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ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	



เรียนท่านผู้ถือหุ้น	

	 ปี	 2550	ที่ผ่านมาเป็นปีที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากปัจจัยลบในหลายๆด้าน	 ไม่ว่าจะเป็น	ปัญหา
ราคาน้ำมันที่ยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 วิกฤตการณ์ภาคการเงินกรณีของซับไพร์ม	 รวมทั้งความไม่
ชัดเจนทางการเมืองหลังเกิดกรณียุบพรรคการเมือง	และ	 จัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปในช่วงปลายปี	 อันมีผลให้
เกดิความไมเ่ชือ่มัน่ตอ่การลงทนุจากตา่งประเทศ	รวมถงึความไมเ่ชือ่มัน่ตอ่การบรโิภคภายในประเทศ		ซึง่สง่ผล
ใหต้วัเลขคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจไทยจะอยู่เพียง	4.5	เปอร์เซ็นต์	เท่านั้น	

	 สำหรับ	 อาร์เอส	 ปี	 2550	 เป็นปีแรกที่ได้มีการนำเสนอภาพลักษณ์ใหม่ในฐานะเครือข่ายความบันเทิง	
(The	Entertainment	Network)	ทีป่ระกอบไปดว้ย	2	กลุม่ธรุกจิหลกั	คอื	การเปน็ผูใ้หบ้รกิารทางดา้นคอนเทนต์
บนัเทิงและกฬีา	(Entertainment	and	Sport	Content	Provider)	อนัประกอบไปดว้ยคอนเทนต	์5	ประเภท
คือ	เพลง	ดจิติอล	ภาพยนตร	์โชวบ์ซิ	และ	กฬีา	และ	การเปน็ผูใ้หบ้รกิารสือ่ครบวงจร	(Multi	Media	Service)
คือ	 โทรทัศน์	 วิทยุ	 และ	 สิ่งพิมพ์	 	 ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีทั้งในแง่ของการสร้างความชัดเจนในการ
บรหิารจดัการภายในองคก์ร	และ	งา่ยตอ่การสรา้งความเขา้ใจแกพ่นัธมติรทางธรุกจิ	ลกูคา้นกัลงทนุและผูถ้อืหุน้
ยิง่ข้ึน	

	 สำหรับทิศทางการทำธุรกิจโดยรวมนั้น	 อุตสาหกรรมเพลงทั่วโลกยังคงได้รับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง	 จากการเข้ามาของเทคโนโลยี	 ซึ่งทำให้การละเมิดลิขสิทธิ์
โดยตรงจากผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น	ซึ่งนอกจากจะทำให้ยอดขายในรูปแบบซีดี	วีซีดี	ลดลงแล้ว	ยังทำให้เกิดการ
ละเมิดลิขสิทธิ์เพลงบนโทรศัพท์มือถือ	 และอุปกรณ์อีเล็กโทรนิกส์ต่างๆเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย	 ซึ่งส่งผลให้ค่าย
เพลงต่างประเทศบางค่าย	ต้องถอนตัวออกจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคในช่วงปีที่ผ่านมา	

	 ด้วยปัจจัยแวดล้อมในอุตสาหกรรมดังกล่าว	 อาร์เอสตระหนักถึงผลกระทบในระยะยาวจากแนวโน้ม
เหล่านั้นและเตรียมความพร้อมด้วยการศึกษาและวิจัยตลาดอย่างเข้มข้นในช่วงปีที่ผ่านมา	 และพบว่าการทำ
ตลาดเพลงแบบมวลชน	 (Mass	 Music	 Marketing)	 เริ่มมีประสิทธิภาพน้อยลง	 เนื่องจากผู้บริโภคมีความ
เป็นปัจเจกบุคคลสูงขึ้น	 มีความต้องการบริโภคสินค้าที่สะท้อนรสนิยมแบบเฉพาะกลุ่มมากขึ้น	 บริษัทจึงให้
ความสำคัญกับการทำการตลาดแบบเจาะกลุ่มผู้บริโภค	(Segment	Marketing)	และ	สร้างความเป็นผู้นำใน
แต่ละกลุ่มนั้นอย่างชัดเจน	 (Segment	 Champion)	 อันจะเห็นได้จากความสำเร็จในการสร้างค่ายเพลง
อันดับหนึ่งสำหรับวัย	 Pre-teen	 อย่าง	 ค่าย	 กามิกาเซ่	 หรือ	 การเป็นผู้นำในตลาดเพลงลูกทุ่งทางภาคใต้		
ด้วยเวลาอันสั้น	

	 นอกจากนี้	 บริษัทได้เริ่มดำเนินธุรกิจบันเทิงออนไลน์	 (Entertainment	 Online	 Business)	 หลังจาก
ทำการศึกษาวิจัยพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายวัยรุ่น	 และพบว่ากลุ่มเป้าหมายนี้ใช้เวลาว่างส่วนใหญ่อยู่กับ
เว็บไซต	์และมพีฤตกิรรมหนัมาบรโิภคสือ่ออนไลนม์ากขึน้	โดยการสรา้ง	3	เวบ็ไซต	์ไดแ้ก	่www.zheza.com,
www.youdumv.com	 และwww.pleng.com	 ให้เป็นแหล่งชุมชนหรือศูนย์รวมสาระความรู้ควบคู่ความ
บันเทิง	(community)	เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของกลุ่มวัยรุ่นในรูปแบบแตกต่างกัน		
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	 ในช่วงครึ่งหลังของปี	 2550	 บริษัทได้มีการขยายงานไปในธุรกิจโชว์บิซ	 ด้วยการลงทุนใน	 บริษัท	
อาร์เอส	เฟรชแอร	์จำกดั	ซึง่มคีวามเชีย่วชาญในการทำโชวห์ลากหลายรปูแบบ	ดว้ยทมีงานทีม่ปีระสบการณส์งู	
ด้วยเล็งเห็นว่าคอนเสิร์ตหรืองานโชว์เหล่านี้จะเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการทำการตลาดแบบเข้าถึงผู้บริโภค	
(Below	the	line	marketing)		โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจเริ่มมีการชะลอตัว	และกลุ่มลูกค้า
ต้องการใช้เงินสนับสนุนกิจกรรมเหล่านี้มากกว่าการใช้สื่อในรูปแบบเดิมๆซึ่งมีต้นทุนค่อนข้างสูง	 และ	 อาจไม่
เกิดประสิทธิผลเท่าที่ควรอันเนื่องมาจากพฤติกรรมการบริโภคสื่อที่เปลี่ยนไปของคนรุ่นใหม่	

	 ในส่วนของธุรกิจกีฬา	 ซึ่งเป็นกลยุทธ์ในการรวบรวมคอนเทนต์ที่มีมูลค่านอกเหนือไปจากคอนเทนต์
ทางด้านบันเทิงของบริษัท	 ยังไม่มีโครงการใหญ่เกิดขึ้นในปี	 2550	 แต่เป็นช่วงที่บริษัทอยู่ในช่วงเตรียมความ
พร้อมเพื่อการบรหิารลขิสทิธิก์ารถา่ยทอดสดฟตุบอลยโูร	 2008	 นอกจากนีบ้รษิทัยงัไดล้งทนุสรา้งสนามฟตุบอล
ในรม่	และเตรียมบริหารพื้นที่ในรูปแบบของการบริหารสื่อโฆษณามากกว่าการหวังรายได้ค่าเช่าของสนาม	ซึ่ง
บริษัทได้รับการสนับสนุนต้นทุนการก่อสร้างทั้งหมดจากสปอนเซอร์	 ก่อนที่จะลงมือก่อสร้าง	 โดยคาดว่าจะ
เปิดให้บริการได้ประมาณเดือนพฤษภาคม	ปี	2551	

	 สำหรับธุรกิจสื่อนั้น	 บริษัทมีการขยายงานไปในสื่อรูปแบบใหม่ที่กำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก
ในต่างประเทศ	นั่นคือสื่อภายในห้างโมเดิร์นเทรด	หรือ	ที่เรียกกันทั่วไปว่า	In-store	Media	ด้วยเล็งเห็นว่า
สื่อประเภทนี้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ณ	จุดขาย	ซึ่งมีสาขาทั่วประเทศกว่า	500	สาขา	
ในห้างขนาดใหญ่ทั้ง	4	แห่ง	คือ	เทสโก้โลตัส	บิ๊กซี	คาร์ฟูร์	และ	ท็อปส์	

