั อารเ์อส จ ากดั (มหาชน) ถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 51 ของทุนจดทะเบยีน ทัง้น้ีบรษิทั 
มตีน้ทุนในการไดม้ารวมทัง้สิน้ 26,002,160 บาท 
 

ก) ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึน้ซ่ึงเก่ียวข้องกบับริษทัร่วมและการร่วมค้า 
 

ไมม่ภีาระผกูพนัหน้ีสนิทีอ่าจจะเกดิขึน้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสว่นไดเ้สยีในบรษิทัรว่มและการร่วมคา้ 
 

ข) ข้อมลูทางการเงินโดยสรปุส าหรบับริษทัร่วม 
 

ตารางต่อไปน้ีแสดงข้อมูลทางการเงนิแบบสรุปส าหรบับรษิทัร่วมที่มสีาระส าคญัต่อกลุ่มบรษิทั ข้อมูลทางการเงนิที่เปิดเผย 
เป็นจ านวนทีแ่สดงอยู่ในงบการเงนิของบรษิทัร่วม ซึง่ไดป้รบัปรุงดว้ยรายการปรบัปรุงทีจ่ าเป็นส าหรบัการปฏบิตัติามวธิสี่วนได้เสยี 
รวมถงึการปรบัปรงุมลูคา่ยตุธิรรมและการปรบัปรงุเกีย่วกบัความแตกต่างของนโยบายการบญัชขีองกลุ่มบรษิทัและบรษิทัร่วม 
 

 บริษทั เชฎฐ ์เอเชีย จ ากดั 
  พ.ศ. 2564 
 บาท 
ผลการด าเนินโดยสรปุ  
รายได ้ 646,145,453 
ค่าใชจ้า่ย (362,673,135) 
ก าไรก่อนภาษ ี 283,472,318 
ค่าใชจ้า่ย/รายไดภ้าษเีงนิได ้ (47,066,607) 
ก าไรสุทธ ิ 236,405,711 
ส่วนไดเ้สยีตามสดัส่วนการถอืหุน้ของบรษิทั 82,741,999 
  
งบแสดงฐานะการเงนิโดยสรปุ  
สนิทรพัยห์มนุเวยีน 405,268,194 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 2,109,608,025 
 2,514,876,219 
  
หนี้สนิหมนุเวยีน 288,484,884 
หนี้สนิไมห่มนุเวยีน 300,172,002 
สนิทรพัยส์ุทธ ิ 1,926,219,333 
การกระทบยอดไปยงัมูลค่าตามบญัชี  
สนิทรพัยส์ุทธสิิน้ปี 1,926,219,333 
สิง่ตอบแทนทีจ่า่ยซือ้ ณ วนัทีซ่ือ้ธรุกจิ - เงนิสด (920,000,000) 
ค่าใชจ้า่ยในการออกหุน้ 22,080,000 
ผลต่างมลูคา่ยุตธิรรม ณ วนัทีซ่ือ้ 38,944,806 
สนิทรพัยส์ุทธสิิน้ปีหลงัปรบัปรงุ 1,067,244,139 
ส่วนไดเ้สยีของกลุ่มบรษิทัในบรษิทัรว่ม (รอ้ยละ) 35 
ส่วนไดเ้สยีของกลุ่มบรษิทัในบรษิทัรว่ม (บาท) 373,535,449 
ค่าความนิยม 629,206,550 
ตน้ทนุค่าทีป่รกึษาเพื่อการไดม้าซึง่บรษิทัรว่ม 30,400,890 
มลูคา่ตามบญัชขีองบรษิทัรว่ม 1,033,142,889 
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ค) ข้อมลูทางการเงินโดยสรปุส าหรบัการร่วมค้า 
 
ตารางต่อไปน้ีแสดงขอ้มูลทางการเงนิแบบสรปุส าหรบัการร่วมคา้ทีม่สีาระส าคญัต่อกลุ่มบรษิทั ขอ้มลูทางการเงนิที่เปิดเผยเป็น
จ านวนทีแ่สดงอยูใ่นงบการเงนิของการรว่มคา้ ซึง่ไดป้รบัปรงุดว้ยรายการปรบัปรุงทีจ่ าเป็นส าหรบัการปฏบิตัติามวธิสี่วนได้เสยี 
รวมถงึการปรบัปรงุมลูคา่ยตุธิรรมและการปรบัปรงุเกีย่วกบัความแตกต่างของนโยบายการบญัชขีองกลุ่มบรษิทัและการรว่มคา้ 
 

 บริษทั อารเ์อสแพลนบี จ ากดั 
  พ.ศ. 2564 
 บาท 
ผลการด าเนินโดยสรปุ  
รายได ้ 18,486 
คา่ใชจ้า่ย (43,385) 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษ ี (24,899) 
ภาษเีงนิได ้ -       
ก าไร(ขาดทุน)สทุธ ิ (24,899) 
  

สว่นไดเ้สยีตามสดัส่วนการถอืหุน้ของบรษิทั (12,699) 
 

 บริษทั อารเ์อสแพลนบี จ ากดั 
  พ.ศ. 2564 
 บาท 
งบแสดงฐานะการเงนิโดยสรปุ  
สนิทรพัยห์มนุเวยีน 50,009,916 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 185 
 50,010,101 
  

หน้ีสนิหมุนเวยีน 35,000 
หน้ีสนิไมห่มนุเวยีน -       
 35,000 
  

สนิทรพัยส์ทุธ ิ 49,975,101 
  

การกระทบยอดไปยงัมลูค่าตามบญัชี  
การออกหุน้ 50,000,000 
ขาดทุนส าหรบังวด (24,899) 
สนิทรพัยส์ทุธสิิน้ปี 49,975,101 
  

สว่นไดเ้สยีของกลุ่มบรษิทัในการร่วมคา้ (รอ้ยละ) 51 
สว่นไดเ้สยีของกลุ่มบรษิทัในการร่วมคา้ (บาท) 25,487,302 
ตน้ทุนทีป่รกึษาเพื่อการไดม้าซึง่บรษิทัร่วมคา้ 502,160 
มลูคา่ตามบญัชขีองการรว่มคา้ 25,989,461 
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16 อปุกรณ์ (สทุธิ) 

 

 งบการเงินรวม (บาท) 
  เครื่องตกแต่ง  งานระหว่างก่อสร้าง  
  ติดตัง้และ  และอปุกรณ์  
 อปุกรณ์ อปุกรณ์ส านักงาน ยานพาหนะ ระหว่างติดตัง้ รวม 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564      
ราคาทุน 478,257,537 440,675,493 45,869,780 196,709,296 1,161,512,106 
หกั  คา่เสื่อมราคาสะสม (263,259,848) (228,051,851) (28,319,851) -       (519,631,550) 
ราคาตามบญัชสีทุธ ิ 214,997,689 212,623,642 17,549,929 196,709,296 641,880,556 
      

ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564      
ราคาตามบญัชสีทุธติน้ปี  214,997,689 212,623,642 17,549,929 196,709,296 641,880,556 
เพิม่ขึน้จากการซือ้บรษิทัยอ่ย -       159,051 255,563 -       414,614 
ซือ้สนิทรพัย ์ 2,117,699 14,141,559 -       21,780,193 38,039,451 
รบัโอนจากงานระหวา่งก่อสรา้งและอุปกรณ์ระหวา่งตดิตัง้ 110,000 194,485,964 -       (194,595,964) -       
จ าหน่ายสนิทรพัย ์ - ราคาทุน (2,397,199) (8,752,625) (44,500) -       (11,194,324) 
 - คา่เสื่อมราคาสะสม 2,395,209 8,652,868 44,499 -       11,092,576 
คา่เสื่อมราคา (หมายเหตุ 33) (40,091,411) (70,643,609) (2,883,554) -       (113,618,574) 
ราคาตามบญัชสีทุธปิลายปี 177,131,987 350,666,850 14,921,937 23,893,525 566,614,299 
      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564      
ราคาทุน 478,088,041 640,709,442 46,080,843 23,893,525 1,188,771,851 
หกั  คา่เสื่อมราคาสะสม (300,956,054) (290,042,592) (31,158,906) -       (622,157,552) 
ราคาตามบญัชสีทุธ ิ 177,131,987 350,666,850 14,921,937 23,893,525 566,614,299 
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 งบการเงินรวม (บาท) 
   เครื่องตกแต่ง  งานระหว่างก่อสร้าง  
 ส่วนปรบัปรงุ  ติดตัง้และ  และอปุกรณ์  
 อาคารเช่า อปุกรณ์ อปุกรณ์ส านักงาน ยานพาหนะ ระหว่างติดตัง้ รวม 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563       
ราคาทุน 2,245,206 413,534,291 535,886,461 67,942,510 225,049,747 1,244,658,215 
หกั  คา่เสื่อมราคาสะสม (2,245,204) (267,779,650) (433,920,892) (36,929,020) -       (740,874,766) 
ราคาตามบญัชสีทุธ ิ 2 145,754,641 101,965,569 31,013,490 225,049,747 503,783,449 
       

ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563       
ราคาตามบญัชสีทุธติน้ปี  2 145,754,641 101,965,569 31,013,490 225,049,747 503,783,449 
จดัประเภทจากสนิทรพัยต์ามสญัญาเช่าการเงนิไปยงั       
   สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้(สทุธ)ิ  -       (3,229,903) -       (17,125,120) -       (20,355,023) 
ซือ้สนิทรพัย ์ -       4,723,936 55,244,213 -       186,404,804 246,372,953 
รบัโอนจากงานระหวา่งก่อสรา้งและอุปกรณ์ระหวา่งตดิตัง้ -       105,771,747 108,973,508 -       (214,745,255) -       
จ าหน่ายสนิทรพัย ์ - ราคาทุน -       (45,772,437) (107,910,414) (11,829,000) -       (165,511,851) 
 - คา่เสื่อมราคาสะสม -       44,499,845 107,605,816 8,156,128 -       160,261,789 
ตดัจ าหน่ายสนิทรพัย ์- ราคาทุน (2,245,206) -       (151,518,275) (1,322,331) -       (155,085,812) 
 - คา่เสื่อมราคาสะสม 2,245,204 -       150,178,660 1,322,326 -       153,746,190 
รบัโอนจากสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้(สทุธ)ิ (หมายเหตุ 17) -       2,611,635 -       11,963,865 -       14,575,500 
คา่เสื่อมราคา (หมายเหตุ 33) -       (39,361,775) (51,915,435) (4,629,429) -       (95,906,639) 
ราคาตามบญัชสีทุธปิลายปี -       214,997,689 212,623,642 17,549,929 196,709,296 641,880,556 
       

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563       
ราคาทุน -       478,257,537 440,675,493 45,869,780 196,709,296 1,161,512,106 
หกั  คา่เสื่อมราคาสะสม -       (263,259,848) (228,051,851) (28,319,851) -       (519,631,550) 
ราคาตามบญัชสีทุธ ิ -       214,997,689 212,623,642 17,549,929 196,709,296 641,880,556 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 
  เครื่องตกแต่ง  งานระหว่างก่อสร้าง  
  ติดตัง้และ  และอปุกรณ์  
 อปุกรณ์ อปุกรณ์ส านักงาน ยานพาหนะ ระหว่างติดตัง้ รวม 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564      
ราคาทุน 340,159,525 297,574,213 38,508,692 183,972,737 860,215,167 
หกั  คา่เสื่อมราคาสะสม (195,572,419) (154,616,683) (22,541,339) -       (372,730,441) 
ราคาตามบญัชสีทุธ ิ 144,587,106 142,957,530 15,967,353 183,972,737 487,484,726 
      
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564      
ราคาตามบญัชสีทุธติน้ปี 144,587,106 142,957,530 15,967,353 183,972,737 487,484,726 
ซือ้สนิทรพัย ์ 264,000 5,629,445 -       20,785,875 26,679,320 
รบัโอนจากงานระหวา่งก่อสรา้งและอุปกรณ์ระหวา่งตดิตัง้ -       187,040,087 -       (187,040,087) -       
จ าหน่ายสนิทรพัย ์- ราคาทุน (2,397,199) (7,552,685) (44,500) -       (9,994,384) 
 - คา่เสื่อมราคาสะสม 2,395,209 7,523,928 44,499 -       9,963,636 
คา่เสื่อมราคา (หมายเหตุ 33) (28,237,441) (50,727,880) (2,354,831) -       (81,320,152) 
ราคาตามบญัชสีทุธปิลายปี 116,611,675 284,870,425 13,612,521 17,718,525 432,813,146 
      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564      
ราคาทุน 338,026,326 482,691,061 38,464,192 17,718,525 876,900,104 
หกั  คา่เสื่อมราคาสะสม (221,414,651) (197,820,636) (24,851,671) -       (444,086,958) 
ราคาตามบญัชสีทุธ ิ 116,611,675 284,870,425 13,612,521 17,718,525 432,813,146 

 



290 291

บริษทั อารเ์อส จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

64 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 
   เครื่องตกแต่ง  งานระหว่างก่อสร้าง  
 ส่วนปรบัปรงุ  ติดตัง้และ  และอปุกรณ์  
 อาคารเช่า อปุกรณ์ อปุกรณ์ส านักงาน ยานพาหนะ ระหว่างติดตัง้ รวม 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563       
ราคาทุน 2,245,206 354,180,378 417,919,985 60,541,421 187,345,221 1,022,232,211 
หกั  คา่เสื่อมราคาสะสม (2,245,204) (208,557,214) (370,800,242) (31,582,853) -       (613,185,513) 
ราคาตามบญัชสีทุธ ิ 2 145,623,164 47,119,743 28,958,568 187,345,221 409,046,698 
       

ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563       
ราคาตามบญัชสีทุธติน้ปี 2 145,623,164 47,119,743 28,958,568 187,345,221 409,046,698 
จดัประเภทจากสนิทรพัยต์ามสญัญาเช่าการเงนิไปยงั       
   สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้(สทุธ)ิ  -       (3,229,903) -       (17,125,120) -       (20,355,023) 
ซือ้สนิทรพัย ์ -       197,600 46,076,665 -       112,685,470 158,959,735 
รบัโอนจากงานระหวา่งก่อสรา้งและอุปกรณ์ระหวา่งตดิตัง้ -       31,227,000 84,830,954 -       (116,057,954) -       
จ าหน่ายสนิทรพัย ์- ราคาทุน -       (45,445,452) (99,735,116) (11,789,000) -       (156,969,568) 
 - คา่เสื่อมราคาสะสม -       43,680,776 98,982,469 8,116,129 -       150,779,374 
ตดัจ าหน่ายสนิทรพัย ์- ราคาทุน (2,245,206) -       (151,518,275) (1,322,331) -       (155,085,812) 
 - คา่เสื่อมราคาสะสม 2,245,204 -       150,178,660 1,322,326 -       153,746,190 
รบัโอนจากสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้(สทุธ)ิ (หมายเหตุ 17) -       2,611,635 -       11,963,865 -       14,575,500 
คา่เสื่อมราคา (หมายเหตุ 33) -       (30,077,714) (32,977,570) (4,157,084) -       (67,212,368) 
ราคาตามบญัชสีทุธปิลายปี -       144,587,106 142,957,530 15,967,353 183,972,737 487,484,726 
       

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563       
ราคาทุน -       340,159,525 297,574,213 38,508,692 183,972,737 860,215,167 
หกั  คา่เสื่อมราคาสะสม -       (195,572,419) (154,616,683) (22,541,339) -       (372,730,441) 
ราคาตามบญัชสีทุธ ิ -       144,587,106 142,957,530 15,967,353 183,972,737 487,484,726 

 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ราคาตามบญัชก่ีอนหกัค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ซึ่งหกัค่าเสื่อมราคาทัง้จ านวนแล้วแต่ยงัคงใช้งานอยู่ในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการมจี านวนเงิน
ทัง้สิน้จ านวน  255,891,819 บาท และจ านวน  236,192,768 บาท (พ.ศ. 2563 : จ านวน 204,613,873 บาท และจ านวน 193,080,726 บาท) ตามล าดบั 
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17 สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ (สทุธิ) 

 
 งบการเงินรวม 
  อาคาร  อปุกรณ์  ยานพาหนะ  ซอฟท์แวร ์  รวม 
  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
      
ยอดยกมา ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 
2564 459,996,593 8,221,312 2,487,762 781,280 471,486,947 
เพิม่ขึน้จากการซือ้บรษิทัย่อย -       -       529,829 -       529,829 
การเพิม่ขึน้ 31,477,882 -       6,682,247 -       38,160,129 
ปรบัปรุงจากการเปลี่ยนแปลงสญัญา (4,155,010) -       -       -       (4,155,010) 
คา่เสื่อมราคา (90,186,084) (1,700,158) (2,737,199) -       (94,623,441) 
ตดัจ าหน่าย -       -       -       (390,639) (390,639) 
มลูคา่ตามบญัชสีทุธ ิ 
   ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ 2564 

 
397,133,381 

 
6,521,154 

 
6,962,639 

 
390,641 

 
411,007,815 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  อาคาร  อปุกรณ์  ยานพาหนะ  ซอฟท์แวร ์  รวม 
  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
      

ยอดยกมา ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 235,687,932 -       2,141,136 -       237,829,068 
การเพิม่ขึน้ 9,190,825 -       3,681,308 -       12,872,133 
ปรบัปรงุจากการเปลี่ยนแปลงสญัญา 2,648,084 -       -       -       2,648,084 
คา่เสื่อมราคา (45,606,540) -       (2,117,110) -       (47,723,650) 
มลูคา่ตามบญัชสีทุธ ิ 
   ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ 2564 

 
201,920,301 

 
-       

 
3,705,334 

 
-       

 
205,625,635 
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 งบการเงินรวม 
  อาคาร  อปุกรณ์  ยานพาหนะ  ซอฟท์แวร ์  รวม 
  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
      
ยอดยกมา ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 8,666,299 3,229,903 17,125,120 196,775 29,218,097 
การเพิม่ขึน้ 526,503,489 8,500,000 436,964 1,171,920 536,612,373 
จดัประเภทจากสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ไปยงั      
   อาคาร และ อุปกรณ์ (หมายเหตุ 16) -       (2,611,635) (11,963,865) -       (14,575,500) 
จดัประเภทจากสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ไปยงั      
   สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (หมายเหตุ 20) -       -       -       (159,108) (159,108) 
คา่เสื่อมราคา (75,173,195) (896,956) (3,110,457) -       (79,180,608) 
ตดัจ าหน่าย -       -       -       (428,307) (428,307) 
มลูคา่ตามบญัชสีทุธ ิ 
   ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ 2563 

 
459,996,593 

 
8,221,312 

 
2,487,762 

 
781,280 

 
471,486,947 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  อาคาร  อปุกรณ์  ยานพาหนะ  ซอฟท์แวร ์  รวม 
  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
      

ยอดยกมา ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 -       3,229,903 17,125,120 196,775 20,551,798 
การเพิม่ขึน้ 272,574,441 -       -       -       272,574,441 
จดัประเภทจากสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ไปยงั      
   อาคาร และ อุปกรณ์ (หมายเหตุ 16) -       (2,611,635) (11,963,865) -       (14,575,500) 
จดัประเภทจากสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ไปยงั      
   สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (หมายเหตุ 20) -       -       -       (159,108) (159,108) 
คา่เสื่อมราคา (36,886,509) (618,268) (3,020,119) -       (40,524,896) 
ตดัจ าหน่าย -       -       -       (37,667) (37,667) 
มลูคา่ตามบญัชสีทุธ ิ 
   ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ 2563 

 
235,687,932 

 
-       

 
2,141,136 

 
-       

 
237,829,068 

 
คา่ใชจ้า่ยทเีกีย่วขอ้งกบัสญัญาเช่าทีไ่ม่ไดร้วมรบัรูใ้นหน้ีสนิตามสญัญาเช่า สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้และกระแสเงนิสดของสญัญาเช่าส าหรบัปี
สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และพ.ศ. 2563 มรีายละเอยีดดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
 บาท บาท บาท บาท 
     

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วกบัสญัญาเช่าซึง่สนิทรพัยม์รีะยะสัน้ 1,542,300 3,880,376 -       2,516,321 
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วกบัสญัญาเช่าซึง่สนิทรพัยม์มีลูคา่ต ่า 716,504 564,912 345,600 288,000 
กระแสเงนิสดจา่ยทัง้หมดของสญัญาเช่า 105,407,002 111,591,739 53,276,629 57,430,028 
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18 ค่าความนิยม 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 คา่ความนิยมมมีลูคา่ 11,233,358 บาท ไดถู้กปันสว่นใหแ้ก่หน่วยสนิทรพัยท์ี่ก่อใหเ้กดิเงนิสด (CGU) 
ทีถู่กก าหนดตามสว่นงานธรุกจิ 
 