	 ด้วยกลยุทธ์ในการขยายงานเข้าไปสู่ธุรกิจใหม่	 อย่างเช่น	 โชว์บิซ	 ธุรกิจออนไลน์	 หรือ	 สื่อในห้าง	
เพื่อลดการพึ่งพิงรายได้จากสื่อในรูปแบบเดิมซึ่งมีความไม่แน่นอนจากสัมปทานที่มีลักษณะแบบปีต่อปี	 ซึ่งใน
ช่วงต้นอาจจะยงัมรีายไดไ้มม่ากนกั	ทำใหใ้นป	ี2550	ทีผ่า่นมา	บรษิทัมรีายไดร้วมทัง้สิน้	2,515.9	ลา้นบาท	ลดลง
สทุธจิากปีก่อนจำนวน	 624.3	 ล้านบาท	 หรือ	 ร้อยละ	 19.9	 ส่วนต้นทุนขายและผลิต	 มีจำนวน	 1,842.9	
ล้านบาท	 ลดลงจากปีก่อนจำนวน	 388.5	 ล้านบาท	 คิดเป็นร้อยละ	 17.4	 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของ
ต้นทุนค่าเช่าเวลา	และ	ต้นทุนผลิต	 /	รับจ้างผลิตงาน	ซึ่งเป็นไปตามสัดส่วนเดียวกันกับรายได้ที่ลดลง	โดย
อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทเท่ากับร้อยละ	 25.0	 ใกล้เคียงกับ	 ปี	 2549	 ซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ	 27.5	
เนื่องจากมีการลดลงของรายได้	และต้นทุนในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน		

	 ทั้งนี	้บรษิทัเชือ่มัน่วา่การเตรยีมความพรอ้มในเรือ่งของกลยทุธข์องบรษิทัในระยะยาวทีต่อ้งการกระจาย
ความเสี่ยง	 โดยลดการพึง่พงิธรุกจิใดธรุกจิหนึง่	 รวมถงึการวางแผนสรา้งธรุกจิทีม่คีวามยัง่ยนืในเชงิของกระแส
รายได้	 มากกว่าการพึ่งพิงธุรกิจสื่อที่มีสัมปทานระยะสั้นที่มีความไม่แน่นอนสูง	 จะนำมาซึ่งความสำเร็จใน
ระยะยาวที่มั่นคงและยั่งยืน		

	 ในด้านของความรับผิดชอบต่อสังคม	 อาร์เอสยึดมั่นในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมควบคู่กับการดำเนิน
ธุรกิจบันเทิงมาโดยตลอดไม่ว่าสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตาม	 โดยมีการส่งศิลปิน
ไปร่วมรณรงค์และประชาสัมพันธ์สนับสนุนโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือสังคมทั้งของทางภาครัฐ	 และเอกชน	
มากมายหลายโครงการ	 ตัวอย่างเช่น	 	 โครงการ	 เยาวชนวัยใสต้านภัยยาเสพติด	 โครงการเมาไม่ขับ
โครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา	 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	 โครงการหัวใจโลก	 ปี2550	 และ	
ล่าสุด	ทางบรษิทัไดใ้หค้วามรว่มมอืกบัทางกรงุเทพมหานคร	ในการพาศลิปนิไปรณรงคข์ีจ่กัรยานกบัทา่นผูว้า่ฯกทม.	
เพือ่ใหป้ระชาหนัมาชว่ยกนัประหยดัพลงังาน	เพือ่ลดปญัหาโลกรอ้น		เหลา่นีเ้ปน็เพยีงตวัอยา่งบางสว่น	
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	 มาจนถงึโครงการลา่สดุ	 ทางบรษิทัไดม้แีนวคดิใหท้างฝา่ยบรหิารทรพัยากรบคุคลไดส้ง่เสรมิใหผู้บ้รหิาร
และ	พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกัน	ซึ่งมีแนวความคิดที่ตรงกับ	มูลนิธิที่อยู่
อาศัยเพื่อมนุษยชาติ	หรือ	Habitat	For	Humanity	(Thailand)		ที่ต้องการอาสาสมัครจากทั่วโลกมาช่วยใน
เรื่องของการเป็นแรงงานในการช่วยกันสร้างที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาส	 	 จึงทำให้เกิดเป็น	 “โครงการสร้าง
บ้านที่อยู่อาศัยให้ผู้ด้อยโอกาส”	 ขึ้น	 ซึ่งโครงการนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ทางบริษัทเล็งเห็นว่าเป็นโครงการ
สาธารณกุศลที่ดี	ที่จะสามารถช่วยเหลือสังคมได้อีกโครงการหนึ่ง	ทั้งนี้	ทางบริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของ
สถาบันครอบครัว	 โดยเชื่อว่าถ้าคนไทยและเยาวชนไทยได้รับความรัก	 และ	 ความอบอุ่นจากทางครอบครัว	
ในสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ที่ดี	 บ้านที่อบอุ่นอันเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในครอบครัวก็น่ามีส่วนสำคัญใน
การสรรค์สร้างและส่งเสริมสังคมที่ดีในอนาคตได้			

	 ในด้านของการกำกับดูแลกิจการที่ดี	 บริษัทมีความมุ่งมั่นในการส่งเสริม	 และ	 พัฒนานโยบายการ
กำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ	 อันเป็นการสะท้อนถึงการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ	
โปร่งใส	มีจริยธรรม	ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น	
ผู้ลงทุน	 และผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝา่ย	 โดยในป	ี 2550	 บรษิทัไดเ้นน้การปรบัปรงุนโยบายการกำกบัดแูลกจิการทีด่ี
ของบริษัท	 และ	 การเปิดเผยข้อมูลให้มีความชัดเจนโปร่งใสมากขึ้น	 ในทั้ง	 5	 หมวด	 คือ	 สิทธิของผู้ถือหุ้น		
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย	 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	 และ
ความรับผิดชอบของกรรมการ	 และใหเ้ปน็ไปตามหลกัการกำกบัดแูลกจิการทีด่สีำหรบับรษิทัจดทะเบยีน	 ป	ี 2549	
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่เทียบเคียงได้กับหลักการกำกับดูแลกิจการของ		
The	Organisation	for	Economic	Co-Operation	and	Development	(OECD	Principles	of	Corporate	
Governance	ป	ี2004)	และ	ขอ้เสนอแนะของธนาคารโลกในโครงการ	Corporate	Governance	–	Reports	
on	the	Observance	of		Standards	and	Codes	(CG-ROSC)	ซึง่เปน็มาตรฐานสากล		

	 ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ	 ขอถือโอกาสนี้ขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น	 ลูกค้า	 หน่วยงานราชการ	
และผู้มีอุปการะคุณ	 รวมถึงพนักงานทุกท่านที่ทุ่มเททำงานอย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย	 และร่วมแรง
ร่วมใจในการพัฒนาตนเองและองค์กรเพื่อให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ	 เพื่อให้อาร์เอสสามารถ
เป็นองค์กรที่นำเสนอผลงานบันเทิงคุณภาพในรูปแบบที่แตกต่าง	 และ	 มีสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมอยู่เสมอ		







	 นายเกรียงไกร	เชษฐโชติศักดิ์	 นายสุรชัย	เชษฐโชติศักดิ์	
	 ประธานกรรมการ		 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 	 	
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สาสน์จากประธานกรรมการ	และ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	



สุรชัย		เชษฐโชติศักดิ์	
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



ประธานกรรมการ	และ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
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เกรียงไกร		เชษฐโชติศักดิ์	 	
ประธานกรรมการ	



ผู้บริหาร	



1.	นายเกรียงไกร	เชษฐโชติศักดิ์	 	
ประธานกรรมการ

2.	นายสุรชัย	เชษฐโชติศักดิ์	 	
รองประธานกรรมการ

3.	นางสาวมาลี	เชษฐโชติศักดิ์	 	
กรรมการ

4.	นายสุวัฒน์	เชษฐโชติศักดิ์	 	
กรรมการ

5.	นางพรพรรณ	เตชรุ่งชัยกุล	 	
กรรมการ	/		
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

6.	นายดามพ์	นานา	 	
กรรมการ

7.	นายพิศิษฐ์	ดัชณาภิรมย์	 	
กรรมการอิสระ		
และ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	

8.	พลเอก	ไพโรจน์	พานิชสมัย	 	
กรรมการอิสระ		
และ	กรรมการตรวจสอบ	

9.	รศ.วิทยา	ด่านธำรงกูล	 	
กรรมการอิสระ		
และ	กรรมการตรวจสอบ	


คณะกรรมการ	
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บทบาท	
และความรับผิดชอบ	

ต่อสังคม	

สืบเนื่องจาก	อาร์เอส	เป็นหนึ่งในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจบันเทิงแบบครบวงจร			ซึ่งถือว่าเป็นสื่อกลางของประชาชนส่วนใหญ่
ในสังคมไทย		ดงันัน้	บรษิทัฯ	จงึดำเนนินโยบายใหส้อดคลอ้ง	และ	ตระหนกัถงึความรบัผดิชอบตอ่สงัคมเปน็สำคญั		ทัง้นี	้บรษิทัฯ
ไดเ้ลง็เหน็ถงึการพัฒนาสังคม	และ	การรักษามาตรฐานในการดำเนินธุรกิจ		โดยในปี	2550	ที่ผ่านมา	อาร์เอส	ได้เข้าร่วม	
และ	ดำเนินกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในหลายๆ	โครงการ	ดังตัวอย่างเช่น
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บทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม	

ทูตมูลนิธิที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติ	ประเทศไทย	

หลักการและเหตุผล	:	

บริษัท	อารเ์อส	จำกดั	(มหาชน)	เปน็บรษิทับนัเทงิครบวงจร	สรา้งสรรคแ์ละผลติงานบนัเทงิ	ซึง่เปน็ทีย่อมรบั
ในการทำงานมากว่า	 25	 ปี	 อาร์เอสยังคงพัฒนาในทุกๆด้าน	 และเพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์การเป็น	 “ผู้ปฏิวัติ
การสร้างสรรค์ผลงานบันเทิงคุณภาพด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม”	 ในด้านสังคม	อาร์เอสตระหนักว่าตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมาเราได้ผลิตศิลปินออกสู่สังคม	ทุกคนล้วนมีอิทธิพลต่อความคิดของคนรุ่นใหม่	 ฉะนั้นเราจึง
สนับสนุนให้ศิลปินร่วมกิจกรรมส่งเสริมสังคม	โดยแบ่งเป็น	3	ส่วน	ดังนี้	

	 1)	โครงการที่อาร์เอสก่อตั้งขึ้น	เพื่อทำกิจกรรมการกุศล	อาทิ	มูลนิธิเชษฐโชติศักดิ์	ที่มีวัตถุประสงค์	
	 	 เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเยาวชน	และการสร้างห้องสมุดให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน	
	 2)	โครงการที่อาร์เอสส่งเสริมให้ศิลปินไปร่วมงานกับหน่วยงานภาครัฐบาล	และองค์กรเอกชน		
	 	 ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ทำกิจกรรมส่งเสริมสังคม	ดำเนินการโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน	
	 3)	โครงการที่อาร์เอสส่งเสริม	และระดมให้พนักงานของบริษัทฯไปร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม		
	 	 ซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการคืนกำไรให้สังคม	

และวันนี้อาร์เอสเข้ามาร่วมมือกันอย่างเป็นทางการกับมูลนิธิที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษย์ชาติ	 (ประเทศไทย)	หรือ	
Habitat	 for	 Humanity	 Thailand	 ซึ่งเป็นองค์กรที่ทำงานเพื่อสาธารณกุศล	 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะมุ่งมั่น
พัฒนาสังคมไทยด้วยการสร้างโอกาสในการมีที่อยู่อาศัย	 เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในชุมชนแออัดที่มีอยู่มากมาย	
โดยทางอาร์เอสได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนโครงการอย่างเต็มที่ทั้งการส่งเสริมให้พนักงานเป็นอาสา
สมคัรในการสรา้งบา้น	 รว่มทัง้ใหศ้ลิปนิมสีว่นรว่มในการรณรงค	์ และประชาสมัพนัธก์จิกรรมตา่งๆของทางมลูนธิฯิ






วัตถุประสงค์	:		

	 1)	เพื่อตอกย้ำการเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท	อาร์เอส	จำกัด	(มหาชน)	โดยให้ศิลปิน	
	 	 ในสังกัดร่วมกิจกรรมดังกล่าวแล้ว	ทางบริษัทฯยังมีนโยบายหลักของทางฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่จะให้	
	 	 พนักงานของบริษัทฯได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม	โดยเริ่มต้นด้วยโครงการสนับสนุนการสร้าง	
	 	 บ้านที่อยู่ให้ผู้ด้อยโอกาสเป็นโครงการแรก	
	 2)	เพื่อสนับสนุนภาพลักษณ์ศิลปิน	โดยเห็นความสำคัญของสถาบันครอบครัว	ตามแนวคิดที่ว่า			
  เยาวชนทีด่ตีอ้งเริม่ตน้มอบความรกัและไดค้วามอบอุน่จากบคุคลในครอบครวั	โดยมบีา้นทีน่า่อยูเ่ปน็ศนูยร์วม

รูปแบบกิจกรรม	:	

	 1)	เข้าร่วมศึกษาและ	ดูงานของมูลนิธิฯ	ในประเทศต่างๆ	เช่น	อาเจนติน่า,	สเปน,	เกาหลี		
	 2)	ร่วมสร้างบ้านให้กับครอบครัวผู้ด้อยโอกาส	และขาดแคลน	ซึ่งต้องผ่านเกณฑ์การตัดสินของมูลนิธิฯ	
	 3)	ช่วยประชาสัมพันธ์งานต่างๆ	และมีส่วนช่วยในกิจกรรมการระดมทุนของมูลนิธิฯ	

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	:			มูลนิธิที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติ	ประเทศไทย	

ผลที่คาดว่าจะได้รับ	:	

	 1)	ผู้ยากไร้	และผู้ด้อยโอกาส	ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองมากขึ้น	
	 2)	เยาวชนไทย	ได้เห็นตัวอย่างอันดีในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของทูตมูลนิธิฯ	และช่วยเหลือ	
	 	 ผู้ยากไร้	ด้อยโอกาส	ซึ่งจะได้นำไปเป็นแบบ	อย่างในการดำเนินชีวิต	
	 3)	ประชาชนและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา	ช่วยเหลือสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ในสังคม		
	 	 ให้มีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย	เหมาะสม	พอเพียงตามอัตภาพ		
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บทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม	



13อาร์เอส	2550	รายงานประจำปี	

บทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม	


ไปรษณียบัตรคนไทยรักกัน	

หลักการและเหตุผล	:	

เนื่องจากปัญหาความไม่สงบในพื้นที่	 3	 จังหวัดชายแดนภาคใต้	 ซึ่งทำให้เกิดผลกระทบต่างๆ	 มากมาย	 ทั้ง
ประชาชน	 เจ้าหน้าที่ทหารตำรวจ	 เด็กและเยาวชนที่สูญเสียบิดามารดาจนต้องกลายเป็นเด็กกำพร้าซึ่งมีผล
ต่อสภาพจิตใจของเด็ก	 รวมทั้งครูยังได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่ถูกลอบทำร้าย	 ซึ่งส่งผลกระทบทั้งทาง
ด้านร่างกาย	 และจิตใจเป็นจำนวนมาก	 ในฐานะบริษัทที่ดำเนินธุรกิจบันเทิงครบวงจร	 และได้ทำกิจกรรมใน
โครงการ	“คนไทยรักกัน”	ได้รับการต้อนรับและเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดี	ซึ่งทำให้คนไทยได้หันมารักกัน	ดูแล
เอาใจใสพี่น้องคนไทยด้วยกัน	 ดังนั้น	 เพื่อให้โครงการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง	 จึงดำเนิน	 โครงการ	
“ไปรษณียบัตรคนไทยรักกัน”	 ขึ้นซึ่งเป็นโครงการที่เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ประชาชน	 เจ้าหน้าที่
ทหาร	ตำรวจ	รวมทั้ง	ผู้ที่เสียสละ	เพื่อประเทศชาติ	ด้วยการส่งแรงใจผ่านไปรษณียบัตรส่งไปที่	ตู้	ปณ.555	
จังหวัดยะลา	 โดยความรับผิดชอบของกองทัพบกในนามกองทัพภาคที่	 4	 ในการนำไปรษณียบัตรส่งมอบถึง
เจ้าหน้าที่ทหาร	 ตำรวจ	 ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ใน	 3	 จังหวัดชายแดนภาคใต้	 ได้แก่	 ปัตตานี,	 ยะลา	 และ
นราธิวาส	เพื่อเป็นการตอกย้ำเจตนารมณ์ในการเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว	