กลุ่มบรษิทัปันส่วนค่าความนิยมทัง้หมดให้แก่หน่วยสนิทรพัย์ที่ก่อใหเ้กิดเงนิสดคอืส่วนงานการท าการตลาดออนไลน์ การผลิตคอน
เทนต ์การจดักจิกรรมทางการตลาด 
 
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคืนของหน่วยสินทรพัย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด พจิารณาจากการค านวณมูลค่าจากการใช้ การค านวณดงักล่าว 
ใชป้ระมาณการกระแสเงนิสดก่อนภาษซีึง่อา้งองิจากประมาณทางการเงนิครอบคลุมระยะเวลา 2 ปี ซึง่ไดร้บัอนุมตัจิากผูบ้รหิาร ดงัน้ี 
1. ประมาณการของอตัราการเตบิโตของรายไดร้อ้ยละ 10 ซึง่อตัราการเตบิโตดงักล่าวสอดคลอ้งกบัประมาณการอตัราการเตบิโตใน

รายงานของอุตสาหกรรมของหน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสด  
2. ประมานการก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 49 จากงบประมาณ และ 
3. อตัราคดิลด รอ้ยละ 8.4 ตามอตัราคดิลดหลงัภาษทีีใ่ชใ้นการประมาณการกระแสเงนิสด 
 
ขอ้สมมตฐิานเหล่าน้ีไดถู้กใชเ้พื่อการวเิคราะหห์น่วยสนิทรพัยท์ี่ก่อใหเ้กดิเงนิสดภายในสว่นงานธุรกจิ 
 
นอกจากนัน้ ผูบ้รหิารพจิารณาแล้วว่าไมม่เีหตุผลที่ท าใหเ้ชื่อว่าอาจเกดิการเปลี่ยนแปลงในขอ้สมมตฐิานทีส่ าคญัอื่นที่จะสง่ผลให้มูลค่ า
ตามบญัชขีอง CGU สงูกวา่มลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนื 
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19 ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน์ (สทุธิ) 
 
รายการเคลื่อนไหวของใบอนุญาตใหใ้ช้คลื่นความถี่และประกอบกจิการโทรทศัน์ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 
แสดงไดด้งัน้ี 
 
 งบการเงินรวม 
  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
  บาท  บาท 
   
ราคาทุน 1,394,710,008 1,394,710,008 
หกั  คา่ตดัจ าหน่ายสะสม (868,017,435) (795,989,414) 
 526,692,573 598,720,594 

 
คา่ตดัจ าหน่ายในงบการเงนิรวม จ านวน 72,028,021 บาท ไดร้บัรูใ้นงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (พ.ศ. 2563 : จ านวน 72,028,021 บาท) 
 
เมื่อวนัที ่11 เมษายน พ.ศ. 2562 ค าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาตทิี ่4/2562 เรื่องมาตรการแกไ้ขปัญหาการประกอบกิจการ 
โทรทศัน์และกจิการโทรคมนาคมไดถู้กประกาศในราชกจิจานุเบกษา โดยมผีลบงัคบัตัง้แต่วนัประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นต้นไป  
ก าหนดให้ส านักงาน กสทช. พจิารณาเรยีกคนืคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ในช่วง 694 MHz ถึง 790 MHz จากผู้รบัใบอนุญาตใหใ้ช้ 
คลื่นความถีเ่พื่อใหบ้รกิารโทรทศัน์ภาคพืน้ดนิในระบบดจิติอลเพื่อน าไปจดัสรรใหมส่ าหรบักจิการโทรคมนาคมและใหส้ านักงาน กสทช. 
พจิารณา ก าหนดการทดแทน ชดใชห้รอืจา่ยคา่ตอบแทนใหก้บัผูถู้กเรยีกคนืคลื่นความถีด่งัน้ี  
 
1. ยกเวน้คา่ธรรรมเนียมใบอนุญาตใหใ้ช้คลื่นความถีท่ีต่้องช าระสองงวดสุดท้ายของราคาที่เกนิกว่าราคาขัน้ต ่าหรอืราคาเริม่ตน้ และ

ใหด้ าเนินการช าระคา่ธรรมเนียมใบอนุญาตจนถงึงวดทีไ่ดร้บัการยกเวน้ภายในวนัที ่8 สงิหาคม พ.ศ. 2562  
 
2. ให้ส านักงาน กสทช. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเช่าใช้โครงข่ายโทรทศัน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดนิในระบบดจิติอล 

(MUX) ตลอดระยะเวลาการได้รบัอนุญาตที่เหลอือยู่โดยใหเ้ริม่มผีลภายหลงัจากสิน้สุดค าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) ที่ 9/2561 เกี่ยวกบัการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเช่าโครงข่ายโทรทศัน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดนิในระบบ  
ดจิติอล (MUX) โดยใหส้ านักงาน กสทช.จ่ายค่าใช้จ่ายดงักล่าวใหแ้ก่ผูร้บัใบอนุญาตใหบ้รกิารโครงข่ายเพื่อใหบ้รกิารโทรทศัน์  
ในระบบดจิติอลตามจ านวนทีเ่กดิขีน้จรงิที่คูส่ญัญาตกลงกนัซึง่จะตอ้งไมเ่กนิอตัราทีส่ านกังาน กสทช. ใหค้วามเหน็ชอบ 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 บรษิทัยอ่ยไม่มภีาระผูกพนัที่จะตอ้งจา่ยคา่ใบอนุญาตใหใ้ช้คลื่นความถี่และประกอบ
กจิการโทรทศัน์ 
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20 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (สทุธิ) 

 
 งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 
  ต้นทุนการผลิต โปรแกรม    ต้นทุนการผลิต โปรแกรม   
 ค่าลิขสิทธ์ิ ละครและ คอมพิวเตอร ์ ต้นทุน  ค่าลิขสิทธ์ิ ละครและ คอมพิวเตอร ์ ต้นทุน  
 ส าหรบัเพลง ภาพยนตร ์ และอ่ืนๆ ระหว่างท า รวม ส าหรบัเพลง ภาพยนตร ์ และอ่ืนๆ ระหว่างท า รวม 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564           
ราคาทุน 308,463,390 2,675,281,495 270,842,086 552,035,923 3,806,622,894 308,463,430 641,008,723 177,289,034 360,000 1,127,121,187 
หกั ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (284,742,367)  (2,078,279,132) (129,563,765) -        (2,492,585,264) (284,742,391) (628,505,113) (103,557,455) -       (1,016,804,959) 
ราคาตามบญัชสีุทธ ิ 23,721,023 597,002,363 141,278,321 552,035,923 1,314,037,630 23,721,039 12,503,610 73,731,579 360,000 110,316,228 
           
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564           
ราคาตามบญัชสีุทธติน้ปี  23,721,023 597,002,363 141,278,321 552,035,923 1,314,037,630 23,721,039 12,503,610 73,731,579 360,000 110,316,228 
ซือ้สนิทรพัย ์ 1,200,000 53,031,292 5,271,445 722,957,131 782,459,868 1,200,000 -       826,081 1,719,000 3,745,081 
โอนงานระหวา่งตดิตัง้ -       355,566,226 5,389,237 (360,955,463) -       -       -       1,152,000 (1,152,000) -       
ตดัจ าหน่ายสนิทรพัย ์- ราคาทุน -       (168,172,047) -       (400,000) (168,572,047) -       (11,830,000) -       -       (11,830,000) 
 - ค่าตดัจ าหน่ายสะสม -       168,172,047 -       -       168,172,047 -       11,830,000 -       -       11,830,000 
ค่าตดัจ าหน่าย (หมายเหตุ 33) (1,721,663) (268,187,500) (22,342,871) -       (292,252,034) (1,721,663) (8,795,691) (12,735,794) -       (23,253,148) 
ราคาตามบญัชสีุทธปิลายปี 23,199,360 737,412,381 129,596,132 913,637,591 1,803,845,464 23,199,376 3,707,919 62,973,866 927,000 90,808,161 
           
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564           
ราคาทุน 309,663,390 2,915,706,966 281,502,767 913,637,591 4,420,510,714 309,663,430 629,178,723 179,267,114 927,000 1,119,036,267 
หกั ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (286,464,030) (2,178,294,585) (151,906,635) -       (2,616,665,250) (286,464,054) (625,470,804) (116,293,248) -       (1,028,228,106) 
ราคาตามบญัชสีุทธ ิ 23,199,360 737,412,381 129,596,132 913,637,591 1,803,845,464 23,199,376 3,707,919 62,973,866 927,000 90,808,161 
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 งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 
  ต้นทุนการผลิต โปรแกรม    ต้นทุนการผลิต โปรแกรม   
 ค่าลิขสิทธ์ิ ละครและ คอมพิวเตอร ์ ต้นทุน  ค่าลิขสิทธ์ิ ละครและ คอมพิวเตอร ์ ต้นทุน  
 ส าหรบัเพลง ภาพยนตร ์ และอ่ืนๆ ระหว่างท า รวม ส าหรบัเพลง ภาพยนตร ์ และอ่ืนๆ ระหว่างท า รวม 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563           
ราคาทุน 305,743,390 2,383,355,493 239,833,808 54,783,079 2,983,715,770 305,743,430 635,838,723 164,559,399 1,095,900 1,107,237,452 
หกั ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (283,141,798) (1,884,923,164) (112,861,157) -       (2,280,926,119) (283,141,822) (621,706,723) (91,317,946) -       (996,166,491) 
ราคาตามบญัชสีุทธ ิ 22,601,592 498,432,329 126,972,651 54,783,079 702,789,651 22,601,608 14,132,000 73,241,453 1,095,900 111,070,961 
           
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563           
ราคาตามบญัชสีุทธติน้ปี  22,601,592 498,432,329 126,972,651 54,783,079 702,789,651 22,601,608 14,132,000 73,241,453 1,095,900 111,070,961 
จดัประเภทจากสนิทรพัยต์ามสญัญาเชา่การเงนิไปยงั           
   สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้(สุทธ)ิ  -       -       (196,775) -       (196,775) -       -       (196,775) -       (196,775) 
ซือ้สนิทรพัย ์ 2,720,000 156,435,064 10,822,821 729,010,788 898,988,673 2,720,000 10,157,500 6,599,812 5,417,100 24,894,412 
โอนงานระหวา่งตดิตัง้ -       207,415,643 23,208,091 (230,623,734) -       -       -       6,153,000 (6,153,000) -       
จ าหน่ายสนิทรพัย ์- ราคาทุน -       -       (3,022,634) -       (3,022,634) -       -       (23,177) -       (23,177) 
 - ค่าตดัจ าหน่ายสะสม -       -       3,022,515 -       3,022,515 -       -       6,504 -       6,504 
ตดัจ าหน่ายสนิทรพัย ์- ราคาทุน -       (71,924,705) -       (1,134,210) (73,058,915) -       (4,987,500) -       -       (4,987,500) 
 - ค่าตดัจ าหน่ายสะสม -       71,924,705 -       -       71,924,705 -       4,987,500 -       -       4,987,500 
รบัโอนจากสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้(สุทธ)ิ (หมายเหตุ 17) -       -       159,108 -       159,108 -       -       159,108 -       159,108 
ค่าตดัจ าหน่าย (หมายเหตุ 33) (1,600,569) (265,280,673) (19,687,456) -       (286,568,698) (1,600,569) (11,785,890) (12,208,346) -       (25,594,805) 
ราคาตามบญัชสีุทธปิลายปี 23,721,023 597,002,363 141,278,321 552,035,923 1,314,037,630 23,721,039 12,503,610 73,731,579 360,000 110,316,228 
           
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563           
ราคาทุน 308,463,390 2,675,281,495 270,842,086 552,035,923 3,806,622,894 308,463,430 641,008,723 177,289,034 360,000 1,127,121,187 
หกั ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (284,742,367)  (2,078,279,132) (129,563,765) -        (2,492,585,264) (284,742,391) (628,505,113) (103,557,455) -       (1,016,804,959) 
ราคาตามบญัชสีุทธ ิ 23,721,023 597,002,363 141,278,321 552,035,923 1,314,037,630 23,721,039 12,503,610 73,731,579 360,000 110,316,228 
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ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ราคาตามบัญชีก่อนหกัค่าตดัจ าหน่ายสินทรพัย์ของสินทรพัย์ไม่มีตวัตนซึ่งหกัค่าตัดจ าหน่าย 
ทัง้จ านวนแล้วแต่ยงัคงใช้งานอยู่ ในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการมจี านวนทัง้สิ้นจ านวน 1,065,005,587 บาท และจ านวน 
379,004,399 บาท (พ.ศ. 2563 : จ านวน 824,363,465 บาท และ จ านวน 391,699,839 บาท) ตามล าดบั 
 
คา่ตดัจ าหน่ายในงบการเงนิรวมและงบเฉพาะกจิการจ านวน  292,252,034 บาท และจ านวน  23,253,148 บาท (พ.ศ. 2563 : จ านวน 
286,568,698 บาท และจ านวน 25,594,805 บาท) ไดร้วมอยู่ในต้นทุนขายและบรกิารจ านวน  271,078,887 บาท และ 11,153,295 บาท 
(พ.ศ. 2563 : จ านวน 267,771,295 บาท และ 14,100,114 บาท) และรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหารจ านวน  21,173,147 บาท และ  
12,099,853 บาท (พ.ศ. 2563 : จ านวน 18,797,403 บาท และ 11,494,691 บาท) ตามล าดบั 
 

21 ภาษีเงินได้ถกูหกั ณ ท่ีจ่าย (สทุธิ) 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     
ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลจา่ยล่วงหน้า -       16,943,422 -       -       
ภาษเีงนิไดถู้กหกั ณ ทีจ่า่ย 39,430,871 139,469,816 4,733,664 25,522,031 
หกั  คา่เผื่อภาษเีงนิไดถู้กหกั ณ ทีจ่า่ย     
          ทีค่าดวา่จะไมไ่ดร้บัคนื (613,126) (8,762) -       -       
 38,817,745 156,404,476 4,733,664 25,522,031 

 
22 ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (สทุธิ) 

 
สินทรพัย์และหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีแสดงรายการสุทธิตามหน่วยภาษีในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  
พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี(สทุธ)ิ 239,452,209 123,568,442 85,520,303 85,872,673 
หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี(สทุธ)ิ (47,807,034) (9,897) -       -       
 191,645,175 123,558,545 85,520,303 85,872,673 
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รายการเคลื่อนไหวของภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชสี าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
    เพ่ิม(ลด)ใน     เพ่ิม(ลด)ใน   
  1 มกราคม  เพ่ิม(ลด)ใน  งบก าไรขาดทุน  31 ธนัวาคม  1 มกราคม  เพ่ิม(ลด)ใน  งบก าไรขาดทุน  31 ธนัวาคม 
  พ.ศ. 2564  งบก าไรขาดทุน  เบด็เสรจ็  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2564  งบก าไรขาดทุน  เบด็เสรจ็  พ.ศ. 2564 
  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี         
ค่าเผือ่ผลขาดทุน 5,498,743 (142,581) -       5,356,162 4,936,289 (90,276) -       4,846,013 
สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน - ลขิสทิธ์ละคร 1,169,104 (1,169,120)                   -       (16) (18) -       -       (18) 
ประมาณการรบัคนืสนิคา้ 550,320 (667,322)         -       (117,002) -       -       -       -       
ประมาณการส่วนลดการขาย 1,372,328 1,272,903 -       2,645,231 -       -       -       -       
ผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งมูลค่าคงเหลอืของสนิคา้คงเหลอืในงบแสดงฐานะการเงนิรวม         
   และฐานภาษี 5,651,274 2,980,357 -       8,631,631 -       -       -       -       
ค่าเผือ่สนิคา้ลา้สมยั 1,659,742 5,348,089 -       7,007,831 162,784 -       -       162,784 
ค่าเผือ่รบัคนืละคร -       618,140 -       618,140 -       -       -       -       
ค่าใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถีแ่ละประกอบกจิการโทรทศัน์ 131,419,214 (15,794,396) -       115,624,818 -       -       -       -       
ทรพัยส์นิภายใตส้ญัญาเชา่ 128,894 1,299,760 -       1,428,654 -       671,457 -       671,457 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 33,485,294 (191,175) (2,090,731) 31,203,388 22,737,960 894,808 (814,928) 22,817,840 
ขาดทุนสะสมทางภาษี 8,896,174 123,153,673 -       132,049,847 -       -       -       -       
ประมาณการค่ารือ้ถอน 1,017,634 40,705 -       1,058,339 459,375 18,375 -       477,750 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงนิลงทุน 58,886,014 (561,825) -       58,324,189 58,886,013 (561,825) -       58,324,188 
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์ 517 (517) -       -       -       -       -       -       
   รวมสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 249,735,252 116,186,691 (2,090,731) 363,831,212 87,182,403 932,539 (814,928) 87,300,014 
         

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี         
ทรพัยส์นิภายใตส้ญัญาเชา่การเงนิ (79,957) 79,957 -       -       (79,957) 79,957 -       -       
สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน - ลขิสทิธเ์พลง (943,352) (693,938) -       (1,637,290) (943,351) (693,938) -       (1,637,289) 
สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน - ลขิสทิธ์ละคร -       (60,500,494) -       (60,500,494) -       -       -       -       
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์ (282,045) 82,717 -       (199,328) (286,422) 144,000 -       (142,422) 
ส่วนทีล่ดจากการยกเวน้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต (124,871,353) 15,022,428 -       (109,848,925) -       -       -       -       
   รวมหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (126,176,707) (46,009,330) -       (172,186,037) (1,309,730) (469,981) -       (1,779,711) 
         

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี(สุทธ)ิ 123,558,545 70,177,361 (2,090,731) 191,645,175 85,872,673 462,558 (814,928) 85,520,303 
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
    เพ่ิม(ลด)ใน     เพ่ิม(ลด)ใน   
  1 มกราคม  เพ่ิม(ลด)ใน  งบก าไรขาดทุน  31 ธนัวาคม  1 มกราคม  เพ่ิม(ลด)ใน  งบก าไรขาดทุน  31 ธนัวาคม 
  พ.ศ. 2563  งบก าไรขาดทุน  เบด็เสรจ็  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2563  งบก าไรขาดทุน  เบด็เสรจ็  พ.ศ. 2563 
  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี         
ค่าเผือ่ผลขาดทุน 5,830,061 (331,318) -       5,498,743 5,043,231 (106,942) -       4,936,289 
สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน – ลขิสทิธล์ะคร 37,529,645 (36,360,541) -       1,169,104 (18) -       -       (18) 
ประมาณการรบัคนืสนิคา้ -       550,320 -       550,320 -       -       -       -       
ประมาณการส่วนลดการขาย -       1,372,328 -       1,372,328 -       -       -       -       
ผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งมูลค่าคงเหลอืของสนิคา้คงเหลอืในงบแสดงฐานะการเงนิรวม         
   และฐานภาษี 2,733,233 2,918,041 -       5,651,274 -       -       -       -       
ค่าเผือ่สนิคา้ลา้สมยั 6,709,814 (5,050,072) -       1,659,742 162,784 -       -       162,784 
ค่าใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถีแ่ละประกอบกจิการโทรทศัน์ 147,213,610 (15,794,396) -       131,419,214 -       -       -       -       
ทรพัยส์นิภายใตส้ญัญาเชา่ -       128,894 -       128,894 -       -       -       -       
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 32,106,385 2,561,741 (1,182,832) 33,485,294 22,674,772 1,333,042 (1,269,854) 22,737,960 
ขาดทุนสะสมทางภาษี 42,832,153 (33,935,979) -       8,896,174 -       -       -       -       
ประมาณการค่ารือ้ถอน -       1,017,634 -       1,017,634 -       459,375 -       459,375 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงนิลงทุน 58,894,192 (8,178) -       58,886,014 58,894,191 (8,178) -       58,886,013 
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์ 8,995,400 (8,994,883) -       517 8,002,494 (8,002,494) -       -       
   รวมสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 342,844,493 (91,926,409) (1,182,832) 249,735,252 94,777,454 (6,325,197) (1,269,854) 87,182,403 
         
หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี         
ทรพัยส์นิภายใตส้ญัญาเชา่การเงนิ (1,431,824) 1,351,867 -       (79,957) (1,431,824) 1,351,867      -       (79,957) 
สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน - ลขิสทิธเ์พลง (254) (943,098) -       (943,352) (254) (943,097) -       (943,351) 
สนิทรพัย์ตามสญัญา (722,222) 722,222 -       -       (722,222) 722,222 -       -       
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์ -       (282,045) -       (282,045) -       (286,422) -       (286,422) 
ส่วนทีล่ดจากการยกเวน้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต (139,893,780) 15,022,427 -       (124,871,353) -       -       -       -       
   รวมหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (142,048,080) 15,871,373 -       (126,176,707) (2,154,300) 844,570 -       (1,309,730) 
         

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี(สุทธ)ิ 200,796,413 (76,055,036) (1,182,832) 123,558,545 92,623,154 (5,480,627) (1,269,854) 85,872,673 
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23 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     
เจา้หน้ีการคา้ 583,111,371 711,179,947 7,497,309 33,116,083 
เจา้หน้ีอื่น 30,015,400 49,931,359 31,638,545 22,326,722 
หน้ีสนิทีเ่กดิจากสญัญา 70,561,241 38,956,681 13,537,885 13,804,682 
คา่ใชจ้า่ยคา้งจ่าย     
   - คา่นายหน้าและคา่สง่เสรมิการขายคา้งจ่าย 68,609,515 89,538,914 4,526,268 11,218,895 
   - คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ยโครงการ 54,411,890 40,351,058 7,737,549 6,943,915 
   - ดอกเบีย้คา้งจา่ย 2,491,035 166,984 2,437,507 839,009 
   - คา่ขนสง่คา้งจา่ย 8,867,029 10,140,987 -       -       
   - คา่ประชาสมัพนัธค์า้งจ่าย 8,428,479 14,824,478 -       -       
   - คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ยอื่นๆ 55,959,081 60,995,094 24,182,390 25,928,017 
 882,455,041 1,016,085,502 91,557,453 114,177,323 

 
หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา 
 
กลุ่มบรษิทัรบัรูห้น้ีสนิทีเ่กดิจากสญัญาบรกิารทีท่ ากบัลูกคา้ดงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
 บาท บาท บาท บาท 
หน้ีสนิทีเ่กดิจากสญัญา     
   - หมนุเวยีน 70,561,241 38,956,681 13,537,885 13,804,682 
   - ไมห่มนุเวยีน -       -       -       -       
 70,561,241 38,956,681 13,537,885 13,804,682 

 
ในระหว่างปี พ.ศ. 2564 กลุ่มบริษัทรบัรู้รายได้จากการขายและบริการที่เคยรวมอยู่ในหน้ีสินที่เกิดจากสญัญาที่ยกมาต้นงวด  
เป็นจ านวน 17,379,247 บาท และ 3,670,506 บาทในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการตามล าดบั 
 
ในระหว่างปี พ.ศ. 2563 กลุ่มบริษัทรบัรู้รายได้จากการขายและบริการที่เคยรวมอยู่ในหน้ีสินที่เกิดจากสญัญาที่ยกมาต้นงวด  
เป็นจ านวน 22,394,088 บาท และ 11,818,649 บาทในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการตามล าดบั 
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24 หน้ีสินตามสญัญาเช่า (สทุธิ) 
 
กลุ่มบริษทัได้ท าสญัญาเช่าเพื่อเช่าสินทรพัย์เพื่อใช้ในการด าเนินกิจการ โดยมีก าหนดช าระค่าเช่าตามที่ระบุในสญัญา  ณ วนัที่  
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ยอดหน้ีสนิตามสญัญาเช่า มรีายละเอยีดดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     
หน้ีสนิตามสญัญาเช่า 422,985,799 496,363,700 211,899,457 251,580,374 
หกั  ดอกเบีย้จา่ยรอตดับญัช ี (28,708,333) (46,306,728) (14,126,369) (23,684,327) 
มลูคา่ปัจจบุนัของหน้ีสนิตามสญัญาเช่า 394,277,466 450,056,972 197,773,088 227,896,047 
หกั  ส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (สทุธ)ิ (91,785,628) (83,311,020) (45,533,353) (42,197,064) 
 302,491,838 366,745,952 152,239,735 185,698,983 

 
จ านวนเงนิขัน้ต ่าทีต่อ้งจา่ยส าหรบัสญัญาเช่าการเงนิขา้งตน้ มดีงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
หน้ีสนิตามสญัญาเช่าถงึก าหนดช าระ  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

  - ภายใน 1 ปี 103,889,863 99,486,387 51,447,680 50,410,584 
  - เกนิ 1 ปี แต่ไมเ่กนิ 5 ปี 319,095,936 385,262,289 160,451,777 193,909,128 
  - 5 ปีขึน้ไป -       11,615,024 -       7,260,662 

 422,985,799 496,363,700 211,899,457 251,580,374 
 
มูลค่ายุตธิรรมของหน้ีสนิตามสญัญาเช่า ในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการจ านวน 394,832,963 บาท และ 197,058,080 บาท 
(พ.ศ. 2563 : จ านวน 465,817,343 บาท และ 232,119,494 บาท) ตามล าดบั ค านวณจากกระแสเงนิสดในอนาคตซึ่งคดิลดด้วยอตัรา
ดอกเบีย้ตลาดทีอ่ตัรารอ้ยละ 2.47-4.92 และอยูใ่นขอ้มลูระดบั 2 ของล าดบัขัน้มลูคา่ยตุธิรรม 
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25 เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     
ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 995,000,000 540,000,000 490,000,000 350,000,000 

 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิเป็นตัว๋สญัญาใช้เงนิที่ต่ออายุได้ในสกุลเงนิบาท มอีตัราดอกเบี้ย 
เงนิกู้ยมืในระหว่างอตัรารอ้ยละ 1.90 ถงึรอ้ยละ 2.00 ต่อปี (พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 1.90 ถงึรอ้ยละ 2.00 ต่อปี) ตัว๋สญัญาใช้เงนิดงักล่าว
จะครบก าหนดช าระคืนในระหว่างเดอืนมกราคม ถึงเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2565 (พ.ศ. 2563 : ก าหนดช าระคืนในระหว่างเดอืนมกราคม  
ถงึเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2564) 
 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มกีารเปลีย่นแปลงดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
ตัว๋สญัญาใช้เงิน  บาท  บาท  บาท  บาท 
     
ราคาตามบญัชสีทุธติน้ปี 540,000,000 450,000,000 350,000,000 320,000,000 
เงนิกูย้มืเพิม่ 6,711,000,000 4,310,000,000 3,376,000,000 2,930,000,000 
ช าระคนืเงนิกูย้มื (6,256,000,000) (4,220,000,000) (3,236,000,000) (2,900,000,000) 
ราคาตามบญัชสีทุธปิลายปี 995,000,000 540,000,000 490,000,000 350,000,000 

 
26 ภาษีมลูค่าเพ่ิม 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     
ภาษขีายยงัไมถ่งึก าหนดช าระ (72,454,874) (64,195,763) (33,765,970) (31,727,468) 
ภาษซีือ้ยงัไมถ่งึก าหนดช าระ 55,614,700 52,567,237 776,261 2,446,658 
ภาษมีลูคา่เพิม่รอรบัคนื 26,741,141 10,784,470 3,488 47,736 
ภาษมีลูคา่เพิม่คา้งจา่ย (17,512,263)  (11,429,465) (3,342,496) (4,074,620) 
 (7,620,296) (12,273,521) (36,328,717) (33,307,694) 

 
  

บริษทั อารเ์อส จ ากดั (มหาชน) 
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ภาษมีลูคา่เพิม่แสดงรายการสทุธติามหน่วยภาษ ีณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     
ภาษมีลูคา่เพิม่ (สนิทรพัย)์ 52,578,115 24,610,076 -       -       
ภาษมีลูคา่เพิม่ (หน้ีสนิ) (60,198,411)  (36,883,597) (36,328,717) (33,307,694) 
 (7,620,296) (12,273,521) (36,328,717) (33,307,694) 

 
27 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิมรีายการเคลื่อนไหวส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มดีงัน้ี  
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 236,085,000 316,085,000 -       -       
เพิม่ขึน้จากการซือ้บรษิทัยอ่ย 2,397,955 -       -       -       
กูเ้พิม่ระหวา่งปี 920,000,000 -       920,000,000 -       
จา่ยคา่ธรรมเนียมล่วงหน้า (4,600,000) -       (4,600,000) -       
ตดัจ าหน่ายคา่ธรรมเนียมจา่ยล่วงหน้า 718,819 -       718,819 -       
จา่ยช าระคนืระหวา่งปี (82,397,955) (80,000,000) -       -       
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม  1,072,203,819 236,085,000 916,118,819 -       

 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มบรษิทัมวีงเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิแหง่หน่ึงจ านวน 920 ลา้นบาท (พ.ศ. 2563 : จ านวน 
300 ล้านบาท) อตัราดอกเบี้ย MLR ลบดว้ยรอ้ยละคงที่ตามสญัญา โดยช าระคนืเงนิต้นงวดแรกในวนัครบก าหนดระยะเวลา 36 เดอืน
นับจากวนัเบิกเงนิกู้ครัง้แรกในวนัที่ 1 มนีาคม พ.ศ. 2564 และงวดต่อไป ช าระเป็นรายเดอืน ทัง้น้ี ก าหนดช าระคนืดอกเบี้ยทัง้หมด
ภายใน 84 เดอืน นบัตัง้แต่วนัเบกิเงนิกูค้รัง้แรก 
 
อตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ มดีงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
  ร้อยละต่อปี  ร้อยละต่อปี  ร้อยละต่อปี  ร้อยละต่อปี 
     
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  2.87-4.04  4.04  2.87  -  

  



310 311

บริษทั อารเ์อส จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

78 

ราคาตามบญัชแีละมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิกูย้มืระยะยาว มดีงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม 
 ราคาตามบญัชี มลูค่ายติุธรรม 
  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 1,072,203,819 236,085,000 1,088,995,513 236,072,235 
 1,072,203,819 236,085,000 1,088,995,513 236,072,235 

 
มูลค่ายุตธิรรมของเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบญัการเงนิมจี านวน 1,088,995,513 บาท ค านวณจากกระแสเงนิสดในอนาคตซึ่งคดิลด
ดว้ยอตัราดอกเบีย้ตลาดทีอ่ตัรารอ้ยละ 2.47 - 3.25 และอยูใ่นขอ้มลูระดบั 2 ของล าดบัขัน้มลูคา่ยตุธิรรม 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ราคาตามบญัชี มลูค่ายติุธรรม 
  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 916,118,819 -       932,817,272 -       
 916,118,819 -       932,817,272 -       

 
มลูคา่ยตุธิรรมของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบญัการเงนิมจี านวน 932,817,272บาท ค านวณจากกระแสเงนิสดในอนาคตซึง่คดิลดด้วย
อตัราดอกเบีย้ตลาดทีอ่ตัรารอ้ยละ 2.47 และอยูใ่นขอ้มลูระดบั 2 ของล าดบัขัน้มลูคา่ยตุธิรรม 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ก าหนดระยะเวลาช าระคนืเงนิต้นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ สรปุไดด้งัน้ี  
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
ถึงก าหนดช าระภายในปีส้ินสดุ  บาท  บาท  บาท  บาท 
     
ครบก าหนดช าระภายในไมเ่กนิ 1 ปี 120,000,000 80,000,000 -       -       
ครบก าหนดช าระเกนิ 1 ปี แต่ไมเ่กนิ 5 ปี 917,751,667 156,085,000 881,666,667 -       
ครบก าหนดช าระหลงัจาก 5ปี 38,333,333 -       38,333,333 -       
 1,076,085,000 236,085,000 920,000,000 -       
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28 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     
งบแสดงฐานะการเงนิ     
   ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอาย ุ 159,154,118 170,653,648 84,117,983 100,858,435 
     

ก าไรหรอืขาดทุนทีร่วมอยู่ในก าไรจากการด าเนินงาน     
   ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอาย ุ (955,876) 12,808,703 4,474,039 6,665,211 
การวดัมลูคา่ใหมส่ าหรบัผลประโยชน์     
   เมื่อเกษยีนอาย ุ (10,453,654) (5,914,159) (4,074,640) (6,349,270) 

 
รายการเคลื่อนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์ทีก่ าหนดไวร้ะหวา่งปีมดีงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     
ยอดตน้ปี 170,653,648 163,964,704 100,858,435 105,976,538 
ตน้ทุนบรกิารปัจจบุนั 17,192,337 15,706,413 7,524,005 7,397,204 
ตน้ทุนบรกิารในอดตี (20,627,373) (5,207,649) (4,328,715) (2,017,161) 
ตน้ทุนดอกเบีย้ 2,479,160 2,309,939 1,278,749 1,285,168 
ขาดทุนทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลง     
   ขอ้สมมตดิา้นประชากรศาสตร ์ -       13,160,964 -       5,747,698 
ก าไรทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลง     
   ขอ้สมมตทิางการเงนิ (20,371,242) (2,785,763) (7,566,927) (874,822) 
(ก าไร)ขาดทุนที่เกดิจากการปรบัปรงุจากประสบการณ์ 9,917,588 (16,289,360) 3,492,287 (11,222,146) 
โอนยา้ยระหวา่งกลุ่มบรษิทั -       -       (17,139,851) (5,434,044) 
จา่ยพนกังานเกษยีณอาย ุ (90,000) (205,600) -       -       
ยอดปลายปี  159,154,118 170,653,648 84,117,983 100,858,435 
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 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
   
อตัราคดิลด  รอ้ยละ 0.52 - 3.56  รอ้ยละ 0.52 - 3.03 
อตัราการเพิม่ของเงนิเดอืน  รอ้ยละ 6.50  รอ้ยละ 7.00 
อตัราการลาออก  รอ้ยละ 0.00 - 20.00  รอ้ยละ 0.00 - 20.00 
อตัราการตาย  รอ้ยละ 3.00  รอ้ยละ 3.00 
อตัราเงนิเฟ้อ  รอ้ยละ 2.00  รอ้ยละ 2.50 

 
การวเิคราะหค์วามอ่อนไหวของขอ้สมมตหิลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั 
 

  ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง) 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 การเปล่ียนแปลงใน  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
 ข้อสมมติฐาน  บาท  บาท  บาท  บาท 
      
อตัราคดิลด  เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 (14,299,339) (16,972,444) (5,670,424) (8,087,540) 
อตัราคดิลด  ลดลงรอ้ยละ 1 16,438,992 19,734,544 6,318,865 9,181,124 
อตัราการเพิม่ของเงนิเดอืน  เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 15,788,748 18,643,496 6,168,888 8,738,318 
อตัราการเพิม่ของเงนิเดอืน  ลดลงรอ้ยละ 1 (13,902,608) (16,339,768) (5,504,730) (7,778,001) 
อตัราการลาออก  เพิม่ขึน้รอ้ยละ 20 (13,395,607) (18,340,339) (4,876,015) (8,049,180) 
อตัราการลาออก  ลดลงรอ้ยละ 20 16,146,855 22,566,813 5,736,422 9,582,117 
อตัราการตาย  เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 525,260 606,188 200,308 273,780 
อตัราการตาย  ลดลงรอ้ยละ 1 (594,465) (681,928) (224,121) (304,624) 

 
การวเิคราะหค์วามอ่อนไหวขา้งตน้น้ีอา้งองิจากการเปลีย่นแปลงขอ้สมมต ิขณะทีใ่หข้อ้สมมตอิื่นคงที ่ในทางปฏบิตัสิถานการณ์ดงักล่าว
ยากที่จะเกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติอาจมีความสมัพนัธ์กัน ในการค านวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของภาระผูกพัน
ผลประโยชน์ทีก่ าหนดไวท้ีม่ตี่อการเปลีย่นแปลงในขอ้สมมตหิลกัไดใ้ช้วธิคีดิลดแต่ละหน่วยทีป่ระมาณการไว้ 
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29 ทุนเรือนหุ้น 
 

29.1 ทุนเรอืนหุน้และสว่นเกนิมลูคา่หุน้ 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
  หุ้นท่ีออกและ   
 ทุนจดทะเบียน เรียกช าระแล้ว หุ้นสามญั ส่วนเกินมลุค่าหุ้น 
 หุ้น หุ้น บาท บาท 
     
ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 1,161,997,216 972,495,202 972,495,202 322,087,270 
การออกหุน้ -       1,744 1,744 19,955 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 1,161,997,216 972,496,946 972,496,946 322,107,225 
ลดทุนจดทะเบยีน (189,500,270) -       -       -       
เพิม่ทุนจดทะเบยีน 191,499,266 -       -       -       
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 1,163,996,212 972,496,946 972,496,946 322,107,225 

 
29.2 การเพิม่ทุน/ลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั 

 
เมื่อวนัที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 มผีูแ้สดงความจ านงในการใช้สทิธใิบส าคญัแสดงสทิธจิ านวน 1,738 หน่วย เพื่อซื้อหุน้สามญั 
จ านวน 1,744 หุน้ ราคาใชส้ทิธหิน่วยละ 12.4419 บาท รวมเป็นจ านวนทัง้สิน้ 21,698.67 บาท ซึง่บรษิทัไดร้บัช าระแล้วเตม็จ านวน
และไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุนช าระแล้วกบักระทรวงพาณิชยเ์มื่อวนัที ่1 มถิุนายน พ.ศ. 2563 
 
เมื่อวนัที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564 ที่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 มมีตอินุมตัใิหล้ดทุนจดทะเบยีนจ านวน 189,500,270 บาท 
โดยลดหุน้สามญัเป็นจ านวน 189,500,270 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 1 บาท เน่ืองจากใช้สทิธใิบส าคญัแสดงสทิธริุ่นที่ 3 (RS-W3) 
ครบก าหนดการใชส้ทิธิ ์ซึง่บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนลดทนุกระทรวงพาณิชย ์เมื่อวนัที ่29 เมษายน พ.ศ. 2564 
 
เมื่อวนัที ่19 เมษายน พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 มมีตอินุมตัใิหเ้พิม่ทุนจดทะเบยีนจ านวน 191,499,266 บาท 
โดยการออกหุน้สามญัใหมจ่ านวน 191,499,266 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรบัการปรบัราคาใชส้ทิธ ิและอตัราใชส้ทิธใิหม่
ของใบส าคญัแสดงสทิธซิือ้หุน้ ซึง่บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุนจดทะเบยีนกบักระทรวงพาณิชย ์เมื่อวนัที ่30 เมษายน พ.ศ. 2564 
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29.3 ใบส าคญัแสดงสทิธซิือ้หุน้ 
 
ใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุน้สามญัของบรษิทั อารเ์อส จ ากดั (มหาชน) ส าหรบัส าหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
และ พ.ศ. 2563 ดงัน้ี 
  งบการเงินรวม/ 
  งบการเงิน 
  เฉพาะกิจการ 
  หน่วย 
ใบส าคญัแสดงสทิธริุน่ที ่3 (RS-W3)  
จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธคิงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 187,517,592 
ใบส าคญัแสดงสทิธทิีถู่กใช ้ (1,738) 
ใบส าคญัแสดงสทิธทิีส่ ิน้ระยะเวลาการใช ้ (187,515,854) 
จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธคิงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 -       
ใบส าคญัแสดงสทิธริุน่ที ่4 (RS-W4)  
จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธเิสนอขาย ณ วนัที ่11 มถิุนายน พ.ศ. 2564 191,490,733 
จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธคิงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 191,490,733 

 
เมื่อวนัที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นวนัก าหนดใช้สทิธคิรัง้สุดท้าย มผีูแ้สดงความจ านงในการใช้สทิธใิบส าคญัแสดงสิทธิ
จ านวน 1,738 หน่วย เพื่อซื้อหุ้นสามญั จ านวน 1,744 หุน้ ราคาใช้สทิธหิน่วยละ 12.4419 บาท รวมเป็นจ านวนทัง้สิน้ 
21,698.67 บาท ซึ่งบรษิทัไดร้บัช าระแล้ว เต็มจ านวนและได้จดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วกบักระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่  
1 มถิุนายน พ.ศ. 2563 
 
ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้เมื่อวนัที ่19 เมษายน พ.ศ. 2564 ผูถ้อืหุน้ไดม้มีตใิหบ้รษิทัด าเนินการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดง
สทิธจิะซื้อหุ้นสามญัของบรษิทัรุ่นที่ 4 (RS-W4) จ านวน 191,490,733 หน่วย ใหแ้ก่ผูถ้อืหุ้นเดมิของบรษิทัที่มรีายชื่อปรากฎ 
ในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่27 เมษายน พ.ศ. 2564 ในอตัราส่วนการถอืหุน้สามญัเดมิ 5 ต่อใบส าคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย 
โดยไม่คดิมูลค่า กรณีมเีศษของใบส าคญัแสดงสทิธเิหลอืจากการค านวณตามอตัราส่วนการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธดิงักล่าว 
ใหต้ดัเศษดงักล่าวทิง้ทัง้จ านวน จ านวนหุน้ทีร่องรบัการใชส้ทิธมิจี านวน 191,499,266 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท ทัง้น้ี
ใบส าคญัแสดงสทิธทิี่สามารถใช้สทิธซิื้อหุน้สามญัไดม้จี านวน 191,490,733 สทิธ ิโดยใบส าคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย สามารถใช้
สทิธซิือ้หุน้ได ้1 หุน้ ในราคาหุน้ละ 29.00 บาท โดยก าหนดการใชส้ทิธคิรัง้แรกคอืวนัที ่30 พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 
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29.4 หุน้สามญัซือ้คนื/ส ารองหุน้สามญัซือ้คนื 
 
รายการเคลื่อนไหวของหุ้นสามญัซื้อคนืและส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญัซื้อคนืส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ 
พ.ศ. 2563 เป็นดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
   มลูค่าของ  ส่วนเกินมลูค่า 
   หุ้นสามญัซ้ือคืน หุ้นสามญัซ้ือคืน 
  จ านวนหุ้น  บาท  บาท 
    

ยอดคงเหลอืตน้ปี ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 -       -       -       
ซือ้คนื 15,000,000 160,158,220 -       
ยอดคงเหลอืปลายปี ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 15,000,000 160,158,220 -       
ซือ้คนื -       -       -       
ยอดคงเหลอืปลายปี ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 15,000,000 160,158,220 -       

 
30 การจ่ายเงินปันผล 

 
ในที่ประชุมกรรมการบรษิทัครัง้ที่ 3/2563 เมื่อวนัที่ 26 มนีาคม พ.ศ 2563 ที่ประชุมไดม้มีติอนุมตัิจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลแทนการจ่าย 
เงนิปันผลประจ าปีในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นจ านวนเงนิรวม 95,824,270 บาท ซึ่งบรษิทัไดจ้่ายเงนิปันผลดงักล่าวให้แก่ผู้ถอืหุน้ในวนัที่ 
24 เมษายน พ.ศ. 2563 
 

31 ส ารองตามกฎหมาย 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     
ณ วนัที ่1 มกราคม 120,327,052 120,327,052 120,327,052 120,327,052 
จดัสรรระหวา่งปี -       -       -       -       
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 120,327,052 120,327,052 120,327,052 120,327,052 

 
ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บรษิทัต้องกนัเงนิส ารองตามกฎหมายอย่างน้อยรอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธ ิหลงัจากหกัส่วน
ของขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกวา่ส ารองน้ีจะมมีลูคา่ไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน ส ารองน้ีไมส่ามารถน าไปจา่ยเงนิปันผลได ้
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32 รายได้อ่ืน 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม  บาท  บาท  บาท  บาท 
     
ก าไรสทุธจิากอตัราแลกเปลีย่น 4,935,280 -       894,461 -       
ก าไรจากการจ าหน่ายอาคารและ      
   อุปกรณ์ และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน -       845,520 30,963 893,449 
รายไดด้อกเบีย้ 247,299 486,454 19,187,538 20,955,242 
รายไดเ้งนิปันผล (หมายเหตุ 14) -       -       57,993,480 16,747,990 
รายไดจ้ากการชนะคด ี -       2,140,154 -       -       
รายไดจ้ากการละเมดิลขิสทิธิ ์ 51,402 46,729 -       -       
รายไดส้นบัสนุนการบรรยายภาพและเสยีงจาก กสทช. -       5,790,338 -       -       
รายไดจ้ากศูนยอ์าหาร 3,444,443 5,652,487 3,444,444 5,652,487 
ก าไรจากการปิดบรษิทัยอ่ย -       16,693 -       16,693 
รายไดอ้ื่น 8,076,321 1,925,403 3,174,059 719,874 
 16,754,745 16,903,778 84,724,945 44,985,735 

 
33 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 
ค่าใช้จ่ายที่ส าคญัส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ถูกจดัประเภทตามลกัษณะดงัต่อไปน้ี ซึ่งแสดงรวมไว้ใน
ก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงนิและภาษเีงนิไดม้ดีงัต่อไปน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     
การเปลี่ยนแปลงในสนิคา้ส าเรจ็รปูและงานระหวา่งท า (102,563,381) 64,975,051 (856,244) 4,031,372 
ตน้ทุนบรกิารและวตัถุดบิใชไ้ป 1,514,592,717 1,401,739,943 78,251,898 379,611,173 
คา่ใชจ้า่ยพนกังาน 824,056,416 727,546,250 293,783,547 270,798,489 
คา่เสื่อมราคา (หมายเหตุ 16 และ 17) 208,242,015 175,087,247 129,043,802 107,737,264 
คา่ตดัจ าหน่าย (หมายเหตุ 17, 19 และ 20) 364,670,694 359,025,026 23,253,148 25,632,472 
คา่เช่าและคา่สาธารณูปโภค 157,930,981 128,050,385 53,379,510 58,653,075 
คา่ใชจ้า่ยในการสง่เสรมิการขายและโฆษณา 524,257,030 300,006,813 6,105,427 7,975,044 
ขาดทุนจากการท าลายสนิคา้     
   และคา่เผื่อสนิคา้ลา้สมยั 26,740,447 2,127,781 -       -       
คา่ขนสง่ 112,071,959 107,888,313 -       -       
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34 ต้นทุนทางการเงิน 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม  บาท  บาท  บาท  บาท 
     
ดอกเบีย้จา่ยเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ (16,086,400) (19,358,814) (8,289,625) (6,549,216) 
ดอกเบีย้จา่ยเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการ     
   ทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 38 ก)) -       -       (2,701,980) (3,689,220) 
ดอกเบีย้จา่ยเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (27,554,811) -       (21,307,750) -       
ดอกเบีย้จา่ยหน้ีสนิภายใตส้ญัญาเช่า (15,415,262) (16,752,498) (7,639,348)  (8,461,161) 
 (59,056,473) (36,111,312)  (39,938,703) (18,699,597) 

 
35 ภาษีเงินได้ 

 
รายการกระทบยอดภาษเีงนิไดส้ าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     
ภาษเีงนิไดใ้นงวดปัจจบุนัส าหรบัก าไรทางภาษสี าหรบัปี (80,199,599) (61,282,681) (13,653,619) (36,871,554) 
ภาษเีงนิไดปี้ก่อนบนัทกึสงูไป 4,426,541 403,594 -       -       
ภาษเีงนิไดปี้ก่อนบนัทกึต ่าไป -       -       (93,146) (337) 
ตดัจ าหน่ายภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่า่ย     
   ทีค่าดวา่จะไมไ่ดร้บัคนื (368,878) (333,372)    (368,878) (144,106) 
คา่เผื่อภาษเีงนิไดถู้กหกั ณ ทีจ่า่ย     
   ทีค่าดวา่จะไมไ่ดร้บัคนื (3,463) (1,586) -       -       
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช:ี     
   (เพิม่)ลดในสนิทรพัยภ์าษเีงนิได ้
 

    
      รอการตดับญัช ี(หมายเหตุ 22) 116,186,691 (91,926,409) 932,539 (6,325,197) 
   เพิม่(ลด)ในหน้ีสนิภาษเีงนิได ้
 

    
      รอการตดับญัช ี(หมายเหตุ 22) (46,009,330) 15,871,373 (469,981) 844,570 
รวมคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได ้ (5,968,038) (137,269,081) (13,653,085) (42,496,624) 
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รายการกระทบยอดภาษเีงนิไดส้ าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     
ก าไรก่อนภาษทีางบญัช ี 130,951,850 665,546,724 112,679,235 229,716,331 
     
ภาษคี านวณจากอตัราภาษรีอ้ยละ 20 (26,190,370) (133,109,345) (22,535,847) (45,943,266) 
ผลกระทบ:     
คา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถหกัภาษ ี (1,293,292) (2,482,310) 

 
(2,649,592) (2,471,212) 

คา่ใชจ้า่ยทีส่ามารถหกัเพิม่ได ้ 640,168 2,382,572 597,711 1,785,533 
ผลแตกต่างชัว่คราวทีไ่มไ่ดบ้นัทกึเป็นสนิทรพัย ์ (520,950) 919,545 (439,488) 927,166 
คา่เผื่อเงนิลงทุนของบรษิทัรว่มและบรษิทัยอ่ย (28,306) (8,179) -       -       
รายไดท้ีไ่มต่อ้งเสยีภาษ ี 16,580,911 -       11,596,156 3,349,598 
รายไดท้ีไ่มต่อ้งเสยีภาษ ี-บรษิทัรบัเงนิเยยีวยา
ประกนัสงัคม ม.33 

    
   ประกนัสงัคม ม.33 789,600 -       240,000 -       
เงนิลดทุนของบรษิทัยอ่ย -       (5,040,000) -       -       
ตดัจ าหน่ายภาษเีงนิไดถู้กหกั ณ ที่จา่ยทีค่าดวา่     
   จะไมไ่ดร้บัคนื (372,340) (334,958) (368,878) (144,106) 
ภาษเีงนิไดปี้ก่อนบนัทกึสงู(ต ่า)ไป 4,426,541 403,594 (93,147) (337) 
ภาษเีงนิได ้ (5,968,038) (137,269,081) (13,653,085) (42,496,624) 
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36 ก าไรต่อหุ้น 
 

36.1 ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 
 
ก าไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐานค านวณโดยการหารก าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามญัด้วยจ านวนหุ้นสามญัถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ าหนัก  
ทีอ่อกจ าหน่ายในระหวา่งปี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

สว่นแบ่งก าไรทีเ่ป็นของ     
   บรษิทัใหญ่ (บาท) 127,351,173 528,278,160 99,026,151 187,219,707 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก (หุน้) 957,496,946 959,600,398 957,496,946 959,600,398 
ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาทต่อหุน้)  0.1330  0.5505  0.1034  0.1951 

 
36.2 ก าไรต่อหุ้นปรบัลด 

 
ก าไรต่อหุน้ปรบัลดค านวณโดยปรบัจ านวนหุน้สามญัถวัเฉลี่ยทีถ่อืโดยบุคคลกลุ่มภายนอกในระหว่างปีปรบัปรงุดว้ยจ านวนหุน้
สามญัเทยีบเท่าปรบัลดโดยสมมุตวิ่าหุน้สามญัเทยีบเท่าปรบัลดไดแ้ปลงเป็นหุน้สามญัทัง้หมด กลุ่มบรษิทัมหีุน้สามญัเทยีบเท่า
ปรบัลดคอืใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้นสามญั บรษิทัค านวณจ านวนหุ้นเทียบเท่าปรบัลดโดยพจิารณาจากมูลค่ายุติธรรมซึ่ง
ขึน้อยู่กบัมูลค่าทีเ่ป็นตวัเงนิของราคาตามสทิธซิื้อหุน้ทีม่าพรอ้มกบัสทิธเิลอืกซื้อหุน้ (ก าหนดจากราคาถวัเฉลี่ยของหุน้สามญัของ
บรษิทัในระหว่างปี) การค านวณน้ีท าขึ้นเพื่อก าหนดจ านวนหุ้นสามญัที่ต้องบวกเพิม่กบัหุน้สามญัที่ถอืโดยบุคคลภายนอกในการ
ค านวณก าไรต่อหุน้ปรบัลด โดยไมม่กีารปรบัปรงุก าไรแต่อยา่งใด 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     
สว่นแบ่งก าไรที่เป็นของบรษิทัใหญ่ (บาท) 127,351,173 528,278,160 99,026,151 187,219,707 
     
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั     
   ทีอ่อกจ าหน่ายและช าระแลว้ (หุน้) 957,496,946 959,600,398 957,496,946 959,600,398 
การปรบัปรงุ :     
   การใชส้ทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธ ิ -       -       -       -       
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั     
   ทีใ่ชใ้นการค านวณก าไรต่อหุน้ปรบัลด (หุน้) 957,496,946 959,600,398 957,496,946 959,600,398 
ก าไรต่อหุน้ปรบัลด (บาทต่อหุน้)  0.1330  0.5505  0.1034  0.1951 
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37 การซ้ือธรุกิจ 
 
เมื่อวนัที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 กลุ่มบรษิทัไดซ้ื้อหุ้นของ บรษิทั โฟรท์ แอปเป้ิล จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิทัที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกบัการ
ให้บรกิารและรบับริหารจดัการด้านการตลาดออนไลน์ Content & Influencer Marketing ในสดัส่วนร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียน  
คดิเป็นเงนิลงทุนทัง้สิน้ 13 ลา้นบาท โดยกลุ่มบรษิทัคาดวา่จะเพิม่ส่วนแบ่งการตลาดและลดคา่ใช้จ่ายไดจ้ากความมปีระสทิธผิลในการ
รวมกนั (economy of scale)  
 
ตารางต่อไปน้ีเป็นสรุปสิ่งตอบแทนที่จ่ายซื้อ บริษัท โฟร์ท แอปเป้ิล จ ากัด  และมูลค่าของสินทรพัย์ที่ได้มาและหน้ีสินที่จะรบัรู้  
ณ วนัที ่30 เมษายน พ.ศ. 2564 
 

  บาท 
  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 7,997,194 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น (สทุธ)ิ 3,821,894 
เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม (สทุธ)ิ 90,000 
อาคาร และอุปกรณ์ (สทุธ)ิ 414,614 
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้(สทุธ)ิ 529,829 
ภาษเีงนิไดถู้กหกั ณ ทีจ่่าย (สทุธ)ิ 1,067,779 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น (7,619,764) 
ภาษมีลูคา่เพิม่ (สทุธ)ิ (451,662) 
ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่า่ยคา้งจา่ย (567,396) 
หน้ีสนิภายใตส้ญัญาเช่าการเงนิ (สุทธ)ิ (360,759) 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (สทุธ)ิ (2,397,955) 
รวมสนิทรพัยท์ีส่ามารถระบุไดส้ทุธ ิ 2,523,774 
สดัสว่นการลงทุน ณ วนัที ่30 เมษายน พ.ศ. 2564 รอ้ยละ 70 
มลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธทิี่ไดร้บัมาสทุธิ 1,766,642 
สิง่ตอบแทนทีจ่า่ยซือ้ ณ วนัที่ซือ้ธุรกจิ - เงนิสด 13,000,000 
คา่ความนิยม 11,233,358 

 
ไมม่ตีน้ทุนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซือ้แสดงรวมในคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารในก าไรหรอืขาดทุนส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 
ค่าความนิยมจ านวน 11.23 ล้านบาท ที่เกดิขึน้จากการซื้อธุรกจิขา้งต้นเป็นผลจากการประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในบรษิทั 
โฟร์ท แอปเป้ิล ซึ่งประเมินเสร็จสิ้นภายในปี 2564 โดยกลุ่มบริษทัคาดว่าค่าความนิยมดงักล่าวจะส่งผลต่อการเติบโตของรายได้ 
จากการท าการตลาดออนไลน์ การผลิตคอนเทนต์ การจดักิจกรรมทางการตลาด รวมถึงการช่วยสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจ (Business 
Ecosystem) ใหก้บักลุ่มบรษิทัโดยรวม 
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38 รายการกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกบับริษทัหมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ านาจควบคุมบริษทั หรือถูกควบคุมโดยบริษทัไม่ว่า 
จะเป็นโดยทางตรงหรอืทางอ้อม หรอือยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนักบับรษิทั รวมถงึบรษิทั ที่ท าหน้าที่ถอืหุน้ บรษิทัย่อยและกจิการ  
ที่เป็นบรษิทัย่อยในเครอืเดยีวกนั นอกจากน้ี บุคคลหรอืกจิการที่เกี่ยวขอ้งกนัยงัหมายรวมถงึ บรษิทัร่วมและบุคคลซึ่งถอืหุ้นที่มสีทิธิ
ออกเสยีงไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม และมอีทิธพิลอย่างเป็นสาระส าคญักบับรษิทั ผูบ้รหิารส าคญั กรรมการหรอืพนักงานของบรษิทั 
ตลอดทัง้สมาชกิในครอบครวัทีใ่กลช้ดิกบับุคคลดงักล่าว และกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลเหล่านัน้ 
 
ในการพจิารณาความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลหรอืกจิการที่เกี่ยวขอ้งกนักบับรษิทัแต่ละรายการ บรษิทัค านึงถงึเน้ือหาของความสมัพนัธ์
มากกวา่รปูแบบทางกฎหมาย 
 
เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยและเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ทีส่ าคญัเปิดเผยในหมายเหตุ 14 และ หมายเหตุ 15 
 
รายการกบับุคคลหรอืบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีส่ าคญัทีน่อกเหนือจากบรษิทัยอ่ยและบรษิทัร่วมสรปุได ้ดงัน้ี 
 

บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั ลกัษณะธรุกิจ ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
   

บรษิทั เชษฐโชต ิจ ากดั ใหบ้รกิารเช่าสถานที ่ มผีูถ้อืหุน้และกรรมการร่วมกนั 
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รายการท่ีส าคญักบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั สามารถสรปุได้ดงัน้ี 
 
ก) รายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ยระหวา่งกลุ่มบรษิทักบับุคคลและกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
 บาท บาท บาท บาท 
     
รายการค้ากบับริษทัย่อย     
   รายไดธ้รุกจิสื่อ -       -       22,755,867 215,112,972 
   รายไดธ้รุกจิเพลง -       -       6,968,138 28,746,721 
   รายไดจ้ากการบรหิารจดัการ -       -       467,990,700 428,809,910 
   รายไดเ้งนิปันผล -       -       57,993,480 16,747,990 
   ดอกเบีย้รบั -       -       19,148,815 20,831,151 
   รายไดอ้ื่น -       -       -       3,997 
   ตน้ทุนขายและบรกิาร -       -       33,273,370 50,586,538 
   คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร -       -       1,085,576 527,627 
   ตน้ทุนทางการเงนิดอกเบีย้จา่ย      
      (หมายเหตุ 34) -       -       2,701,980 3,689,220 
     
รายการค้ากบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั     
   ตน้ทุนขายและบรกิาร 40,053,118 41,832,827 7,191,708 8,387,277 
   คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 128,692,802 115,274,629 77,211,431 72,078,554 
   ตน้ทุนทางการเงนิดอกเบีย้จา่ย 14,711,700 16,080,916 7,484,954 8,106,445 
   คา่ตอบแทนผูบ้รหิาร 165,193,940 139,914,709 79,202,310 88,018,658 
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ข) ยอดคงเหลอืทีเ่กดิจากลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
 บาท บาท บาท บาท 
ลกูหน้ีการค้า     
บรษิทัยอ่ย -       -       500,716,925 461,052,163 
กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั  -       4,766 -       4,766 
 -       4,766 500,716,925 461,056,929 
     
ดอกเบีย้ค้างรบั     
บรษิทัยอ่ย 2,489,884 2,489,884 5,795,190 5,887,331 
     
ค่าเผื่อหน้ีสงสญัจะสญู - ดอกเบีย้ค้างรบั     
บรษิทัยอ่ย (2,489,884) (2,489,884) (2,489,884) (2,489,884) 
     
เงินมดัจ า     
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 15,117,408 16,144,598 7,288,884 6,997,124 
     
รายได้ค้างรบั     
บรษิทัยอ่ย -       -       -       19,783,021 
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ค) ยอดคงเหลอืทีเ่กดิจากเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
 บาท บาท บาท บาท 
เจ้าหน้ีการค้า     
บรษิทัยอ่ย -       -       3,593,046 17,128,356 
     
เจ้าหน้ีอ่ืน     
บรษิทัยอ่ย -       -       17,139,851 -       
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 1,878,047 2,610,975 880,024 939,362 
 1,878,047 2,610,975 18,019,875 939,362 
     