วัตถุประสงค์	:	

	 1)	เพื่อยกระดับภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัทในการเห็นความสำคัญปัญหาความไม่สงบในพื้นที่	3	จังหวัด	
	 	 ชายแดนภาคใต้	
	 2)	เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัท	และกองทัพบก	
	 3)	เพื่อสร้างและยกระดับภาพลักษณ์ของบริษัทเอกชนที่ทำงานเพื่อสังคมให้เด่นชัดยิ่งขึ้น	




รูปแบบกิจกรรม	:			

ส่งไปรษณียบัตรไปที่	 ตู้ปณ.555	 จังหวัดยะลา	 เพื่อการส่งมอบถึงเจ้าหน้าที่	 ทหาร	 ตำรวจ	 ที่ปฏิบัติหน้าที่	
ในพื้นที่	3	จังหวัดชายแดนภาคใต้	ได้แก่	ปัตตานี	ยะลา	และนราธิวาส	

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	:	บริษัท	ไปรษณีย์ไทย	จำกัด	และกองทัพบก		

ผลที่คาดว่าจะได้รับ	:	

	 1)	เกิดภาพลกัษณท์ีด่ใีหก้บับรษิทัในการเหน็ความสำคญัปญัหาความไมส่งบในพืน้ที	่3	จงัหวดัชายแดนภาคใต	้
	 2)	เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ	และกองทัพบก	
	 3)	ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของศิลปิน	ดารา	ซึ่งเป็นตัวแทนของคนไทยทั้งประเทศในการให้ความห่วงใย	
	 	 ประชาชน	และผู้ปฎิบัติหน้าที่ในพื้นที่	3	จังหวัดชายแดนภาคใต้	
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บรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ	5	ธันวามหาราช	

หลักการและเหตุผล	:	

เนื่องในวโรกาสทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัมพีระชนมม์ายคุรบ	 80	 พรรษา	 บรษิทั	 อารเ์อส	 จำกดั	 (มหาชน)
ได้ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย	 ด้วยความห่วงใยในทุกข์สุขของอาณาประชาราษฎร์	
ชาวไทยเราจึงพบว่านับแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ	 เป็นต้นมา	 พระองค์ได้
เสด็จพระราชดำเนิน	 ไปเยี่ยมเยียนประชาชนตามพื้นที่ต่างๆ	 ทั่วประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทยากจน	
ห่างไกลและทุรกันดาร	 ในแต่ละปีพระองค์จึงประทับอยู่ภูมิภาคต่างๆ	 มากกว่าประทับอยู่ในพระราชวังที่
กรุงเทพฯ	 เพื่อทรงค้นหาข้อมูลที่แท้จริงจากประชาชน	 เจ้าหน้าที่ของรัฐประจำพื้นที่	 และทรงสังเกตการณ์
สำรวจสภาพทางภูมิศาสตร์ไปพร้อมๆกันด้วย	 ทั้งนี้เพื่อทรงรวบรวมข้อมูลไว้เป็นแนวทางที่จะพระราชทาน
พระราชดำริ	ให้ดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อไป		

จากทีไ่ดก้ลา่วมาขา้งตน้นัน้	ทางบรษิทั	อารเ์อส	จำกดั	(มหาชน)	ไดเ้ลง็เหน็ถงึความสำคญัทีจ่ะนำพระราชดำริ
ของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั		มาดำเนนิการทำใหเ้กดิเปน็รปูธรรมมากยิง่ขึน้		 เพือ่ถวายเปน็พระราชกศุล
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 โครงการนี้ยังผลให้เกิดประโยชน์ต่อเยาวชนและ
ประชาชนที่ได้เข้าร่วมโครงการ	ให้เกิดการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย	และจิตใจ		ยังผลไปถึงระยะยาว	ทำให้
ผู้เข้าร่วมมีคุณภาพชีวิตที่ดี	 	 เป็นประชากรที่มีคุณภาพต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป	 	 โดยโครงการนี้จะมี
กิจกรรมทางด้านสาธารณสุข	 	 เพื่อให้เยาวชนและประชาชนในเขตทุรกันดารได้เรียนรู้วิธีการดูและสุขภาพ		
และสขุลกัษณะทีด่	ี รวมทัง้กจิกรรมสนัทนาการกบัศลิปนิ	 ดารา	 เพือ่ใหเ้กดิการเรยีนรูอ้ยา่งครบองคป์ระกอบ		
คอื	เรียนรู้ทั้งทางกาย	และจิตใจ			




วัตถุประสงค์	:	

	 1)	เพื่อถวายเปน็พระราชกศุลแดพ่ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัภมูพิลอดลุยเดชมหาราช	เนือ่งในวโรกาส	
  ทรงมีพระชนม์มายุครบ	80	พรรษา	
	 2)	เพื่อเข้าเยี่ยมชมโครงการส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีฯ	
	 3)	เพื่อให้เยาวชนและประชาชนในเขตทุรกันดารได้เรียนรู้วิธีการดูและสุขภาพและสุขลักษณะที่ดี	
	 4)	เพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างองค์กร	หน่วยงานราชการ	ประชาชนในเขตพื้นที่นั้นๆ		

รูปแบบกิจกรรม	:	

	 1)	มอบสิ่งของเครื่องใช้ให้กับเยาวชนและประชาชนในถิ่นทุรกันดาร	
	 2)	หน่วยแพทย์ทหารอากาศลงพื้นที่เข้าตรวจเยี่ยมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณะสุข	
	 3)	ศิลปิน	แสดงดนตรี	สร้างความบันเทิงให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไป	
	 4)	เข้าร่วมสาธิตการทำกิจกรรมในโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ	ในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ	

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	:	กองทัพอากาศ	

ผลคาดว่าที่จะได้รับ	:	

	 1)	ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	เนื่องในวโรกาส	
	 	 ทรงมีพระชนม์มายุครบ	80	พรรษา	
	 2)	เยาวชนและประชาชนในเขตทุรกันดารได้เรียนรู้วิธีการดูและสุขภาพ		และสุขลักษณะที่ดี	
	 3)	มคีวามสมัพนัธภ์าพทีด่รีะหวา่งองคก์ร		หนว่ยงานราชการ	ประชาชนในเขตพืน้ทีน่ัน้ๆทีเ่ขา้รว่มโครงการ
	 4)	ศิลปิน	ดารา	มีภาคลักษณ์ที่เป็นแบบอย่างที่ดีต่อเยาวชนและสังคม	
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บทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม	

วันงดสูบบุหรี่โลก	

หลักการและเหตุผล	:		

กระทรวงสาธารณสขุและมลูนธิริณรงคเ์พือ่การไมส่บู	ไดจ้ดักจิกรรมวนังดสบูบหุรีโ่ลกเปน็ประจำทกุป	ี	ซึง่ในแตล่ะ
ปจีะมสีถติใินการสบูบหุรีเ่พิม่มากขึน้	ทางบรษิทั	อารเ์อส	จำกดั	(มหาชน)	เลง็เหน็ถงึความสำคญั	ในการรณรงค์
เพือ่การไมส่บูบหุรี	่ซึง่ปนีี	้ไดร้ณรงคเ์รือ่งการปลอดบหุรีใ่นผบั	บาร	์สถานทีร่าชการและสถานทีส่าธารณะ

วัตถุประสงค์	:		

	 1)	เพื่อรณรงค์สร้างกระแสสังคม	เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก			
	 2)	เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรต่างๆ		ในการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่	
	 3)	เพื่อรณรงค์กับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะในการสร้างค่านิยมที่ไม่สูบบุหรี่	
	 4)	เพื่อให้สถานที่สาธารณะเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่	

รูปแบบกิจกรรม	:	แจกสติ๊กเกอร์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน	นักศึกษา	เลิกบุหรี่และไม่สูบบุหรี่ในที่สาธารณะ	

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	:		กระทรวงสาธารณสุข	และมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบ	

ผลที่คาดว่าจะได้รับ	:		

	 1)	สร้างค่านิยมการไม่สูบบุหรี่แก่เยาวชนและประชาน		
	 2)	สถานที่สาธารณะกลายเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่	
	 3)	ศิลปินได้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อเยาวชนในการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่	
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รณรงค์วันหัวใจโลก	ปี	2550	

หลักการและเหตุผล	:	
	
องค์กรอนามัยโลก	 (World	 Health	 Organization)	
ร่วมกบัสหพนัธห์วัใจโลก	(World	Heart	Federation)	
และองค์เครือข่าย	 ได้ตระหนักถึงความสำคัญของ
ปัญหาสาธารณะสุข	 จึงได้กำหนดให้มีกิจกรรมการ
รณรงค	์ “วนัหวัใจโลก”	 พรอ้มกนัทัว่โลก	 โดยกระทรวง
สาธารณสขุ	 ไดต้ระหนกัถงึความสำคญัของการรณรงค์
เพื่อกระตุน้เตอืนใหเ้กดิการตืน่ตวัของสงัคม	 และระดม
พลังสร้างกระแสให้เกิดความร่วมมืออันจะนำไปสู่การ
แก้ปัญหา	

บริษัท	 อาร์เอส	 จำกัด	 (มหาชน)	 ได้เห็นถึงความ
สำคัญ	และปญัหาทีอ่าจจะเกดิขึน้	จงึเขา้รว่มกจิกรรม
วนัหวัใจโลกขึน้	เพือ่ใหค้นไทย	และเยาวชน	ไดต้ระหนกั
ถงึปญัหาของโลกหัวใจ	 และสนับสนุนให้วัยรุ่นได้ออก
กำลังกายให้มากขึ้น	


วัตถุประสงค์	:	

	 1)	เพื่อสร้างกระแสการรณรงค์ที่สอดคล้องกับองค์กรระหว่างประเทศในระดับนานาชาติ	และลดปัจจัย	
	 	 การเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดของประชาชน	
	 2)	เพื่อให้เยาวชนหันมาใส่ใจสุขภาพ	และออกกำลังกายมากขึ้น	
	 3)	เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบถึงพฤติกรรมการเสี่ยงต่อการเป็นโลกหัวใจ	

รูปแบบกิจกรรม	:			 ศิลปินร่วมเป็นพรีเซ็นเตอร์	พร้อมเข้าสาธิต	และรณรงค์ให้ประชาชน	เยาวชนได้	
	 	 	 	 		 ออกกำลังกาย	และตรวจร่างกายเป็นประจำ	

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	:	กระทรวงสาธารณสุข	
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ	:	

	 1)	ทำความดีถวายแด่ในหลวง	
	 2)	เยาวชนและประชาน	ได้หันมาออกกำลังกาย	
	 3)	ประชาชนได้ลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ	
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บทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม	

ใส่ใจใต	้

หลักการและเหตุผล	:	

จังหวัดปัตตานีจัดงานเฉลิมพระเกียรติ	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมายุครบ	 80	 พรรษา	 โดยมี
กิจกรรมบริจาคโลหิต	 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล	 นอกจากนั้นโลหิตที่ได้รับบริจาคยังเก็บเป็นโลหิตสำรอง
สำหรับผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ไม่สงบในพื้นที่	3	จังหวัดชายแดนภาคใต้	

วัตถุประสงค์	:	

	 1)	เพื่อสร้างและยกระดับภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ	เกี่ยวกับการรับผิดชอบต่อสังคม	
	 2)	เพือ่สรา้งภาพลกัษณท์ีด่ขีองบรษิทั	ในการสนบัสนนุกจิกรรมเพือ่เฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเจา้อยูห่วั
	 3)	เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ	ว่าเป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับปัญหา		ความไม่สงบใน	
	 	 พื้นที่	3	จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างแท้จริง	
	 4)	เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานราชการ	

รูปแบบกิจกรรม	:	ให้กำลังใจทหาร	ตำรวจ	และประชาชน	ในพื้นที่	3	จังหวัดชายแดนภาคใต้	

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	:	กองทัพภาพที่	4	และจังหวัดปัตตานี	 	
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ	:	

	 1)	ประชาชนทั่วไปเห็นความสำคัญปัญหาความไม่สงบในพื้นที่	3	จังหวัดชายแดนภาคใต้	
	 2)	ประชาชนได้เข้าร่วมบริจาคโลหิตมากขึ้น	
	 3)	ทหารผู้ปฎิบัติหน้าที่ในพื้นที่	3	จังหวัดชายแดนภาคใต้และประชาชน	ได้ทราบถึงความห่วงใยของ	
	 	 ศิลปิน	และประชาชนในประเทศ	
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วันปลอดรถลดโลกร้อน	

หลักการและเหตุผล	:	

วันที	่22	กนัยายน	เปน็วนั	Car	Free	Day	ซึง่ถอืเปน็วนัทีป่ระชากรทัว่โลกรว่มลดการใชร้ถยนต	์เพือ่ชว่ยในการ
ลดปญัหาวกิฤตกิารณโ์ลกรอ้นทีท่วคีวามรนุแรงขึน้	โดยในประเทศไทยไดเ้ขา้รว่มกจิกรรมวนั	Car	Free	Day	นี้
มากว่า	4	ปีแล้ว		

บริษัท	 อาร์เอส	 จำกัด	 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาวิกฤติการณ์โลกร้อน	และทำการรณรงค์มาอย่าง
ต่อเนื่อง	 โดยครั้งนี้บริษัทฯได้ร่วมกับกรุงเทพมหานคร	 และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	
(สสส.)	จัดโครงการ	“วันปลอดรถ	ลดโลกร้อน”	โดยมีนายอภิรักษ์	โกษะโยธิน	ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	
นำขบวนจกัรยานจำนวน	 1	 พนักวา่คนั	 ขบัผา่นเสน้ทางสายมงักร(เยาวราช)	 มุง่สูศ่าลาวา่การกรงุเทพมหานคร
และปิดท้ายด้วยการร่วมร้องเพลงเทิดพระเกียรติถวายแด่ในหลวงของเรา	




วัตถุประสงค์	:	

เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้เกิดกระการลดใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	 ลดปริมาณจำนวนรถยนต์ในท้องถนน	
อันส่งผลถึงการลดปัญหามลพิษทางอากาศจากยานพาหนะ	 และลดวิกฤติรุนแรงของโลกร้อน	 และยกระดับ
คุณภาพอากาศให้ดีขึ้น	 รวมทั้งลดปัญหาการจราจรติดขัดการเกิดอุบัติเหตุ	 ช่วยประหยัดเวลาในการเดินทาง	
และจะส่งผลต่อการประหยัดพลังงานน้ำมันรวมทั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนเจ้าของรถ			

รูปแบบกิจกรรม	:	รว่มขบัจกัรยานจากสนามศภุชลาศยั	ผา่นถนนเยาวราช	สูศ่าลาวา่การกรงุเทพมหานคร	

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	:	กรุงเทพมหานคร	และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)	

ผลที่คาดว่าจะได้รับ	:		

	 1)	ศลิปนิไดเ้ปน็แบบอยา่งทีด่ตีอ่เยาวชนในการรณรงคล์ดการใชพ้ลงังานเพือ่ลดวกิฤตรินุแรงของโลกรอ้น
	 2)	เป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ	80	พรรษา	
	 3)	ภาพลักษณ์ที่ดีต่อศิลปินในการเข้าร่วมกิจกรรม	



บทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม	
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การลงทุนในบริษัทย่อย 

นิติบุคคลที่บริษัทฯถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 

 

บริษัทย่อย ประเภทกิจการ โทรศัพท์ โทรสาร     หุ้นทีออกจำหน่ายได้แล้ว 
     ชนิด  จำนวน 
1  บริษัท เค.มาสเตอร์ จำกัด จัดจำหน่ายเทป ซีดี วีซีดี ดีวีดี 02-955-5655-8  02-955-5690  หุ้นสามัญ 2,000,000  

2  บริษัท บลูแฟร์รี่ จำกัด  ออกแบบงานคอมพิวเตอร์กราฟฟิค 02-641-5445-6  02-641-5443  หุ้นสามัญ 310,000  

3  บริษัท นิวส์ เจนเนอเรชั่น จำกัด  ผลิตและจำหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ 02-938-5421  02-938-5420  หุ้นสามัญ 50,000  
  ถือหุ้นทางอ้อมโดย บริษัท โพเอม่า จำกัด      

4 บริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จำกัด จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลง 02-938-8000  02-938-5583  หุ้นสามัญ 100,000  

5  บริษัท สกาย-ไฮ เน็ตเวิร์ค จำกัด ผลิตรายการวิทยุ 02-938-5691-3  02-938-5694  หุ้นสามัญ 1,000,000  