รายได้รบัล่วงหน้า     
บรษิทัยอ่ย -       -       1,260,000 1,260,000 
     
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายโครงการ     
บรษิทัยอ่ย -       -       1,608,980 3,582,999 
กจิการทีเ่กีย่วขอ้ง 1,186,889 -       822,453 -       
 1,186,889 -       2,431,433 3,582,999 
     
ดอกเบีย้ค้างจ่าย     
บรษิทัยอ่ย -       -       81,319 824,434 
     
ค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายส่งเสริม     
   การขายค้างจ่าย     
บรษิทัยอ่ย -       -       172,500 17,119 
     
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอ่ืนๆ     
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 568,218 1,461,056 -       876,479 
     
หน้ีสินภายใต้สญัญาเช่า     
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 376,050,024 432,266,323 194,050,066 255,315,481 
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ง) เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (สทุธ)ิ 
 
การเปลีย่นแปลงของเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 
มดีงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ยอดยกมา 20,355,000 20,355,000 1,055,055,000 1,027,055,000 
เงนิใหกู้ย้มืเพิม่ -       -       680,000,000 471,000,000 
รบัคนืเงนิกูย้มื -       -       (707,000,000) (443,000,000) 
 20,355,000 20,355,000 1,028,055,000 1,055,055,000 
หกั  คา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญู (20,355,000) (20,355,000) (20,355,000) (20,355,000) 
ยอดยกไป -       -       1,007,700,000 1,034,700,000 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ยอดคงเหลอืของเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการที่เกี่ยวขอ้งกนัเป็นเงนิใหกู้้ยมืที่ไม่มหีลกัประกนัใน
สกุลเงนิบาทโดยมกี าหนดช าระคนืเมื่อทวงถาม มอีตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 2.01 ต่อปี (พ.ศ. 2563 : อตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 1.99 ต่อปี) 
เงนิใหกู้ย้มืดงักล่าวมกี าหนดช าระคนืเมื่อทวงถาม 
 
บรษิทัมเีงนิใหกู้้ยมืแก่กจิการที่เกี่ยวขอ้งกนัที่วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย โดยรบัรูผ้ลขาดทุนดา้นเครดติที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ใน 12 เดอืนขา้งหน้าส าหรบัลูกหน้ีที่ไม่ไดม้กีารเพิม่ขึ้นของความเสี่ยงด้านเครดติที่มีนัยส าคญั และรบัรูผ้ลขาดทุนด้านเครดติ 
ทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ตลอดอายสุ าหรบัเงนิใหกู้้ยมืทีม่กีารเพิม่ขึน้ของความเสีย่งดา้นเครดติทีม่นีัยส าคญั 
 
รายการกระทบยอดค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติเงนิให้กู้ยมืแก่กจิการที่เกี่ยวขอ้งกนัส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564  
มดีงัน้ี 

 
งบการเงินรวมและ 

งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

 บาท 
  
คา่เผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติ ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 (20,355,000) 
รบัรูค้า่เผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติเพิม่ขึน้ในก าไรหรอืขาดทุนในระหวา่งปี -        
ตดัจ าหน่ายหน้ีสญูในระหวา่งปีเน่ืองจากไมส่ามารถเกบ็เงนิได้ -        
กลบัรายการคา่เผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติ -        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 (20,355,000) 

 
เงนิใหกู้ย้มืเป็นส่วนที่หมนุเวยีน มลูคา่ยตุธิรรมจงึมมีลูค่าเท่ากบัราคาตามบญัช ีเน่ืองจากผลกระทบของอตัราคดิลดไมม่สีาระส าคญั 
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จ) เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการที่เกีย่วขอ้งกนั 
 
การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัยอ่ย ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ.2564 และ พ.ศ.2563 มดีงัน้ี 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
 บาท บาท 
   
ยอดยกมา 255,327,125 97,027,125 
เงนิใหกู้ย้มืเพิม่ 229,700,000 182,000,000 
รบัคนืเงนิกูย้มื (460,700,000) (23,700,000) 
ยอดยกไป 24,327,125 255,327,125 

 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ยอดคงเหลือของเงนิกู้ยมืระยะสัน้จากกิจการที่เกี่ยวข้องกนัเป็นเงนิกู้ยมืที่ไม่มหีลกัประกนั 
ในสกุลเงนิบาท ที่มดีอกเบี้ยในอตัราร้อยละ 2.01 ต่อปี (พ.ศ. 2563 : อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 1.99 ต่อปี) เงนิกู้ยมืดงักล่าวมกี าหนด
ช าระคนืเมื่อทวงถาม 
 
เงินกู้ยืมเป็นส่วนที่หมุนเวียน มูลค่ายุติธรรมจึงมีมูลค่าเท่ากับราคาตามบญัชี เน่ืองจากผลกระทบของอัตราคิดลดไม่มี
สาระส าคญั 

 
ฉ) คา่ตอบแทนผูบ้รหิารทีส่ าคญั 

 
ผูบ้รหิารส าคญัของบรษิทั รวมถงึกรรมการ (ไม่ว่าจะท าหน้าที่ในระดบับรหิารหรอืไม่) และคณะผูบ้รหิารระดบัสูง ค่าตอบแทน 
ทีจ่า่ยหรอืคา้งจา่ยส าหรบัผูบ้รหิารทีส่ าคญัมดีงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม  บาท  บาท  บาท  บาท 
     
เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อื่น 165,193,940 139,914,709 79,202,310 88,018,658 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 4,494,110 4,367,216 2,460,920 2,911,386 
 169,688,050 144,281,925 81,663,230 90,930,044 
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39 ข้อมลูทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
 

ในการวดัผลการด าเนินงานของกลุ่มบรษิทั กลุ่มบรษิทัมกีารพจิารณาจากก าไรขัน้ต้นจากรายไดต้่างๆโดยจดัประเภทของรายไดอ้อกเป็น
รายไดธ้รุกจิพาณิชยห์ลายช่องทาง รายไดธ้รุกจิสื่อ รายไดธ้รุกจิเพลง รายไดธ้รุกจิรบัจา้งและผลติกจิกรรม และรายไดธ้รุกจิบรกิารและ
อื่นๆ ยอดรายไดไ้ดต้ดัรายการระหวา่งกนัออกแล้ว ก าไรขัน้ต้นค านวนจากยอดรายไดห้กัดว้ยต้นทุนขายและตน้ทุนการใหบ้รกิาร 
 

ขอ้มลูเกีย่วกบัภูมศิาสตร ์ 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 รายการค้ากับลูกค้าภายนอกส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 94.28 ของกลุ่มบริษัทเป็นการค้า 
ภายในประเทศ นอกจากน้ีสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนของกลุ่มบรษิทั อยูใ่นประเทศไทย  
 

ลูกคา้รายใหญ่  
 

กลุ่มบรษิทัไม่มรีายได้จากการขายและให้บริการกบัลูกค้าภายนอกรายใดรายหน่ึงที่มากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกลุ่มบริษทั  
จงึมไิดม้กีารเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัลูกคา้รายใหญ่ 
 

 งบการเงินรวม 
 ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
      ธรุกิจ     
  ธรุกิจพาณิชย์    รบัจ้างและ  ธรุกิจบริการ   รายการ  
  หลายช่องทาง  ธรุกิจส่ือ  ธรุกิจเพลง  ผลิตกิจกรรม  และอ่ืนๆ  รวม  ตดับญัชี  รวม 
  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
         

รายได้         
   รายไดภ้ายนอก 2,263,428 1,078,672 204,623 26,110 -       3,572,833 -       3,572,833 
   รายไดภ้ายใน 308,492 751,127 6,968 17,494 469,030 1,553,111 (1,553,111) -       
รวมรายได้ 2,571,920 1,829,799 211,591 43,604 469,030 5,125,944 (1,553,111) 3,572,833 
ตน้ทุนขายและบรกิาร 1,155,685 1,029,926 55,067 37,970 19,394 2,298,042 (493,873) 1,804,169 
ก าไรขัน้ตน้ 1,416,235 799,873 156,524 5,634 449,636 2,827,902 (1,059,238) 1,768,664 
         

จงัหวะเวลา         
   การรบัรู้รายได้         
- เพื่อปฏบิตัติามภาระ          
     ทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้         
     (point in time) 2,571,920 451,202 211,591 43,604 -       3,278,317 (346,972) 2,931,345 
- ตลอดชว่งเวลาทีป่ฏบิตั ิ         
ตามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ         
   (overtime) -       1,378,597 -       -       469,030 1,847,627 (1,206,139) 641,488 
รวมรายได้ 2,571,920 1,829,799 211,591 43,604 469,030 5,125,944 (1,553,111) 3,572,833 

 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

สนิทรพัย์ถาวร (สุทธ)ิ 50,410 203,590 695 158 311,761 566,614 -       566,614 
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้         
   (สุทธ)ิ 101,589 100,198 3,184 -       206,037 411,008 -       411,008 
สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน         
   (สุทธ)ิ 60,894 2,159,979 23,200 -       86,465 2,330,538 -       2,330,538 
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 งบการเงินรวม 
 ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
      ธรุกิจ     
  ธรุกิจพาณิชย์    รบัจ้างและ  ธรุกิจบริการ   รายการ  
  หลายช่องทาง  ธรุกิจส่ือ  ธรุกิจเพลง  ผลิตกิจกรรม  และอ่ืนๆ  รวม  ตดับญัชี  รวม 
  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
         

รายได้         
   รายไดภ้ายนอก 2,381,755 1,148,162 166,178 78,068 -       3,774,163 -       3,774,163 
   รายไดภ้ายใน 171,413 728,543 27,747 377 428,810 1,356,890 (1,356,890) -       
รวมรายได้ 2,553,168 1,876,705 193,925 78,445 428,810 5,131,053 (1,356,890) 3,774,163 
ตน้ทุนขายและบรกิาร 955,688 1,070,287 70,358 47,026 377,135 2,520,494 (751,832) 1,768,662 
ก าไรขัน้ตน้ 1,597,480 806,418 123,567 31,419 51,675 2,610,559 (605,058) 2,005,501 
         

จงัหวะเวลา         
   การรบัรู้รายได้         
- เพื่อปฏบิตัติามภาระ          
     ทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้         
     (point in time) 2,553,168 486,300 190,019 78,445 -       3,307,932 (393,915) 2,914,017 
- ตลอดชว่งเวลาทีป่ฏบิตั ิ         
ตามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ         
   (overtime) -       1,390,405 3,906 -       428,810 1,823,121 (962,975) 860,146 
รวมรายได้ 2,553,168 1,876,705 193,925 78,445 428,810 5,131,053 (1,356,890) 3,774,163 

 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
สนิทรพัย์ถาวร (สุทธ)ิ 63,380 242,453 741 54 335,253 641,881 -       641,881 
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้         
   (สุทธ)ิ 101,111 128,633 3,915 -       237,829 471,488 -       471,488 
สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน         
   (สุทธ)ิ 66,354 1,748,586 23,721 -       74,097 1,912,758 -       1,912,758 
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40 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึน้ และสญัญาท่ีส าคญั 
 
40.1 ภาระผกูพนั 

 
ก) ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     
ซือ้สนิทรพัย ์ 11,047,679 8,054,509 7,292,379 3,528,309 

 
ข) ภาระผูกพนัจากสญัญาเช่าที่ยกเลกิไมไ่ด้ 

 
กลุ่มบรษิทัมภีาระผูกพนัตามสญัญาเช่ายอดรวมของจ านวนเงนิขัน้ต ่าที่ตอ้งจ่ายในอนาคตตามสญัญาเช่าที่ไมส่ามารถยกเลิกได้
มดีงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     
ไมเ่กนิ 1 ปี 720,384 711,072 345,600 345,600 
เกนิกวา่ 1 ปีแต่ไมเ่กนิ 5 ปี 183,352 881,232 57,600 403,200 
 903,736 1,592,304 403,200 748,800 

 
ค) ภาระผูกพนัจากสญัญาบรกิารทีย่กเลกิไม่ได้ 

 
กลุ่มบรษิทัมภีาระผูกพนัตามสญัญาบรกิาร ยอดรวมของจ านวนเงนิขัน้ต ่าที่ตอ้งจา่ยในอนาคตตามสญัญาบรกิารที่ไม่สามารถ 
ยกเลกิไดม้ดีงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     
ไมเ่กนิ 1 ปี 66,545,094 63,047,354 29,611,536 28,502,896 
เกนิกวา่ 1 ปีแต่ไมเ่กนิ 5 ปี 16,092,336 75,384,408 4,281,828 32,141,004 
 82,637,430 138,431,762 33,893,364 60,643,900 
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40.2 สญัญาส าคญัท่ีท ากบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนัและกิจการอ่ืน 
 
ก) บริษัทและบริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้ท าสญัญาจ านวน 6 สญัญา เพื่อใช้บริการช่องสญัญาณดาวเทียมและใช้บริการ 

ส่งสญัญาณโทรทศัน์ผ่านดาวเทียม โดยมกี าหนดระยะเวลาระหว่างวนัที่ 11 กนัยายน พ.ศ. 2564 ถงึวนัที่ 30 กนัยายน 
พ.ศ. 2567 โดยบรษิทัตกลงจ่ายค่าธรรมเนียมส าหรบัการใช้บรกิารและจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกบัการใช้บรกิารดงักล่าว
ตามทีร่ะบุในสญัญา ทัง้น้ี บรษิทัตอ้งปฏบิตัติามเงื่อนไขต่างๆ ทีร่ะบุไวใ้นสญัญา 

 
ข) บรษิทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้ าสญัญาเช่าเวลาของสถานีวทิยุกระจายเสยีงกบัส่วนราชการจ านวน 2 สญัญา ก าหนดระยะเวลา 2 ปี 

ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2565 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2566 
 
ค) บรษิทัและบรษิทัยอ่ยแหง่หน่ึงไดร้บัใบอนุญาตประกอบกจิการโทรคมนาคมจากคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีงกิจการ

โทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ(กสทช.) โดยมภีาระผูกพนัที่จะต้องปฏบิตัติามข้อก าหนดต่าง ๆ ที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาตและต้องช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี และค่าธรรมเนียมในการน าส่งเข้ากองทุนตามข้อก าหนด  
และเงื่อนไขทีป่ระกาศโดย กสทช. 

 
ง) บริษทัย่อยแห่งหน่ึงได้ท าสญัญาเช่าใช้บริการโครงข่ายโทรทศัน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจติอล  

กบัองคก์ารกระจายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ส าหรบัด าเนินกิจการโทรทศัน์ระบบดจิิตอล
ระยะเวลา 15 ปี โดยมคี่าธรรมเนียมส าหรบัการใช้บรกิารตามที่ระบุไวใ้นสญัญา และบรษิทัย่อยไดว้างหนังสอืค ้าประกนั
จากสถาบนัการเงนิรอ้ยละ 5 ของมลูคา่ตามสญัญา 

 
40.3 หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึน้ 

 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 กลุ่มบรษิทัมภีาระผกูพนักบัธนาคารพาณิชย ์ดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
  ล้านบาท  ล้านบาท  ล้านบาท  ล้านบาท 
     
การประกนัผลงานและการปฏบิตังิาน     
   ตามสญัญา  21.78  21.07 -      0.29 
การประกนัเงนิรบัล่วงหน้า -       0.05 -      -      
การใช้ไฟฟ้าและการสื่อสาร  0.42  0.42 -      -      
  22.20  21.54 -      0.29 
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41 ข้อพิพาททางกฎหมายท่ีส าคญั 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 กลุ่มบรษิทัถูกฟ้องรอ้งเรยีกค่าเสยีหาย เน่ืองจากการปฏบิตังิานเกี่ยวกบัการละเมดิลิขสทิธิ ์
และการผดิสญัญา จ านวนทุนทรพัย ์40.03 ล้านบาท และ 31.27 ล้านบาท ตามล าดบั ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการพจิารณาของศาล ดงันัน้
ผู้บรหิารได้พจิารณาแล้วว่ายงัไม่มคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะต้องจ่ายช าระการละเมดิลิขสทิธิแ์ละอื่นๆ ดงันัน้กลุ่มบรษิทัจงึยงั
ไมไ่ดบ้นัทกึประมาณการหน้ีสนิทีเ่กี่ยวขอ้ง 
 

42 เหตกุารณ์ภายหลงัวนัท่ีในงบการเงิน 
 
42.1 เมื่อวนัที่ 7 กุมภาพนัธ ์2565 บรษิทัย่อยแห่งหน่ึง ไดล้งนามในสญัญาซื้อขายธุรกิจจากบรษิทัแห่งหน่ึงโดยจะจ่ายค่าตอบแทน

เป็นจ านวนเงนิประมาณ 877.6 ลา้นบาท ซึง่ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่7/2564 เมื่อวนัที ่17 ธนัวาคม 2564 
 
42.2 ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที่ 1/2565 เมื่อวนัที่ 25 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2565  ที่ประชุมได้มมีติให้น าเสนอที่ประชุม 

ผู้ถือหุ้นประจ าปี พ.ศ.2565 พจิารณาอนุมตัิให้จ่ายเงนิปันผลจากก าไรสะสมที่ยงัไม่ได้จดัสรรในอตัราหุ้นละ 0.35 บาท ให้แก่                 
ผูถ้อืหุน้และก าหนดจา่ยเงนิปันผลในเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 
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เอกส่ารแนบ
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นายสุ่รชุัย เชุษัฐโชุติิศักดำิ�
- ประธุานกรรมการ 
- ประธุานกรรมการบรหิุ้าร 
- ประธุานเจ้าหุ้น้าที�บรหิุ้าร

นางพื่รพื่รรณ เติชุรุ่งชุัยกุล
- กรรมการ กรรมการบรหิุ้าร 
- ประธุานกรรมการบรหิุ้าร
ความเสี�ยง
- เลขานุการบรษัิท 
และประธุานเจ้าหุ้น้าที�
ฝ่ายพาณิชำย์

นายวทิี่วัส่ เวชุชุบุษักร 
- กรรมการ กรรมการบรหิุ้าร
- ประธุานเจ้าหุ้น้าที�ฝ่าย
การเงิน 
- ประธุานกรรมการบรรษัท
ภิบาลและการพัฒนาอย�าง
ยั�งยืน 
- กรรมการบรหิุ้ารความเสี�ยง

นายดำนัยศิษัฏิ์  เปส่ลาพื่ันธุ์  
- กรรมการ 
- กรรมการบรหิุ้ารความเสี�ยง
- ประธุานเจ้าหุ้น้าที�
ฝ่ายกฎหุ้มาย

นายโส่รัติน์ วณิชุวรากิจ
- กรรมการ

59

51

43

66

48

ไม่ม่

ไม่ม่

ไม่ม่

ไม่ม่

ไม่ม่

ตินเอง 23.65%

คู่ส่มรส่และบุติร
ที่่�ยังไม่บรรลุ
นิติิภาวะ - ไม่ม่-

ตินเอง - ไม่ม่-

คู่ส่มรส่และบุติร
ที่่�ยังไม่บรรลุ
นิติิภาวะ - ไม่ม่-

ตินเอง - ไม่ม่-

คู่ส่มรส่และบุติร
ที่่�ยังไม่บรรลุ
นิติิภาวะ - ไม่ม่-

ตินเอง - ไม่ม่-

คู่ส่มรส่และบุติร
ที่่�ยังไม่บรรลุ
นิติิภาวะ - ไม่ม่-

ตินเอง 10.08%
คู่ส่มรส่และบุติร
ที่่�ยังไม่บรรลุ
นิติิภาวะ  - ไม่ม่-

15
มกราคม
2546

21
เมษัายน
2547

31
มกราคม
2563

30
กรกฎาคม
2551 

14
พื่ฤศจกิายน 
2555

กรรมการ
ผู้ม่อำานาจ
ลงนาม
/ กรรมการ
บรหิาร

กรรมการ
ผู้ม่อำานาจ
ลงนาม
/ กรรมการ
บรหิาร และ
เลขานุการ
บรษัิัที่

กรรมการ
ผู้ม่อำานาจ
ลงนาม
/ กรรมการ
บรหิาร

กรรมการ
ผู้ม่อำานาจ
ลงนาม

กรรมการ

ปรญิญาดำุษัฎ่บัณฑ์ิติกิติติิมศักดำิ� :
คณะบรหิารธุุรกิจ มหาวทิี่ยาลัยราชุภัฎ
จันที่รเกษัม 
ปรญิญาติร ี: คณะรัฐศาส่ติร์
มหาวทิี่ยาลัยรามคำาแหง

ปรญิญาโที่ : บรหิารธุุรกิจมหาบัณฑ์ิติ (MBA)
ส่ถึาบันศศินที่ร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิี่ยาลัย
ปรญิญาติร ี: ส่ถึิติิศาส่ติรบัณฑ์ิติ
จุฬาลงกรณ์มหาวทิี่ยาลัย
 

ปรญิญาโที่ : บรหิารธุุรกิจมหาบัณฑ์ิติ (MBA)
Northeastern University, Boston, USA
ปรญิญาโที่ : Science in Finance (MSF)
Northeastern University, Boston, USA
ปรญิญาติร ี: บรหิารธุุรกิจบัณฑ์ิติ (BBA)
โปรแกรมนานาชุาติิ จุฬาลงกรณ์มหาวทิี่ยาลัย

น.บ.ที่. : เนติบิัณฑ์ิติไที่ย ส่ำานักอบรมศึกษัา
กฎหมายแห่งเนติิบัณฑ์ิติยส่ภา / ปรญิญาติร ี:
นิติิศาส่ติรบัณฑ์ิติมหาวทิี่ยาลัยรามคำาแหง / 
ประกาศน่ยบัติร : กฎหมายการค้าระหว่างประเที่ศ
ส่ำานักอบรมศึกษัากฎหมายแห่งเนติิบัณฑ์ิติยส่ภา 
ประกาศน่ยบัติร : กฎหมายภาษ่ัอากร ส่ำานักอบรม
ศึกษัากฎหมายแห่งเนติิบัณฑ์ิติยส่ภา

ปรญิญาโที่ : บรหิารธุุรกจิมหาบณัฑ์ติิ ( MBA )
ส่ถึาบันเที่คโนโลยแ่หง่เอเชุ่ย ( AIT ) / ปรญิญาติร ี
บรหิารธุุรกจิ ส่าขาการติลาดำ มหาวทิี่ยาลยั
อสั่สั่มชุญั ( ABAC )

1.

2.

3.

4.

5.

ชุ่�อ-ส่กุล/ ติำาแหน่งลำาดัำบ อายุ วันที่่�ไดำ้รับ
การแติ่งติั�ง

ประเภที่
กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษัา
ส่ัดำส่่วนการถึ่อหุน้

โดำยติรงและที่างอ้อม
(ร้อยละ)

ความส่ัมพื่ันธุ์ที่าง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผูบ้รหิาร ชุ่วงเวลา

14 พื่.ย. 2555 - ปัจจุบัน
2546 - ปัจจุบัน
2535 - ปัจจุบัน

15 ติ.ค. 2562 - ปัจจุบัน
2554 -11 พื่.ย. 2563
2553 - ปัจจุบัน
2551 - ปัจจุบัน
2550 - 14 ติ.ค. 2562
2547 - ปัจจุบัน 

12 พื่.ย. 2563 - ปัจจุบัน

3 ก.พื่. 2563 - ปัจจุบัน
31 ม.ค. 2563 - ปัจจุบัน
2561 - 2563          

2560 - 2561

2557 - 2559 

1 ก.พื่. 2560 - ปัจจุบัน
1 ก.พื่. 2560 - 11 พื่.ย. 2563
2558 - ปัจจุบัน
31 ก.ค. 2551 - ปัจจุบัน
2550 - 2558
2555 - 2557
2540 - 2550

2555 - ปัจจุบัน
2543 - ปัจจุบัน

เอกส่ารแนบ 1 : รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการ ผู้บรหิุ้าร ผู้มีอำานาจควบคุม เลขานุการบรษัิท และผู้ควบคุมดูแลการทำาบัญชำี 

ประวัติิการอบรม การดำำารงติำาแหน่งใดำๆในปีที่่�ผ่านมาในกิจการ
หรอืองค์กรอ่�น

ประส่บการณ์ที่ำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ติำาแหน่ง บรษัิัที่

ประธุานกรรมการ 
ประธุานกรรมการบรหิาร 
ประธุานเจ้าหน้าที่่�บรหิาร

ประธุานเจ้าหน้าที่่�ฝ่่ายพื่าณิชุย์
ประธุานกรรมการบรรษััที่ภิบาล
ประธุานกรรมการบรหิารความเส่่�ยง
เลขานุการบรษัิัที่
ประธุานเจ้าหน้าที่่�ฝ่่ายปฏิิบัติิการ
กรรมการ กรรมการบรหิาร 

ประธุานกรรมการบรรษััที่ภิบาลและการพื่ัฒนาอย่าง
ยั�งยน่ และกรรมการบรหิารความเส่่�ยง
กรรมการบรหิาร และประธุานเจ้าหน้าที่่�ฝ่่ายการเงิน
กรรมการ
Group CFO/ รองประธุานเจ้าหน้าที่่�ฝ่่ายการเงิน

กรรมการ Structured Finance

กรรมการ Corporate Finance & Treasury

กรรมการบรหิารความเส่่�ยง
กรรมการบรรษััที่ภิบาล
ประธุานเจ้าหน้าที่่�ฝ่่ายกฎหมาย
กรรมการ 
รองกรรมการผู้อำานวยการอาวุโส่ ส่ำานักกฎหมาย
กรรมการส่รรหาและพื่ิจารณาค่าติอบแที่น
ที่่�ปรก่ษัากฎหมาย

กรรมการ
ประธุานเจ้าหน้าที่่�บรหิาร

บรษัิัที่ อาร์เอส่ จำากัดำ (มหาชุน)
บรษัิัที่ อาร์เอส่ จำากัดำ (มหาชุน)
บรษัิัที่ อาร์เอส่ จำากัดำ (มหาชุน)

บรษัิัที่ อาร์เอส่ จำากัดำ (มหาชุน)
บรษัิัที่ อาร์เอส่ จำากัดำ (มหาชุน)
บรษัิัที่ อาร์เอส่ จำากัดำ (มหาชุน)
บรษัิัที่ อาร์เอส่ จำากัดำ (มหาชุน)
บรษัิัที่ อาร์เอส่ จำากัดำ (มหาชุน)
บรษัิัที่ อาร์เอส่ จำากัดำ (มหาชุน)

บรษัิัที่ อาร์เอส่ จำากัดำ (มหาชุน)

บรษัิัที่ อาร์เอส่ จำากัดำ (มหาชุน)
บรษัิัที่ อาร์เอส่ จำากัดำ (มหาชุน)
บรษัิัที่ อิเควเติอร์ โซลาร์ แคปปิที่อล
จำากดัำ และบรษัิัที่ เอน็เซร์ิฟ โฮลดิำ�ง จำากดัำ 
บรษัิัที่ ไมเนอร์ อินเติอร์เนชุั�นแนล
จำากัดำ (มหาชุน)    
บรษัิัที่ โที่รเีซนไที่ย เอเยนติ์ซ่ส่์
จำากัดำ (มหาชุน)

บรษัิัที่ อาร์เอส่ จำากัดำ (มหาชุน)
บรษัิัที่ อาร์เอส่ จำากัดำ (มหาชุน)
บรษัิัที่ อาร์เอส่ จำากัดำ (มหาชุน)
บรษัิัที่ อาร์เอส่ จำากัดำ (มหาชุน)
บรษัิัที่ อาร์เอส่ จำากัดำ (มหาชุน)
บรษัิัที่ อาร์เอส่ จำากัดำ (มหาชุน)
บรษัิัที่ อาร์เอส่ จำากัดำ (มหาชุน)

บรษัิัที่ อาร์เอส่ จำากัดำ (มหาชุน)
บรษัิัที่ แพื่นเอเชุ่ยอตุิส่าหกรรม จำากัดำ

Director Accreditation Program (DAP) 
ปี  2546

Director Certification Program (DCP)
 ปี 2550 / Director Accreditation Program 
(DAP)  ปี 2547 / Executive Development 
Program รุ่นที่่� 4 (EDP 4) ส่มาคมบรษัิัที่จดำ
ที่ะเบย่นไที่ย ปี 2552 / หลักสู่ติรผู้บรหิารระดัำบสู่ง 
(หลักสู่ติร วติที่.) รุ่นที่่� 23 ส่ถึาบันวทิี่ยาการติลาดำ
ทีุ่น ปี 2559

หลักสู่ติร “CFO’s Orientation Course for 
New IPOs” รุ่น 4 (Orientation 12 ชุั�วโมง) 
ศูนย์ส่่งเส่รมิการพื่ัฒนาความรู้ติลาดำทุี่น (TSI) 
ติลาดำหลักที่รัพื่ย์แห่งประเที่ศไที่ย / อบรมพื่ัฒนา
ความรู้ติ่อเน่�องที่างด้ำานบัญชุ่จำานวน 6 ชุั�วโมง 
หลักสู่ติร “2136 TFRS ที่่�ม่ผลบังคับ
ใชุ้ ปี 2020 (ใหม่ล่าสุ่ดำ)” (ส่รุปประเด็ำนที่่�ส่ำาคัญ
จากมาติรฐานการรายงานที่างการเงินที่่�ปรับปรุง
ใหม่ส่ำาหรับป ี2563) บรษัิัที่ ฝ่ก่อบรมและส่มัมนา
ธุรรมนติิ ิจำากดัำ วนัที่่� 17 มกราคม 2563 / 
อบรม หลักสู่ติร “ส่รุปส่าระส่าคัญ ประเด็ำนที่่�ควร
ที่ราบของ TFRS for PAEs ที่่�ติ้องใชุ้” และการ
เปล่�ยนแปลงในปี 2564 ส่มาคมบรษัิัที่จดำที่ะเบ่ยน
ไที่ย (TLCA) / TLCA CFO Professional 
Development Program (TLCA CFO CPD) 
ครั�งที่่� 4/2021 “How finance leaders are 
adapting within the new normal” ส่มาคม
บรษัิัที่จดำที่ะเบ่ยนไที่ย (TLCA) / TLCA CFO 
Professional Development Program 
(TLCA CFO CPD) ครั�งที่่� 8/2021 หัวข้อ “The 
modern CFO : Driving Digital Transfor-
mation of the Finance and Accounting” 
ส่มาคมบรษัิัที่จดำที่ะเบย่นไที่ย (TLCA) / TLCA 
CFO Professional Development Program 
(TLCA CFO CPD) ครั�งที่่� 9/2021 หัว
ข้อ “ESG related Financial Innovation”
ส่มาคมบรษัิัที่จดำที่ะเบย่นไที่ย (TLCA)

Director Certification Program (DCP) 
 ปี 2551 / Director Accreditation Program 
(DAP)  ปี 2551 / Financial Statements for 
Directors (FSD) ปี 2551

Director Certification Program (DCP)
ปี 2556

กรรมการ บรษัิัที่ เชุษัฐโชุติิศักดำิ� จำากัดำ / กรรมการ 
บรษัิัที่ เม็มเบอร์ชุิป จำากัดำ / กรรมการ บรษัิัที่
ไที่เกอร์ฟัน จำากัดำ / กรรมการ บรษัิัที่ เชุษัฐโชุติิ 
จำากัดำ / กรรมการ บรษัิัที่ ซอร์ร ิ�ง ไที่เกอร์ จำากัดำ / 
กรรมการ บรษัิัที่ โกลเดำ้น ไที่เกอร์ จำากัดำ /กรรมการ 
บรษัิัที่ที่่�ถึ่อหุ้น โดำย บรษัิัที่ อาร์เอส่ จำากัดำ (มหาชุน)
จำานวน 9 บรษัิัที่

กรรมการ บรษัิัที่ที่่�ถึ่อหุ้นโดำย บรษัิัที่ อาร์เอส่ จำากัดำ 
(มหาชุน)
จำานวน 5 บรษัิัที่

กรรมการ บรษัิัที่ที่่�ถึ่อหุ้นโดำย บรษัิัที่ อาร์เอส่ จำากัดำ 
(มหาชุน)
จำานวน 5 บรษัิัที่

กรรมการ บรษัิัที่ที่่�ถึ่อหุ้นโดำย บรษัิัที่ อาร์เอส่ จำากัดำ 
(มหาชุน)
จำานวน 2 บรษัิัที่

ประธุานเจ้าหน้าที่่�บรหิาร บรษัิัที่ แพื่นเอเชุ่ย
อุติส่าหกรรม จำากัดำ

บรษัิท อาร์เอส จำากัด (มหุ้าชำน) รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการ ผู้บรหิุ้าร ผู้มีอำานาจควบคุม และเลขานุการบรษัิท ณ วันที� 31 ธุันวาคม 2564
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นายพื่ิศิษัฐ์  ดำัชุณาภิรมย์
- กรรมการอิสระ
- ประธุานกรรมการติรวจสอบ
- ประธุานกรรมการสรรหุ้า
และพิจารณาค�าติอบแทน

นางวรรณสุ่ดำา ธุนส่รานาติ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการติรวจสอบ
- กรรมการสรรหุ้าและ
พิจารณาค�าติอบแทน

นายศุภกิจ  อัศวชุัย
- กรรมการอิสระ
- กรรมการติรวจสอบ
- กรรมการสรรหุ้า
และพิจารณาค�าติอบแทน

นางส่าวกุลจรรยา คฤหเดำชุ  
- กรรมการบรรษัทภิบาล
และการพัฒนาอย�างยั�งยืน 
- ประธุานเจ้าหุ้น้าที�
ฝ่ายบุคลากร

80

70

63

52

ไม่ม่

ไม่ม่

ไม่ม่

ไม่ม่

ตินเอง - ไม่ม-่
คู่ส่มรส่และบุติร
ที่่�ยังไม่บรรลุ
นิติิภาวะ - ไม่ม่-

ตินเอง - ไม่ม-่
คู่ส่มรส่และบุติร
ที่่�ยังไม่บรรลุ
นิติิภาวะ - ไม่ม่-

ตินเอง - ไม่ม-่
คู่ส่มรส่และบุติร
ที่่�ยังไม่บรรลุ
นิติิภาวะ - ไม่ม่-

ตินเอง - ไม่ม-่
คู่ส่มรส่และบุติร
ที่่�ยังไม่บรรลุ
นิติิภาวะ - ไม่ม่-

19
กุมภาพัื่นธุ์ 
2550

20
มกราคม 
2559

30
มิถึุนายน 
2564

11 
ธุันวาคม 
2562

กรรมการ
อิส่ระ
/ ประธุาน
กรรมการ
ติรวจส่อบ

กรรมการ
อิส่ระ
/ กรรมการ
ติรวจส่อบ

กรรมการ
อิส่ระ / 
กรรมการ
ติรวจส่อบ

       -

ปรญิญาติร ี: บัญชุ่บัณฑ์ิติ
มหาวทิี่ยาลัยธุรรมศาส่ติร์
ปรญิญาติร:ี พื่าณิชุยศาส่ติรบัณฑ์ิติ
มหาวทิี่ยาลัยธุรรมศาส่ติร์                   
ผู้ส่อบบัญชุ่รับอนุญาติ เลขที่ะเบ่ยน 966

ปรญิญาโที่ : บรหิารธุุรกิจมหาบัณฑ์ิติ
(MBA) มหาวทิี่ยาลัยธุรรมศาส่ติร์
ปรญิญาติร ี: บัญชุ่บัณฑ์ิติ
มหาวทิี่ยาลัยเชุ่ยงใหม่

ปรญิญาโที่ : ส่าขาการจัดำการ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิี่ยาลัย
ปรญิญาติร ี: ส่าขาบัญชุ่
จุฬาลงกรณ์
มหาวทิี่ยาลัย

 

ปรญิญาโที่ : การจัดำการที่รัพื่ยากรมนุษัย์ 
มหาวทิี่ยาลัย โกลเด้ำนเกที่
ซานฟรานซิส่โก ส่หรัฐอเมรกิา 
ปรญิญาติร ี: รัฐประศาส่นศาส่ติรบัณฑ์ิติ
คณะรัฐศาส่ติร์
มหาวทิี่ยาลัยเกษัติรศาส่ติร์ 

6.

7.

8.

9.

ชุ่�อ-ส่กุล/ ติำาแหน่งลำาดัำบ อายุ วันที่่�ไดำ้รับ
การแติ่งติั�ง

ประเภที่
กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษัา
ส่ัดำส่่วนการถึ่อหุ้น

โดำยติรงและที่างอ้อม
(ร้อยละ)

ความสั่มพัื่นธุท์ี่าง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผู้บรหิาร ชุ่วงเวลา

2561 - ปัจจุบัน

2557 - ปัจจุบัน

ก.พื่. 2550 - ปัจจุบัน

2546 - ปัจจุบัน

2544 - ปัจจุบัน

2535 - ปัจจุบัน

2562 - ปัจจุบัน
ม.ค. 2559 - ปัจจุบัน

2553 - 2561

30 มถิึนุายน 2564 - ปจัจบัุน

ม.ค. 2563- ธุ.ค. 2563  
พื่.ย. 2560-ธุ.ค. 2562   
ก.ย. 2560-ธุ.ค. 2562
ม.ค. 2560-ธุ.ค. 2562   
ม.ค. 2561- ธุ.ค. 2562
ม.ค. 2543- ธุ.ค. 2562

ม.ค. 2549- ธุ.ค. 2562
ติ.ค. 2557- ธุ.ค. 2562   
ติ.ค. 2557- ธุ.ค. 2562   
ม.ค. 2561- ธุ.ค. 2562
ม.ค. 2561- ธุ.ค. 2562  

ม.ค. 2561- ธุ.ค. 2562  
ม.ค. 2561- ธุ.ค. 2562   
ม.ค. 2561- ธุ.ค. 2562   
ม.ค. 2561- ธุ.ค. 2562   
ม.ค. 2561- ธุ.ค. 2562  
ม.ค. 2561- ธุ.ค. 2562  
ม.ค. 2561- ธุ.ค. 2562  
ม.ค. 2561- ธุ.ค. 2562  
ม.ค. 2561- ธุ.ค. 2562  
ม.ค. 2561- ธุ.ค. 2562  
ม.ค. 2561- ธุ.ค. 2562  
ม.ค. 2561- ธุ.ค. 2562  
ม.ค. 2561- ธุ.ค. 2562  
ม.ค. 2561- ธุ.ค. 2562  
ม.ค. 2561- ธุ.ค. 2562  
ม.ค. 2543- ธุ.ค. 2560
ม.ค. 2543- ธุ.ค. 2560

12 พื่.ย. 2563 - ปัจจุบัน
11 ธุ.ค. 2562 - ปัจจุบัน
2557-2562

เอกส่ารแนบ 1 : รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการ ผู้บรหิุ้าร ผู้มีอำานาจควบคุม เลขานุการบรษัิท และผู้ควบคุมดูแลการทำาบัญชำี 

ประวัติิการอบรม การดำำารงติำาแหน่งใดำๆในปีที่่�ผ่านมาในกิจการ
หรอืองค์กรอ่�น

ประส่บการณ์ที่ำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ติำาแหน่ง บรษัิัที่

ประธุานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการอิส่ระ ประธุานกรรมการติรวจส่อบ 
และประธุานกรรมการส่รรหาและพิื่จารณาค่าติอบแที่น
กรรมการ ประธุานกรรมการติรวจส่อบและ
รองประธุานกรรมการส่รรหาและกำาหนดำค่าติอบแที่น
ประธุานกรรมการบรหิาร 

กรรมการและกรรมการบรหิาร

ที่่�ปรก่ษัา
กรรมการอิส่ระ กรรมการติรวจส่อบ
และกรรมการส่รรหาและพื่ิจารณาค่าติอบแที่น
Senior Vice President ลูกค้าจ่น ลูกค้าธุุรกิจรายกลาง

กรรมการอสิ่ระ กรรมการติรวจส่อบ และกรรมการส่รรหาและ
พื่จิารณาคา่ติอบแที่น
ที่่�ปรก่ษัาที่างธุรุกจิ ประเภที่ธุรุกจิเที่รดำดำิ�ง
กรรมการบรหิารความเส่่�ยง
ประธุานเจา้หนา้ที่่�ฝ่า่ยการเงนิ
กรรมการการลงที่นุ
กรรมการ และรักษัาการ ประธุานเจา้หนา้ที่่�ฝ่า่ยการเงนิ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ส่หกรณ์ออมที่รัพื่ย์พื่นักงานบรษัิัที่
เบอร์ล่� ยุคเกอร์ จำากัดำ
บรษัิัที่ ที่างยกระดัำบดำอนเม่อง
จำากัดำ (มหาชุน)
บรษัิัที่ อาร์เอส่ จำากัดำ (มหาชุน)