6  บริษัท โพเอม่า จำกัด รับจ้างจัดกิจกรรม 02-938-5421  02-938-5420  หุ้นสามัญ 100,000  

7  บริษัท อาร์เอส อินสโตร์ มีเดีย จำกัด  บริหารสื่อรูปแบบต่างๆในโมเดิร์นเทรด 02-511-0555  02-511-0555 ต่อ  หุ้นสามัญ 300,000 
 (เดิมชื่อ บริษัท พี.โอ.วี. (พอยท์ ออฟ วิว) จำกัด) (เริ่มดำเนินการในไตรมาสที่ 2 ปี 2550)  2751   

8 
 

บริษัท อาร์เอส อินเตอร์เนชั่นแนล บรอดคาสติ้ง  
แอนด์ สปอร์ต แมเนจเม้นท์ จำกัด 

ให้บริการและรับจ้างจัดกิจกรรมด้านการกีฬา 02-938-8835  02-938-8832  หุ้นสามัญ 500,000  

9 บริษัท อาร์เอส เฟรชแอร์ จำกัด  ผลิตและรับจ้างจัดคอนเสิร์ตและกิจกรรมต่างๆ 02-203-0075-6 02-203-0077 หุ้นสามัญ 500,000  

10 บริษัท มรดก เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด*  ผลิตและรับจ้างผลิตรายการโทรทัศน์ 02-511-0555  02-511-2324  หุ้นสามัญ 28,000  

11 บริษัท อาร์เอสไอ-ดรีม เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด* รับจ้างจัดคอนเสิร์ตและกิจกรรมต่างๆ 02-511-0555  02-511-2324  หุ้นสามัญ 1,000,000 

12  บริษัท อาร์.เอส. สปอร์ตมาสเตอร์ จำกัด*  ผลิตรายการโทรทัศน์และรับจ้างผลิตงานกิจกรรม 02-511-0555  02-511-2324  หุ้นสามัญ 45,000  

13  บริษัท ชาโดว์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด*  ผลิตและรับจ้างผลิตละครและรายการโทรทัศน์ 02-511-0555  02-511-2324  หุ้นสามัญ 23,125  

14  บริษัท เมจิค แอ็ดเวอร์เทนเม้นท์ จำกัด*  ผลิตละครและรายการโทรทัศน์ 02-511-0555  02-511-2324  หุ้นสามัญ 29,375  

15  บริษัท เรด ดราม่า จำกัด*  รับจ้างผลิตละครโทรทัศน์ 02-511-0555  02-511-2324  หุ้นสามัญ 25,000  

16  บริษัท อาวอง จำกัด*  ผลิตและรับจ้างผลิตภาพยนตร์และละคร 02-511-0555  02-511-2324  หุ้นสามัญ 40,000  
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การลงทุนในบริษัทย่อย 

 
บริษัทย่อย ประเภทกิจการ โทรศัพท์ โทรสาร     หุ้นทีออกจำหน่ายได้แล้ว 

     ชนิด  จำนวน 

17  บริษัท อาร์ เอส ฟิล์ม แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด*  จัดจำหน่ายภาพยนตร์และรับจ้างผลิตภาพยนตร์ 02-511-0555  02-511-2324  หุ้นสามัญ 50,000  

18  บริษัท ฟิล์มเซิร์ฟ จำกัด*  ผลิตและรับจ้างผลิตภาพยนตร์ ละครและรายการโทรทัศน์ 02-511-0555  02-511-2324  หุ้นสามัญ 25,000  

19  บริษัท บางกอก ออร์กาไนเซอร์ จำกัด*  รับจ้างจัดคอนเสิร์ตและกิจกรรมต่างๆ 02-511-0555  02-511-2324  หุ้นสามัญ 30,000  

20  บริษัท อาร์ สยาม จำกัด* ผลิตและโปรโมทงานเพลงลูกทุ่ง 02-511-0555  02-511-2324  หุ้นสามัญ 10,000  

21 บริษัท อะลาดิน เฮ้าส์ จำกัด* รับจ้างผลิตภาพยนตร์ ละคร และ รายการโทรทัศน์ 02-511-0555  02-511-2324  หุ้นสามัญ 50,000  

22 บริษัท อาร์.เอส.เทเลวิชั่น จำกัด* รับจ้างผลิตภาพยนตร์ และ รายการโทรทัศน์ 02-511-0555  02-511-2324  หุ้นสามัญ 40,000  

23  บริษัท นาคาเซีย จำกัด* ผลิตและรับจ้างผลิตภาพยนตร์ ละคร และ รายการโทรทัศน์ 02-511-0555  02-511-2324  หุ้นสามัญ 40,000  

24  บริษัท อาร์.เอส.สตูดิโอ จำกัด* ใหบ้รกิารและใหเ้ชา่สตดูโิอ โรงถา่ยและอปุกรณท์ีเ่กีย่วกบัการถา่ยทำและตดัตอ่ 02-511-0555  02-511-2324  หุ้นสามัญ 25,000  

* หมายถึง บริษัทที่หยุดทำการชั่วคราว  
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   (บาท)
 ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ

รายการ งบการเงินรวม งบการเงินรวม งบการเงินรวม
 2548 2549 2550

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 226,783,864 149,334,093 186,798,955

ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ-อื่นๆสุทธิ 670,409,287 816,050,387 745,993,416

สินค้าคงเหลือ-สุทธิ 259,018,840 141,757,004 67,146,048

ที่ดินอาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 357,095,635 291,169,691 194,154,310

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ 74,311,353 260,626,392 407,553,043

รวมสินทรัพย์ 1,861,328,254 2,131,931,462 2,067,538,017

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 160,000,000 158,989,133 394,214,268

เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย-อื่นๆ 309,648,870 357,342,038 410,480,966

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน - 39,716,796 37,410,814

รวมหนี้สิน 905,351,243 997,564,284 1,164,480,846

ทุนจดทะเบียน 725,000,000 700,000,000 900,000,000

ทุนชำระแล้ว 700,000,000 700,000,000 700,000,000

กำไรสะสม   

จัดสรร-สำรองตามกฎหมาย 5,400,000 5,575,472 -

ที่ยังไม่ได้จัดสรร (358,546,903) 105,933,976 (21,842,427)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 955,977,011 1,134,367,178 903,057,171

รายได้รวม 2,747,810,623 3,140,238,263 2,515,896,412

ต้นทุนขายและผลิต 2,012,706,457 2,231,446,559 1,842,937,300

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,108,010,725 727,187,443 785,755,926

ดอกเบี้ยจ่าย 6,535,106 11,237,738 18,401,512

ภาษีเงินได้ 52,723,506 16,717,864 4,577,002

กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (433,116,044) 154,662,703 (121,673,373)

จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักณมูลค่าที่ตราไว้1บาท 700,000,000 700,000,000 700,000,000

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (0.62) 0.22 0.17

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 1.37 1.62 1.29
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การประกอบธุรกิจ 


	 ปัจจุบัน	 กลุ่มบริษัทมี	 4	 ธุรกิจหลัก	 ที่มีรายได้เกินกว่าร้อยละ	 10	 ของรายได้รวมตามงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	 2550	 ได้แก่	 ธุรกิจเพลง,	 ธุรกิจโชว์บิซ,	 ธุรกิจภาพยนตร์และธุรกิจสื่อ	

โดยสามารถสรุปรายละเอียดการประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ได้ดังนี้	



โครงสร้างรายได้ 
           (ล้านบาท)

ประเภทรายได้	 2548	
สัดส่วน	
(%)	 2549	

สัดส่วน	
(%)	 2550	

สัดส่วน	
(%)	

กลุ่มธุรกิจเพลง	 919.1	 33%	 902.6	 29%	 699.2	 28%	

กลุ่มธุรกิจดิจิตอล	 188.3	 7% 234.2	 7% 209.1	 8%	

กลุ่มธุรกิจโชว์บิซ	 393.6	 14%	 561.4	 18%	 540.0	 21%	

กลุ่มธุรกิจภาพยนตร์	 240.2	 9%	 231.5	 7% 296.3	 12%	

กลุ่มธุรกิจสื่อ	 958.1	 35%	 1,126.3	 36%	 685.2	 27%	

กลุ่มธุรกิจบริการและสนับสนุน	 23.7	 1%	 22.1	 1%	 26.8	 1%	

รายได้อื่น	 24.8	 1%	 62.2	 2%	 59.2	 2%	

รวมรายได้	 2,747.8	 100%	 3,140.3	 100%	 2,515.8	 100%

ที่มา	:	 ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ	ได้นำงบการเงินสำหรับปี	2548		2549	และ	2550		

	 มาจัดประเภทรายการใหม่ตามโครงสร้างรายได้ของกลุ่มธุรกิจ		



ธุรกิจเพลง 
	 ธุรกิจเพลงสตริง	

	 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ	ในการประกอบธุรกิจเพลงของกลุ่มอาร์เอสมีดังนี้	

	 1)	การวางโครงสร้างการประกอบธุรกิจเพลง	(Business	Model)	ในลักษณะครบวงจร	ทุกขั้นตอน

ของการดำเนินงานภายใต้บริษัทในกลุ่มดังกล่าวข้างต้น	 เนื่องจากอาร์เอสมีศิลปินจำนวนมากทำให้สามารถ

ผลิตผลงานเพลงได้หลากหลายเพื่อตอบสนองกลุ่มเป้าหมายได้ครบทุกกลุ่มและสามารถผลิตผลงาน	

ออกสู่ตลาดได้อย่างต่อเนื่อง	 การทำงานเพลงจะเริ่มต้นจากการนำเสนอแนวความคิด	 คอนเซ็ปต์ของงาน	

และกำหนดกลุ่มผู้ฟังเป้าหมายต่อคณะกรรมการบริหารธุรกิจเพลง (Music	Business	Management	Board)

เพื่อพจิารณาอนมุตัใินหลกัการ	 โดยแผนการการผลติแตล่ะอลับัม้จะแตกตา่งกนัไปตามประเภท	 และประมาณ

การยอดขายของแต่ละอัลบั้มเป็นสำคัญ	 	 หลังจากนั้นการทำงานเพลงจะดำเนินการอย่างอิสระโดยทีมงาน	
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ในแต่ละค่ายเพลง	 หลังจากนั้น	 แผนการประชาสัมพันธ์	 การวางกลยุทธ์การโปรโมท	 จะถูกจัดทำขึ้นโดย	

ทีมงานของแต่ละคา่ยเพลง	และนำมาประสานงานรว่มกบัหนว่ยงานบรหิารการใชส้ือ่และหน่วยงานจัดจำหน่าย	

เพื่อทำให้ผลงานที่ออกมาผ่านการวางแผนและการกลั่นกรองทุกขั้นตอน	 ดังนั้นคุณภาพของผลงานจะตรงกับ

ความต้องการและกระแสความนิยมของตลาด	ณ	ปัจจุบัน		

	 2)	 การวางนโยบายการผลติผลงานในจำนวนทีเ่หมาะสม	 เนน้การใหค้วามสำคญักบัคณุภาพของผลงาน	

และการดูแลสินคา้เมือ่ออกสูต่ลาดอยา่งใกลช้ดิตลอดจนจบกระบวนการ	 ทำใหก้ารผลติผลงานแตล่ะชุดเป็นไป

ตามการวางแผนในขั้นต้น	และมียอดขายเป็นไปตามการคาดการณ์	

	 3)	การใช้ประโยชนจ์ากสือ่ตา่งๆ	ไมว่า่จะเปน็สือ่โทรทศัน	์สือ่วทิย	ุสือ่สิง่พมิพ	์และสือ่บนอินเตอร์เน็ต

ของบริษัทในกลุ่ม	 เพื่อการประชาสัมพันธ์ผลงานของกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ	และเพื่อใช้สื่อที่มีอยู่ทั้งหมด

ให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด	

	 4)	 การมีระบบการจัดจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพ	 สามารถกระจายสินค้าถึงผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง		

มีการจัดระบบการบริหารสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม	มีการติดตาม	การทำงาน	และบริหารระบบ

การจัดจำหน่ายอย่างใกล้ชิด	

	 5)	การบริหารจัดการลิขสิทธิ์งานเพลงที่มีอยู่อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ	เพื่อสร้างรายได้เพิ่ม

เติมต่อกิจการ	โดยรายไดล้ขิสทิธิง์านเพลงมสีดัสว่นเตบิโตขึน้มากจากปกีอ่น	และมแีนวโนม้เตบิโตอยา่งต่อเนื่อง

ในอนาคต	ทางบริษัทฯจึงมีการวางแผนทางธุรกิจล่วงหน้าเพื่อตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว	

	 6)	 มีนโยบายฝ่ายการตลาดศูนย์กลาง	 เพื่อบริหารความเป็นไปได้ทางธุรกิจในงานเพลงแต่ละอัลบั้ม	

โดยอาศัยข้อเท็จจริงทางการตลาดจากการทำวิจัยอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี	 การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด	

บริหารนโยบายต่อยอดของศิลปินในแต่ละอัลบั้ม	 เป็นศูนย์กลางการประสานงานของธุรกิจเพลงทั้งหมดเพื่อ

เสนอแผนการตลาดให้กับค่ายเพลงอย่างเป็นระบบ	

	 7)	 วางนโยบายการเปิดโอกาสให้กับกลุ่มศิลปินใหม่	 นักแต่งเพลง	 และช่องทางสร้างสรรค์งานเพลง

รปูแบบใหม	่เพือ่พฒันาและยกระดบังานเพลงของกลุม่อารเ์อสใหท้นัสมยัและครอบคลมุกลุม่เปา้หมายตลอดเวลา	

	 8)	นโยบายความชัดเจนของลิขสิทธิ์งานเพลง	โดยสิทธิ์ของเพลงนั้นจะตกเป็นของเจ้าของเพลงอย่าง

ถูกต้องในที่สุด	 เอื้อประโยชน์ให้บุคลากรที่ทำงานร่วมกับอาร์เอสมีอิสระและทำงานได้อย่างเต็มกำลังความ

สามารถ	เปิดโอกาสการเข้าร่วมสร้างสรรค์ผลงานเพลงคุณภาพให้เกิดขึ้นได้มากมาย			

 การประกอบธุรกิจเพลง มีรายได้หลักจาก 4 แหล่งดังนี	้

	 1)	 รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์เพลงในรูปแบบต่างๆ	 ผ่านทางระบบดิจิตอล	 (Digital	 Content)			

ไม่ว่าจะเป็นการดาวนโ์หลดเพลง	 (Download),	 การดาวนโ์หลดเสยีงเรยีกเขา้ผา่นทางโทรศพัท	์ (Ring	 tone),	

การเลือกซื้อเพลงผ่านระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย	 (Ring	Back	Tone),	การดาวน์โหลดภาพผ่านทางระบบ

โทรศัพท์ในรูปแบบ	Wallpaper,	Screen	Server,	และอื่นๆ		
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	 2)	รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์เพลงในรูปแบบของแผ่น	อันประกอบไปด้วยงานเพลงไทยสากลและ

ลูกทุ่ง	 ผ่านทางอัลบั้มชุดใหม่และชุดรวมฮิตในรูปแบบต่างๆ	 ได้แก่	 ซีดีเพลง	 (CD),	 วีซีดี	 (VCD),	 ดีวีดี	

(DVD)	และ	Dual	Disc	รวมไปถึงการจัดวีซีดีและดีวีดีบันทึกภาพการแสดงคอนเสิร์ตของศิลปินต่างๆ		

	 3)	รายได้จากการบริหารคอนเท้นท์เพลง	(Music	Content	Management)		

	 	 สปอนเซอร์ผู้สนับสนุนอัลบั้ม		

	 สปอนเซอร์ผู้สนับสนุนอัลบั้ม	 (Sponsorship	 for	Music	Album)	สามารถสร้างรายได้จากการจัด

แพคเก็จขายพื้นที่โฆษณาให้กับสินค้าต่างๆ	 บนผลิตภัณฑ์เพลงของเครืออาร์เอส	 ทั้งปก	 CD,	 VCD,	 DVD,	

Dual	 Disc,	 ท้ายสปอตมิวสิควีดีโอ	 และสปอตโฆษณาอัลบั้ม	 รวมไปถึงมูลค่ารายได้จากการวางสินค้าของ

ลูกค้าผู้สนับสนุนอัลบั้มในมิวสิควีดีโอของศิลปิน	 (Product	 Placement),	 ทำกิจกรรมพิเศษให้กับลูกค้า

เพิ่มเติมและประชาสัมพันธ์ไปกับสื่อต่างๆในเครือไม่ว่าจะเป็น	 TV,	 Radio,	 Publishing	 เพื่อเพิ่มการมอง