บรษัิัที่ เจมาร์ที่ จำากัดำ (มหาชุน)

กลุม่บรษัิัที่ที่่�ปรก่ษัาในเครอื 
บรษัิัที่ โปรเฟส่ชุั�นแนล อลัไลแอนซ์
กรุ�ป จำากดัำ
บรษัิัที่ โปลิฟาร์ม จำากัดำ

ธุนาคารกรุงเที่พื่ จำากัดำ (มหาชุน)
บรษัิัที่ อาร์เอส่ จำากัดำ (มหาชุน)

ธุนาคารกรุงเที่พื่ จำากัดำ (มหาชุน)

บรษัิัที่ อาร์เอส่ จำากัดำ (มหาชุน)

บรษัิัที่ เบอร์ล่� ยคุเกอร์ จำากดัำ (มหาชุน)
บรษัิัที่ เบอร์ล่� ยคุเกอร์ จำากดัำ (มหาชุน)
บรษัิัที่ เบอร์ล่� ยคุเกอร์ จำากดัำ (มหาชุน)
บรษัิัที่ เบอร์ล่� ยคุเกอร์ จำากดัำ (มหาชุน)
บรษัิัที่ บิ�กซ ่ซูเปอร์เซ็นเติอร์ จำากัดำ (มหาชุน)
บรษัิัที่ บเ่จซ ่มารนี รซีอส่เซส่
ดำเ่วลลอปเมนที่ ์จำากดัำ
บรษัิัที่ เบอร์ล่� เอเชุย่ติิ�ก โซดำา จำากดัำ
ไที่ยคอร์ป อนิเติอร์เนชุั�นแนล คมัปะน ่ลมิเิติด็ำ
อจิบิงั ฟูด้ำส่ ์คมัปะน ่ลมิเิติด็ำ
บรษัิัที่ บิ�กซ ่ซเูปอร์เซน็เติอร์ จำากดัำ (มหาชุน)
บรษัิัที่ บรษัิัที่ อตุิส่าหกรรมที่ำาเคร ื�องแกว้ไที่ย
จำากดัำ (มหาชุน)
บรษัิัที่ บเ่จซ ่แพื่คเกจจิ�ง จำากดัำ
บรษัิัที่ ไที่ยกลาส่เที่คโนโลย ่จำากดัำ
บเ่จซ ่กล�าส่ เวยีดำนาม ลมิเิติด็ำ
บรษัิัที่ เบอร์ล่� ยคุเกอร์ ฟูด้ำส่ ์จำากดัำ
บรษัิัที่ เบอร์ล่� ยคุเกอร์ เซลลอ็กซ ์จำากดัำ
บรษัิัที่ รูเบย่อตุิส่าหกรรม จำากดัำ
บรษัิัที่ บเ่จซ ่คอนซเูมอร์ จำากดัำ
บรษัิัที่ บเ่จเอชุ เมดำคิอล จำากดัำ
บรษัิัที่ ไที่ย-ส่แกนดำคิ ส่ติล่ จำากดัำ
บรษัิัที่ บเ่จซ ่อนิดำสั่เติรยีล แอนดำ ์เที่รดำดำิ�ง จำากดัำ
บรษัิัที่ เบอร์ล่� ยคุเกอร์ ส่เปเชุย่ลติ่�ส่ ์จำากดัำ
บรษัิัที่ บเ่จซ ่ส่เปเชุ่ยลติ่�ส่ ์จำากดัำ
บรษัิัที่ เอเซย่บุ�คส่ จำากดัำ
บรษัิัที่ ดำสิ่ที่ร ี� – ไที่ จำากดัำ
บรษัิัที่ เบอร์ล่� ยคุเกอร์ โลจสิ่ติกิส่ ์จำากดัำ
บรษัิัที่ คอส่มา่ เที่รดำดำิ�ง จำากดัำ
บรษัิัที่ มณัฑ์นา จำากดัำ

Director Certification Program (DCP)   ปี 
2550 / Audit Committee Program (ACP)  
ปี 2548 / Director Accreditation Program 
(DAP)  ปี 2547

Director Accreditation Program (DAP) 
 ปี 2559

Director Accreditation Program (DAP)
 ปี 2547

ไม่ม่

ประธุานกรรมการ ส่หกรณ์ออมที่รัพื่ย์พื่นักงาน 
บรษัิัที่ เบอร์ล่� ยุคเกอร์ จำากัดำ / กรรมการ บรษัิัที่ 
ที่างยกระดำับดำอนเม่อง จำากัดำ (มหาชุน) /
ประธุานกรรมการบรหิารกลุ่มบรษัิัที่ที่่�ปรก่ษัาใน
เครอืบรษัิัที่ โปรเฟส่ชุั�นแนล อัลไลแอนซ์ กรุ�ป จำากัดำ 
/ กรรมการ ประธุานกรรมการติรวจส่อบ
และรองประธุานกรรมการส่รรหาและกำาหนดำค่า
ติอบแที่น บรษัิัที่ เจมาร์ที่ จำากัดำ (มหาชุน) /
กรรมการ บรษัิัที่ โปลิฟาร์ม จำากัดำ

ไม่ม่

 ไม่ม่

ไม่ม่บรษัิัที่ อาร์เอส่ จำากัดำ (มหาชุน)
บรษัิัที่ อาร์เอส่ จำากัดำ (มหาชุน)
บรษัิัที่ ลาซาด้ำา จำากัดำ

กรรมการบรรษััที่ภิบาลและการพื่ัฒนาอย่างยั�งยน่ 
ประธุานเจ้าหน้าที่่�ฝ่่ายบุคลากร
รองกรรมการผู้จัดำการอาวุโส่ และประธุานเจ้าหน้าที่่�บรหิาร
ฝ่่ายที่รัพื่ยากรบุคคล

บรษัิท อาร์เอส จำากัด (มหุ้าชำน) รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการ ผู้บรหิุ้าร ผู้มีอำานาจควบคุม และเลขานุการบรษัิท ณ วันที� 31 ธุันวาคม 2564
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1. บรษัิัที่ อาร์เอส่ จำากัดำ (มหาชุน)

2. บรษัิัที่ อาร์เอส่ มอลล์ จำากัดำ (ชุ่�อเดำิม บรษัิัที่ ไลฟ์ส่ติาร์ จำากัดำ) 

3. บรษัิัที่ อาร์.เอส่.เที่เลวชิุั�น จำากัดำ

4. บรษัิัที่ จดัำเก็บลิขส่ิที่ธิุ�ไที่ย จำากัดำ

5. บรษัิัที่ไลฟ์ส่ติาร์จำากัดำ (ชุ่�อเดำิมบรษัิัที่ อาร์เอส่ มอลล์ จำากัดำ และ บรษัิัที่ บันเที่ิง วาไรติ่� จำากัดำ)

6. บรษัิัที่ คูลลิซึ�ม จำากัดำ

7. บรษัิัที่ ย�าค จำากดัำ

8. บรษัิัที่ อาร์เอส่ อินเติอร์เนชุั�นแนล บรอดำคาส่ติิ�ง แอนดำ์ ส่ปอร์ติ แมเนจเม้นที่์ จำากัดำ

9. บรษัิัที่ อาร์เอส่ ที่ราเวล จำากัดำ (ชุ่�อเดำิม บรษัิัที่ กู�ดำไลฟ์ กรุ�ป จำากัดำ) 

10. บรษัิัที่ อาร์ อัลไลแอนซ์ จำากัดำ(ชุ่�อเดำิมบรษัิัที่ อาร์เอส่เอ็กซ์จำากัดำ)

11. บรษัิัที่ ไอเดำย่ เพื่าเวอร์ จำากัดำ

12. บรษัิัที่ โฟร์ที่ แอปเปิ� ล จำากัดำ

13. บรษัิัที่ เชุฏิฐ์ เอเชุ่ย จำากัดำ (บรษัิัที่ร่วม)

14. บรษัิัที่ อาร์เอส่ แพื่ลนบ่ จำากัดำ

นายสุ่รชุัย
เชุษัฐโชุติิศักดำิ�

x //

x /  

x /
  
x /
  
x /
  
x /

  

x /
  

x /
  
 /

x /  

/  

 /

 /

/  //

 /

 /

 /
 
/

 /

นายดำนัยศิษัฏิ์
เปส่ลาพื่ันธุ์  

นางพื่รพื่รรณ
เติชุรุ่งชุัยกุล 

หุ้มายเหุ้ติุ
x ประธุานกรรมการ         / กรรมการ         // กรรมการบรหิุ้าร         * ผู้บรหิุ้าร

นางนวลที่รง  ลิมปนารักษ์ั

- ผู้อำานวยการบัญชำีอาวุโส

- ผู้ควบคุมดูแลการทำาบัญชำี

50 1 

ธุันวาคม

2549

1 ธุ.ค. 

2549 - 

ปัจจุบัน

ผู้อำานวยการบัญชุ่

อาวุโส่ และผู้

ควบคุมดำูแลการ

ที่ำาบัญชุ่

บรษัิัที่ อาร์เอส่

จำากัดำ (มหาชุน)

ปรญิญาติร ี

: บัญชุ่บัณฑ์ิติ

มหาวทิี่ยาลัยกรุงเที่พื่

ไม่ม่1.

เอกส่ารแนบ 1 : รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการ ผู้บรหิุ้าร ผู้มีอำานาจควบคุม เลขานุการบรษัิท และผู้ควบคุมดูแลการทำาบัญชำี 

ชุ่�อ-ส่กุล/ ติำาแหน่งลำาดัำบ อายุ วันที่่�ไดำ้รับ
การแติ่งติั�ง

คุณวุฒิการศึกษัา
ส่ัดำส่่วนการถึ่อหุ้น

โดำยติรงและที่างอ้อม
(ร้อยละ)

ความส่ัมพื่ันธุ์ที่าง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผูบ้รหิาร ชุ่วงเวลา ติำาแหน่ง บรษัิัที่

ประส่บการณ์ที่ำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ตินเอง  - ไม่ม่-

คู่ส่มรส่และบุติร

ที่่�ยังไม่บรรลุ

นิติิภาวะ  - ไม่ม่-

ข้อมูลการดำำารงติำาแหน่งของกรรมการ ผู้บรหิาร และผู้ม่อำานาจควบคุม ในบรษัิัที่ฯ บรษัิัที่ย่อย และบรษัิัที่ร่วม  ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2564

บรษัิัที่ อาร์เอส่ จำากัดำ (มหาชุน) รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับผู้ควบคุมดำูแลการที่ำาบัญชุ่ของบรษัิัที่ฯ  ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2564

/  /  /  /  */  //

/

 /

 /
 
/

 /

นายวทิี่วัส่ 
เวชุชุบุษักร

นายโส่รัติน์
วณิชุวรากิจ

นายพื่ิศิษัฐ์
ดำัชุณาภิรมย์

นางวรรณสุ่ดำา
ธุนส่รานาติ

นายศุภกิจ
อัศวชัุย

นางส่าวกุลจรรยา 
คฤหเดำชุ  

TFRS 9 ที่่�ไม่ใชุ่ส่ถึาบันการเงิน จำานวน  7 ชุั�วโมง / CFO’s Refresher Course รุ่นที่่� 1  จำานวน 7 ชุั�วโมง จัดำโดำยติลาดำหลักที่รัพื่ย์แห่งประเที่ศไที่ย / TFRS ใหม่ 

กระที่บงบการเงินอย่างไรและผลกระที่บของมาติรการผ่อนปรนจาก Covid-19  จำานวน  7 ชุั�วโมง / อบรมหลักสู่ติร ผู้บรหิารม่ออาชุ่พื่  จำานวน 12 ชุั�วโมง 

/ อบรม Online ส่ภาวชิุาชุ่พื่บัญชุ่  จำานวน 7 ชุั�วโมง หัวข้อ ดำังน่� / การปฏิิบัติิติาม TFRS 16 โดำยไม่ยุ่งยาก / Transfer Pricing การกำาหนดำราคาโอน 

หลักการเหติุผลและแนวที่างการปฏิิบัติิให้ถึูกติ้อง / ประเดำ็นที่่�น่าส่นใจเก่�ยวกับ TFRSs กลุ่มเคร ื�องม่อที่างการเงิน / Anti-Corruption Practical Guide 

Traning (ACPG)  2562 จำานวน 16 ชุั�วโมง / หลักสู่ติรก้าวที่ันมาติรฐานการรายงานที่างการเงินฉบับใหม่ที่่�จะนำามาใชุ้ในปี 2562 และ 2563 รุ่นที่่� 4/62 

จำานวน 6 ชุั�วโมง / หลักสู่ติรมาติรฐานบัญชุ่ TFRS ปี 63 (TAS 12, TAS 19, TAS 23, TAS 28, TFRS 1, TFRS 3, TFRS 9 and TFRS 11) จำานวน 7 ชุั�วโมง

/ พื่ิจารณ์ (ร่าง) กรอบแนวคิดำส่ำาหรับการรายงานที่างการเงิน ฉบับปรับปรุงใหม่ (Conceptual Framework) จำานวน 3 ชุั�วโมง / PwC Thailand’s 2019 

Symposium : A close look at recent legal and tax developments จำานวน 6 ชุั�วโมง / TFRS ปี 65 (รุ่นที่่� 2) / มาติรฐานการรายงานที่างการเงิน ฉบับ

ที่่� 16 ส่ัญญาเชุ่า / การบัญชุ่เก่�ยวกับการติ่ราคาส่ินที่รัพื่ย์และหน่�ส่ิน / TFRS 15 กับธุุรกิจอส่ังหารมิที่รัพื่ย์ / เจาะลึกกฎหมายบัญชุ่ และแนวปฏิิบัติิที่่�ถึูกติ้อง

ไม่ม่

ประวัติิการอบรม การดำำารงติำาแหน่งใดำๆในปีที่่�ผ่านมาในกิจการ
หรอืองค์กรอ่�น
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บรษัิัที่ย่อย

          1. บรษัิัที่ อาร์เอส่ มอลล์ จำากัดำ 

          (ชุ่�อเดำิมบรษัิัที่ ไลฟ์ส่ติาร์ จำากัดำ) 

          2. บรษัิัที่ อาร์.เอส่.เที่เลวชิุั�น จำากัดำ

          3. บรษัิัที่ จัดำเก็บลิขส่ิที่ธุิ�ไที่ย จำากัดำ 

 

          4. บรษัิัที่ ไลฟ์ส่ติาร์ จำากัดำ (ชุ่�อเดำิม 

          บรษัิัที่ อาร์เอส่ มอลล์ จำากัดำ และ  

          บรษัิัที่ บันเที่ิง วาไรติ่� จำากัดำ)

          5. บรษัิัที่ คูลลิซึ�ม จำากัดำ 

          6. บรษัิัที่ ย�าค จำากัดำ  

          7. ชุ่�อบรษัิัที่ อาร์ อัลไลแอนซ์ จำากัดำ 

          (ชุ่�อเดำิม บรษัิัที่ อาร์เอส่เอ็กซ์ จำากัดำ) 

          8. ชุ่�อบรษัิัที่ อาร์เอส่ ที่ราเวล จำากัดำ 

          (ชุ่�อเดำิมบรษัิัที่ กู�ดำไลฟ์ กรุ�ป จำากัดำ) 

          9. บรษัิัที่ อาร์เอส่ อินเติอร์เนชุั�นแนล

          บรอดำคาส่ติิ�ง แอนดำ์ ส่ปอร์ติ

          แมเนจเม้นที่์ จำากัดำ

 

          10. บรษัิัที่ โฟร์ที่ แอปเปิ� ล จำากัดำ

          

          11. บรษัิัที่ อาร์เอส่ แพื่ลนบ ่จำากัดำ

นายสุ่รชุัย   เชุษัฐโชุติิศักดำิ� / นายวทิี่วัส่ เวชุชุบุษักร

นางส่าวนงลักษัณ์  งามโรจน์ / นายสุ่พื่รรณ เส่่อหาญ

นายสุ่พื่รรณ เส่่อหาญ / นายประเวชุ จิวัฒนาชุวลิติกุล

นายนพื่ดำล ลิขิติส่ัจจากุล 

นายปรญิญ์       หม่�นสุ่กแส่ง

นายประเวชุ จิวัฒนาชุวลิติกุล /

นางส่าวธุิติิยาพื่ร งามแส่ง

นายฐณณ ธุนกรประภา

นายปรนิที่ร์ โลจนะโกส่ินที่ร์ /

นายพื่ินิจส่รณ์ ล่อชุัยขจรพื่ันธ์ุ / นายอานนที่์ พื่รธุิติิ

นายสุ่รชุัย   เชุษัฐโชุติิศักดำิ� / นางพื่รพื่รรณ  เติชุรุ่งชุัยกุล  

นายสุ่รชุัย   เชุษัฐโชุติิศักดำิ� / นายวทิี่วัส่ เวชุชุบุษักร

นายสุ่รชุัย   เชุษัฐโชุติิศักดำิ� / นางพื่รพื่รรณ  เติชุรุ่งชุัยกุล /

นายวทิี่วัส่ เวชุชุบุษักร

นายสุ่รชุัย   เชุษัฐโชุติิศักดำิ� / นางพื่รพื่รรณ  เติชุรุ่งชุัยกุล  

นายสุ่รชุัย   เชุษัฐโชุติิศักดำิ� / นางพื่รพื่รรณ  เติชุรุ่งชุัยกุล  

นายสุ่รชุัย   เชุษัฐโชุติิศักดำิ� / นายดำนัยศิษัฏิ์ เปส่ลาพื่ันธ์ุ /

นายวทิี่วัส่ เวชุชุบุษักร

นายสุ่รชุัย   เชุษัฐโชุติิศักดำิ� / นางพื่รพื่รรณ  เติชุรุ่งชุัยกุล /

นายดำนัยศิษัฏ์ิ เปส่ลาพื่ันธ์ุ

รายละเอย่ดำเก่�ยวกับกรรมการของบรษัิัที่ย่อยและบรษัิัที่ที่่�เก่�ยวข้อง ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2564

บรษัิัที่         กรรมการ 1         กรรมการ2

หุ้มายเหุ้ติุ        1.  กรรมการที�เป็นผู้บรหิุ้ารของ บรษัิท อาร์เอส จำากัด (มหุ้าชำน) 
                          2.  กรรมการที�ไม�ได้เป็นผู้บรหิุ้ารของ บรษัิท อาร์เอส จำากัด (มหุ้าชำน)

เอกส่ารแนบ 2 : รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการของบรษัิทย�อย

บรษัิัที่ร่วม

          1. บรษัิัที่ ไอเดำ่ย เพื่าเวอร์ จำากัดำ 

          2. บรษัิัที่ เชุฏิฐ์ เอเชุ่ย จำากัดำ

บรษัิัที่ที่่�เก่�ยวข้อง

          1. บรษัิัที่ เชุษัฐโชุติิศักดำิ� จำากัดำ

          2. บรษัิัที่ เม็มเบอร์ชุิป จำากัดำ

          3. บรษัิัที่ ไที่เกอร์ฟัน จำากัดำ 

          4. บรษัิัที่ เชุษัฐโชุติิ จำากัดำ

          5. บรษัิัที่ ซอร์ร ิ�ง ไที่เกอร์ จำากัดำ

          6. บรษัิัที่ โกลเด้ำน ไที่เกอร์  จำากัดำ

นายสุ่รชุัย   เชุษัฐโชุติิศักดำิ� / นายวทิี่วัส่ เวชุชุบุษักร

นายสุ่รชุัย   เชุษัฐโชุติิศักดำิ�  

นายสุ่รชุัย   เชุษัฐโชุติิศักดำิ�  

นายสุ่รชุัย   เชุษัฐโชุติิศักดำิ�  

นายสุ่รชุัย   เชุษัฐโชุติิศักดำิ�  

นายสุ่รชุัย   เชุษัฐโชุติิศักดำิ�  

นายสุ่รชุัย   เชุษัฐโชุติิศักดำิ�  

นายสุ่พื่รรณ เส่่อหาญ / นายประเวชุ จิวัฒนาชุวลิติกุล

นายประชุา ชัุยสุ่วรรณ / นางส่าววรลักษัณ์ ชุัยสุ่วรรณ

/ นางส่าวสุ่ธุิดำา ชุัยสุ่วรรณ

นางส่าวมาล่ เชุษัฐโชุติิศักดำิ� / นางชุณภา เชุษัฐโชุติิศักดำิ�

/ นายสุ่วัฒน์ เชุษัฐโชุติิศักดำิ� / นางส่าวธุิดำารัติน์

เชุษัฐโชุติิศักดำิ� / นางส่าวมารสิ่า เชุษัฐโชุติิศักดำิ� /

นางนารรัีติน์ ลิ�มประเส่รฐิ

นางสุ่จ่รา เชุษัฐโชุติศิักดำิ� / นายเชุษัฐ เชุษัฐโชุติิศักดำิ� /

นายโชุติิ เชุษัฐโชุติศิักดำิ�

นางสุ่จ่รา เชุษัฐโชุติศิักดำิ� / นายเชุษัฐ เชุษัฐโชุติิศักดำิ� /

นายโชุติิ เชุษัฐโชุติศิักดำิ�

นางสุ่จ่รา เชุษัฐโชุติศิักดำิ� / นายเชุษัฐ เชุษัฐโชุติิศักดำิ� /

นายโชุติิ เชุษัฐโชุติศิักดำิ�

นางสุ่จ่รา เชุษัฐโชุติศิักดำิ� / นายเชุษัฐ เชุษัฐโชุติิศักดำิ� /

นายโชุติิ เชุษัฐโชุติศิักดำิ�

นางสุ่จ่รา เชุษัฐโชุติศิักดำิ� / นายเชุษัฐ เชุษัฐโชุติิศักดำิ� /

นายโชุติิ เชุษัฐโชุติศิักดำิ� / นางส่าววล่วัลย์ โรจนภักดำ่

รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับกรรมการของบรษัิัที่ย่อยและบรษัิัที่ที่่�เก่�ยวข้อง ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2564

บรษัิัที่         กรรมการ 1         กรรมการ2

หุ้มายเหุ้ติุ        1.  กรรมการที�เป็นผู้บรหิุ้ารของ บรษัิท อาร์เอส จำากัด (มหุ้าชำน) 
                          2.  กรรมการที�ไม�ได้เป็นผู้บรหิุ้ารของ บรษัิท อาร์เอส จำากัด (มหุ้าชำน)
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เอกส่ารแนบ 3 : รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้างานติรวจส่อบภายใน และหัวหน้างานการกำากับดำูแลการปฏิิบัติิงานของบรษัิัที่ฯ

นายพื่รติ เจ่ยมสุ่วรรณ 

ผู้อำานวยการฝ่าย

ติรวจสอบกลาง

นายปุณยวร์ี ชุัยยะรุ่งส่กุล 

ผู้ชำ�วยผู้อำานวยการสายงาน

เลขานุการบรษัิท

39

44

1 

ม่นาคม

2564

14 

พื่ฤษัภาคม 

2564

ม่.ค. 2564 – ปัจจุบัน

พื่.ย. 2559 – ก.พื่. 2564 

พื่.ค. 2564 – ปัจจุบัน

ม่.ค. 2562 – เม.ย. 2564

เม.ย. 2559 – ก.พื่. 2562

ปรญิญาโที่ : วทิี่ยาศาส่ติรมหาบัณฑ์ิติ (MS) 

ส่าขาการจัดำการเที่คโนโลย่ University 

of Illinois at Urbana-Champaign 

ประเที่ศส่หรัฐอเมรกิา

ปรญิญาติร ี: บรหิารธุุรกิจบัณฑ์ิติ (BBA) 

ส่าขาบัญชุ่ มหาวทิี่ยาลัยอัส่ส่ัมชัุญ

ผู้ส่อบบัญชุ่รับอนุญาติ (CPA) 

ประเที่ศไที่ย 

ปรญิญาโที่ : บรหิารธุุรกิจส่ำาหรับ

นักบรหิาร (EMBA)  ส่ถึาบันบัณฑ์ิติ

พื่ัฒนบรหิารศาส่ติร์

ปรญิญาติร ี: บรหิารธุุรกิจบัณฑ์ิติ (BA) 

มหาวทิี่ยาลัยศรนีครนิที่รวโิรฒ

ไม่ม่

ไม่ม่

1.

1.

ชุ่�อ-ส่กุล/ ติำาแหน่ง

ชุ่�อ-ส่กุล/ ติำาแหน่ง

ลำาดัำบ

ลำาดัำบ

อายุ

อายุ

วันที่่�ไดำ้รับ
การแติ่งติั�ง

วันที่่�ไดำ้รับ
การแติ่งติั�ง

คุณวุฒิการศึกษัา

คุณวุฒิการศึกษัา

ส่ัดำส่่วนการถึ่อหุ้น
โดำยติรงและที่างอ้อม

(ร้อยละ)

ส่ัดำส่่วนการถึ่อหุ้น
โดำยติรงและที่างอ้อม

(ร้อยละ)

ความส่ัมพัื่นธุ์ที่าง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บรหิาร

ความส่ัมพัื่นธุ์ที่าง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บรหิาร

ชุ่วงเวลา

ชุ่วงเวลา

ประส่บการณ์ที่ำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ประส่บการณ์ที่ำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ตินเอง  - ไม่ม่-

คู่ส่มรส่และบุติร

ที่่�ยังไม่บรรลุ

นิติิภาวะ  - ไม่ม่-

ตินเอง  - ไม่ม่-

คู่ส่มรส่และบุติร

ที่่�ยังไม่บรรลุ

นิติิภาวะ  - ไม่ม่-

บรษัิัที่ อาร์เอส่ จำากัดำ (มหาชุน) รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้างานผู้ติรวจส่อบภายในของบรษัิัที่ฯ ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2564

บรษัิัที่ อาร์เอส่ จำากัดำ (มหาชุน) รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้างานกำากับดูำแลการปฏิิบัติิงานของบรษัิัที่ฯ  ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2564

ผู้อำานวยการฝ่่ายติรวจส่อบกลาง 

ผู้ชุ่วยผู้อำานวยการส่ำานักติรวจ

ส่อบภายใน 

ผู้ชุ่วยผู้อำานวยการส่่วนงาน

เลขานุการ

ผู้ชุ่วยเลขานุการบรษัิัที่ 

เลขานุการบรษัิัที่ 

และผู้จัดำการส่ำานักประธุานและ

ฝ่่ายกฎหมาย 

บรษัิัที่ อาร์เอส่ จำากัดำ (มหาชุน)

บรษัิัที่ พื่รเีม่ยร์ ฟิชุชุั�น 

แคปปิติอล จำากัดำ (กลุ่มบรษัิัที่

พื่รเีม่ยร์)

บรษัิัที่ อาร์เอส่ กรุ�ป จำากัดำ 

(มหาชุน)

บรษัิัที่ ดำับบลิวเอชุเอ 

คอร์ปอเรชุั�น จำากัดำ (มหาชุน)

บรษัิัที่ พื่ัฒน์กล จำากัดำ (มหาชุน) 

แผนการบรหิารความเส่่�ยง โดำยส่ถึาบันกรรมการบรษัิัที่ไที่ย (IOD) / การจัดำการความติ่อเน่�อง

ที่างธุุรกิจ โดำยส่ถึาบันเพื่่�อผลผลิติแห่งชุาติิ (NIP) / แนวที่างปฏิบิัติิในการติ่อติ้านการทีุ่จรติิ 

โดำยกลุ่มแนวร่วมปฏิิบัติิการติ่อติ้านการทีุ่จรติิ (http://www.thai-cac.com) / โครงการ

พัื่ฒนาผู้บรหิาร โดำยป่าส่าละ (http://www.salforest.com) / หลักสู่ติรประกาศน่ยบัติร

การจัดำการนวัติกรรม โดำยส่ถึาบันความรู้และนวัติกรรม มหาวทิี่ยาลัยกรุงเที่พื่

Company Secretary Program (CSP 53/2013) ส่มาคมส่่งเส่รมิส่ถึาบันกรรมการบรษัิัที่

ไที่ย (IOD) / Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG 30/2016) ส่มาคมส่่งเส่รมิ

ส่ถึาบันกรรมการบรษัิัที่ไที่ย (IOD) / Effective Minute Taking (EMT 38/2017) ส่มาคม

ส่่งเส่รมิส่ถึาบันกรรมการบรษัิัที่ไที่ย (IOD) / Board Reporting Program (BRP 26/2018) 

ส่มาคมส่่งเส่รมิส่ถึาบันกรรมการบรษัิัที่ไที่ย (IOD) / CSR for Corporate Sustainability 

(3/2016) ติลาดำหลักที่รัพื่ย์แห่งประเที่ศไที่ย / Strategic CSR Management (2/2017) 

ติลาดำหลักที่รัพื่ย์แห่งประเที่ศไที่ย / Supply Chain and Stakeholder Engagement (2/2017) 

ติลาดำหลักที่รัพื่ย์แห่งประเที่ศไที่ย / Corporate Social Initiatives for Sustainable Devel-

opment (2/2017) ติลาดำหลักที่รัพื่ย์แห่งประเที่ศไที่ย / Sustainability Risk and Materiality 

Analysis (2/2017) ติลาดำหลักที่รัพื่ย์แห่งประเที่ศไที่ย / CSR Evaluation and Data

Management (2/2017) ติลาดำหลักที่รัพื่ย์แห่งประเที่ศไที่ย / Sustainability Reporting 

(2/2017) ติลาดำหลักที่รัพื่ย์แห่งประเที่ศไที่ย

ไม่ม่

ไม่ม่

ประวัติิการอบรม

ประวัติิการอบรม

“การดำำารงติำาแหน่งใดำๆในปีที่่�ผ่านมาในกิจการ
หรอืองค์กรอ่�น

“การดำำารงติำาแหน่งใดำๆ
ในปีที่่�ผ่านมาในกิจการหรอืองค์กรอ่�น

ติำาแหน่ง

ติำาแหน่ง

บรษัิัที่

บรษัิัที่
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ที่รัพื่ย์ส่ินที่่�ใชุ้ในการประกอบธุุรกิจ
ที่รัพื่ย์ส่ินหลักที่่�ใชุ้ในการประกอบธุุรกิจของบรษัิัที่ฯ บรษัิัที่ย่อย แส่ดำงรายละเอ่ยดำ ดำังติ่อไปน่�

1) อาคารส่ำานักงาน

2) อุปกรณ์หลักที่่�ใชุ้ในการประกอบธุุรกิจ

3) คลังส่ินค้า

อาคารอาร์เอส กรุ๊ป ทาวเวอร์ เอ,บี,ซ่ี

เลขที� 27 ถืนนประเสรฐิมนูกิจ แขวงเสนานิคม

เขติจติุจักร กรุงเทพฯ พื�นที� 26,327 ติารางเมติร

1) อุปกรณ์หุ้้องควบคุมการออกอากาศ, อุปกรณ์ถื�ายทำา

รายการ และอุปกรณ์หุ้้องบันท้กเสียง เป็นติ้น

2) เคร ื�องติกแติ�งติิดติั�งและอุปกรณ์สำานักงาน

3) ซ่อฟ้ท์แวร์ที�ใชำ้ในการดำาเนินงาน

4) ยานพาหุ้นะ

1) เลขที� 9/101 หุ้มู�ที� 5 ถืนนพหุ้ลโยธุิน

ติำาบลคลองหุ้น้�ง อำาเภอคลองหุ้ลวง จังหุ้วัดปทุมธุานี 

พื�นที�รวมประมาณ 1,200 ติารางเมติร

2) เลขที� 9/102 หุ้มู�ที� 5 ถืนนพหุ้ลโยธุิน

ติำาบลคลองหุ้น้�ง อำาเภอคลองหุ้ลวง จังหุ้วัดปทุมธุานี 

พื�นที�รวมประมาณ 1,200 ติารางเมติร

3) เลขที� 9/253-256 หุ้มู�ที� 5 ถืนนพหุ้ลโยธุิน 

ติำาบลคลองหุ้น้�ง อำาเภอคลองหุ้ลวง จังหุ้วัดปทุมธุานี 

พื�นที�รวมประมาณ 2,932.50 ติารางเมติร

บรษัิทฯ และบรษัิทย�อยได้ทำาสัญญา

เชำ�าระยะเวลา 3 ปี (ก.พ. 63 – ก.พ. 

66)

เจ้าของ

เจ้าของ

เจ้าของ

เจ้าของ

บรษัิทย�อยได้ทำาสัญญาเชำ�าระยะ

เวลา 1 ปี

(ก.ค. 64 – มิ.ย. 65)

บรษัิทย�อยได้ทำาสัญญาเชำ�าระยะ

เวลา 1 ปี

(พ.ค. 64 – เม.ย. 65)

บรษัิทย�อยได้ทำาสัญญาเชำ�าระยะ

เวลา 5 ปี

(ก.ค. 62 – ส.ค. 67)

13.13

177.13

350.67

147.87

14.92

0.21

0.21

0.50

ไม�มี

ไม�มี

ไม�มี

ไม�มี

ไม�มี

ไม�มี

ไม�มี

ไม�มี

ลักษณะกรรมสิทธุิ�

ลักษณะกรรมสิทธุิ�

ลักษณะกรรมสิทธุิ�

ค�าเชำ�าและค�าบรกิาร / เดือน 
(ล้านบาท)

มูลค�าติามบัญชำี ปี 2564 
(ล้านบาท)

ค�าเชำ�าและค�าบรกิาร/เดือน
(ล้านบาท)

ภาระผูกพัน

ภาระผูกพัน

ภาระผูกพัน

ที�ติั�ง

ที�ติั�ง

ที�ติั�ง

เอกส่ารแนบ 4 : ทรัพย์สินที�ใชำ้ในการประกอบธุุรกิจและรายละเอียดเกี�ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 4) ส่ัมปที่านและส่ัญญาเชุ่าวทิี่ยุ

5) ส่ัญญาบรกิารการส่่งส่ัญญาณภาพื่
บรษัิทย�อยแหุ้�งหุ้น้�ง ได้ทำาสัญญาบรกิารการส�งสัญญาณภาพ และบรกิารอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง มีดังนี�

ใบอนุญาติประกอบกิจการโที่รที่ัศน์เพื่่�อให้บรกิารโที่รที่ัศน์ภาคพื่่�นดำินในระบบดำิจิที่ัล
 บรษัิท อาร์.เอส.เทเลวชิำั�น จำากัด ซ่้�งเป็นบรษัิทย�อยของบรษัิทฯ เป็นผู้ได้รับอนุญาติประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื�อใหุ้้บรกิารโทรทัศน์ภาค
พื�นดินในระบบดิจิทัล ประเภทบรกิารทางธุุรกิจระดับชำาติิ หุ้มวดหุ้มู�ทั�วไปแบบความคมชัำดปกติิ จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการ
โทรทัศน์ และกสทชำ. ใบอนุญาติเลขที� B1-S20031-0012-57 ในราคาประมูล 2,265 ล้านบาท (ไม�รวมภาษีมูลค�าเพิ�ม) สำาหุ้รับระยะเวลา 15 ปี 
นับติั�งแติ�วันที� 25 เมษายน 2557 ถื้งวันที� 24 เมษายน 2572 
 ติ�อมาเมื�อวันที� 11 เมษายน 2562 คำาสั�งหัุ้วหุ้นา้คณะรักษาความสงบแหุ้�งชำาติทิี� 4/2562 ได้พิจารณายกเว้นค�าธุรรมเนียมใบอนุญาติใหุ้้ใชำ้
คลื�นความถืี�ที�ติ้องชำำาระ 2 งวดสุดท้าย ส�งผลใหุ้้ค�าธุรรมเนียมใบอนุญาติใหุ้้ใชำ้คลื�นความถืี�ลดลงจากราคาประมูลเดิม 2,265 ล้านบาท (ไม�รวมภาษี
มูลค�าเพิ�ม) เหุ้ลือเป็นจำานวนเงิน 1,511 ล้านบาท (ไม�รวมภาษีมูลค�าเพิ�ม) ซ่้�งในปี 2562 บรษัิท อาร์.เอส.เทเลวชิำั�น จำากัด ได้ชำำาระเงินค�าธุรรมเนียม
ใบอนุญาติใหุ้้ใช้ำคลื�นความถืี�ดังกล�าวครบถื้วนแล้ว

นโยบายการลงทีุ่นในบรษัิัที่ย่อย และบรษัิัที่ร่วม
 บรษัิทฯ มีนโยบายในการลงทุนบรษัิทย�อย หุ้รอืบรษัิทร�วม ทั�งในธุุรกิจที�สัมพันธุ์กับธุุรกิจหุ้ลัก หุ้รอืในธุุรกิจอื�นที�ไม�ใชำ�ธุุรกิจหุ้ลักของ
บรษัิทฯ แติ�สามารถืเชำื�อมโยง ติ�อยอด และสร้างการเติิบโติใหุ้้กับธุุรกิจหุ้ลักได้ โดยมุ�งเน้นการลงทุนในกิจการที�มีศักยภาพ มีแนวโน้มการเติิบโติที�ดี
ในอนาคติ และสามารถืสร้างผลติอบแทนที�ดีจากการลงทุน ซ่้�งการลงทุนจะคำาน้งถื้งผลประโยชำน์ของบรษัิทฯ และผู้ถืือหุุ้้นเป็นสำาคัญ
 อย�างไรก็ด ีบรษัิทฯ ไดด้ำาเนนิการใหุ้้เป็นไปติามประกาศคณะกรรมการกำากบัติลาดทุน เร ื�องหุ้ลักเกณฑ์ใ์นการทำารายการที�มนียัสำาคญัที�เขา้
ข�ายเป็นการได้มาหุ้รอืจำาหุ้น�ายไปซ่้�งทรัพย์สนิ (และที�แกไ้ขเพิ�มเติมิ) และประกาศคณะกรรมการติลาดหุ้ลักทรัพย์แหุ้�งประเทศไทย เร ื�อง การเปดิเผย
ข้อมูลและการปฏิิบัติิการของบรษัิทจดทะเบียนในการได้มาหุ้รอืจำาหุ้น�ายไปซ่้�งสินทรัพย์ (และที�แก้ไขเพิ�มเติิม) โดยการลงทุนในกิจการดังกล�าวข้าง
ติน้ บรษัิทฯจะมุ�งเนน้ลงทนุในสดัส�วนที�เหุ้มาะสม และสามารถืมสี�วนร�วมในการบรหิุ้ารจดัการและกำาหุ้นดแนวทางการดำาเนนิธุรุกจิในบรษัิทย�อยและ
บรษัิทร�วมนั�นๆ

F.M. 93.0 MHz สถืานีวทิยุเสียงจากทหุ้ารเรอืวังนันทอุทยาน

1) องค์การกระจายเสียงและแพร�ภาพสาธุารณะแหุ้�งประเทศไทย

2) บรษัิท ไทยคม จำากัด (มหุ้าชำน)

3) บรษัิท ทีซ่ี บรอดคาสติิ�ง จำากัด

4) บรษัิท ซ่ิมโฟ้นี� คอมมูนิเคชำั�น จำากัด (มหุ้าชำน)

5) บรษัิท พีเอสไอ บรอดคาสติิ�ง จำากัด /

    บรษัิท เอส อาร์ เค มัลติมิีเดีย จำากัด (มหุ้าชำน) (ผู้ใหุ้้เชำ�าชำ�วง)

1 ม.ค. 63 – 31 ธุ.ค. 64

สิ�นสุด วันที� 16 มิ.ย. 71

11 ก.ย. 64 – 30 ก.ย. 67

11 ก.ย. 64 – 10 ก.ย. 67

1 เม.ย. 64 – 31 มี.ค. 65

1 พ.ย. 64 – 31 ม.ค. 65

เจ้าของสถืานี ชำ�วงเวลาติามสัญญา

ชำ�วงเวลาติามสัญญา

สถืานี

ผู้ใหุ้้บรกิาร

หุ้มายเหุ้ติุ        หุ้มายเหุ้ติุ * ปัจจุบันได้ติ�ออายุสัญญาเชำ�า เป็นชำ�วงเวลา 1 มกราคม 2565 – 31 ธุันวาคม 2566 
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เอกส่ารแนบ 5 : นโยบายและแนวปฏิิบัติิการกำากับดูแลกิจการฉบับเติ็ม และจรรยาบรรณธุุรกิจฉบับเดิม
จรรยาบรรณธุุรกิจ และนโยบายการกำากับดูแลกิจการที�ดี โปรดดูจากเว็ปไซ่ต์ิของบรษัิทฯ หัุ้วข้อแหุ้ล�งข้อมูลธุุรกิจ / นโยบายและเอกสารองค์กร 
ปรากฏิติามลิงค์ของบรษัิทฯ ที�แนบมานี� https://www.rs.co.th/category/policies_corporate_documents/