เห็นสินค้าในจุดต่างๆให้กับสินค้าของลูกค้า	(Media	Exposure)	

	 	 รายได้จากการจัดคอนเสิร์ต	ประกอบด้วย	

									 -	 ผู้สนับสนุน	 โดยจะมีการจัดแพคเก็จขายสิทธิ์ในการเป็นผู้สนับสนุนคอนเสิร์ตให้กับสินค้า

อื่นๆที่ต้องการ	 มีรูปแบบการขายอย่างหลากหลาย	 ทั้งผู้สนับสนุนหลักตราสินค้าเดียวทั้งคอนเสิร์ต	

(Sole	Sponsorship)	หรือผู้สนับสนุนร่วมกันหลายตราสินค้าในคอนเสิร์ต	(Co-Sponsorship)	

									 -	จำหน่ายบัตรเข้าชมคอนเสิร์ต	

									 -	การจำหน่ายวีซีดี,	ดีวีดีบันทึกภาพการแสดงคอนเสิร์ต			

	 	 รายได้จากกิจกรรมการตลาด		

	 เช่น	 School	 Tour,	 Campus	 Tour,	Mall	 Tour	 หรือ	Contest	 เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาด

และช่องทางการรับรู้ผลิตภัณฑ์ของลูกค้าเชื่อมโยงไปกับศิลปินของอาร์เอส	 นับเป็นกิจกรรมที่สามารถต่อยอด

จากอัลบั้มเพลงและสร้างประสบการณ์ทางการตลาด	 (experience	 marketing)	 ควบคู่ไปกับดนตรีได้ตรง

ตามกลุ่มเป้าหมายและประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีในช่วงเวลาที่ผ่านมา				

	 	 รายได้จากการแต่งเพลงในโอกาสพิเศษต่างๆ	และกิจกรรมพิเศษ	

	 4)	รายได้จากการจัดเก็บลิขสิทธิ์เพลง		 	

 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ	

 โครงสร้างทีมงานและศิลปิน	

 ทีมงานสรรหา คัดเลือก และพัฒนาศิลปิน	(Pre-Production	Unit)	

	 อยู่ภายใตก้ารดำเนนิงานของบรษิทัฯ	โดยทมีงานทีม่ากดว้ยประสบการณ	์ขัน้ตอนการสรรหา	คัดเลือก

และพัฒนาศลิปนิมคีวามสำคญัตอ่การผลติผลงานในขัน้ตอ่ๆไปเปน็อยา่งมาก	 เนือ่งจากเปน็ขัน้ตอนของการเฟ้น

หาบุคลากรที่จะเปน็ศลิปนิคณุภาพตอ่ไป	 และการมศีลิปนิใหมเ่พิม่ขึน้มา	 ทำใหบ้รษิทัฯมโีอกาสในการสร้างงาน

เพิ่มมากขึ้นทั้งงานเพลง	งานแสดง	งานโฆษณา	และภาพยนตร์	
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 ค่ายเพลง (Music	Label)	

	 ในปัจจุบันกลุ่มบริษัทมีค่ายเพลงผลิตเพลงสตริงทั้งสิ้น	 5	 ค่าย	 ซึ่งมีความถนัดในแต่ละแนวเพลง	

และเจาะกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน	ดังนี้		

 1)	ABORIGINES		

	 เป็นค่ายเพลงที่นำเสนอเพลงที่ตลาดนิยม	 ด้วยเนื้อเพลงที่มีความหมาย	 งานดนตรีที่ฟังได้ในวงกว้าง	

ทั้งแนว	Pop,	Rock	และงานภาพศิลปินที่ชัดเจน	เช่น	แดน	บีม,	ปาน	ธนพร,	GEAR	KNIGHT	หรืองาน

ที่เป็นรูปแบบสตริงร่วมสมัย	เช่น	หนุ่มบาว	สาวปาน,	วิด	ชนิดพิเศษ	

 Target

	 ชาย	–	หญิง	อายุ	18	–	25	ปี	

	 นักศึกษามหาวิทยาลัย	และคนทำงานตอนต้น	

 2)	MELODIGA		

	 เป็นค่ายเพลงที่นำเสนอเพลงหลากหลายรูปแบบ	 เป็นค่ายหลักของบริษัทฯที่นำเสนอผลงานเพลง	

Pop,	Pop	Rock	ที่มีความเป็น	Trendsetter	ทันสมัย		นักร้องมีตัวตนที่ชัดเจน	สามารถต่อยอดทางการ

ตลาดได้มากมาย	เช่น	Film,	Lydia,	Girly	Berry,	Nice	2	Meet	U,	Black	Vanilla	

	 นอกจากนั้น	 MELODIGA	 ยังมีการทำอัลบั้มพิเศษที่เป็นทางเลือกแตกต่างให้กับตลาด	 เช่น	 อัลบั้ม	

Love	Maker	by	AM:PM	ซึ่งรวมนักร้องชั้นนำไว้มากมาย	และงานเพลงคุณภาพที่ได้รับการยอมรับ	

 Target

	 ชาย	–	หญิง	อายุ	15	–	23	ปี	

	 นักเรียน,	นักศึกษามหาวิทยาลัย	และคนทำงานตอนต้น	

 3)	KAMIKAZE		

	 เป็นค่ายเพลงทีน่ำเสนอนกัรอ้งทีเ่ปน็เดก็รุน่ใหม	่มคีวามมัน่ใจในตวัเอง	ม	ีLifestyle	ทีช่ดัเจน	มีความ

เป็นกลุ่มเพื่อน	นักร้องที่โดดเด่น	 คือ	 โฟร์-มด,	 เฟย์	 ฟาง	แก้ว,	 K-OTIC,	พายุ,	 หวาย,	MILA,	 ขนมจีน,	

SISKA,	CHILLI	WHITE	CHOC	

	 โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก	 คือ	 กลุ่มวัยรุ่นตอนต้น	 โดยจะมีการทำกิจกรรมการตลาดกับกลุ่มเป้าหมาย

อย่างต่อเนื่อง	

 Target

	 ชาย	–	หญิง	อายุ	15	–	18	ปี	

	 นักเรียน,	นักศึกษามหาวิทยาลัยตอนต้น	

 4) PLENTY MUSIC	

	 ค่ายเพลงใหมท่ีเ่ปน็ตวัแทนของหนุม่สาวรุน่ใหม	่ทีม่คีวามคดิกา้วไปขา้งหนา้	 เปน็ผูน้ำกระแสในทุกด้าน	

ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ	เพลง	การสื่อสารในรูปแบบอินเตอร์เนท	โทรศัพท์มือถือ	นิตยสาร	กิจกรรมทางการ

ตลาดต่างๆ	และคอนเสิร์ตในรูปแบบที่ทันสมัย	
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	 เป็นค่ายเพลงที่เน้นการผลิตศิลปินรุ่นใหม่	สำหรับกลุ่มเป้าหมายมหาวิทยาลัย	และคนทำงานตอนต้น	

ที่มีแนวคิดการดำเนินชีวิตที่ทันสมัย	 โดยประกอบไปด้วยทีมงานเป็นผู้ชำนาญในกระแสด้านนี้โดยเฉพาะ	

และมีผลงานที่ประสบความสำเร็จมาอย่างต่อเนื่อง	

 Target

	 ชาย	–	หญิง	อายุ	18	–	25	ปี	

	 นักศึกษามหาวิทยาลัย	และคนทำงานตอนต้น	

 5)	DARKSIDE		

	 ค่ายเพลงทีเ่ปน็ศนูยร์วมของกลุม่คนดนตรรีอ็คตวัจรงิทัง้รุน่เกา่และใหม	่ ทีจ่ะมารว่มสรา้งสรรค์ผลงาน

คุณภาพอันหลากหลาย	 ทั้งแบบร็อคคุณภาพติดหูโดนใจกลุ่มตลาดใหญ่	 หรือแม้แต่กลุ่มคนร็อครุ่นใหม่	

สาย	 Underground	 ที่มีกลุ่มแฟนเพลงอย่างเหนียวแน่น	 ตลอดทั้งการสร้างศิลปินใหม่ที่มีศักยภาพเพื่อให้มี	

New	Artist	Breakthrough	ใน	segment	นี้ให้ได้		

	 เน้นการทำการตลาดที่เจาะเข้ากลุ่มเป้าหมายผ่านการทำ	Event,	Concert	และรายการ	TV	ที่ตอบ

สนอง	Lifestyle	กลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะ	

 Target

	 ชาย	–	หญิง	อายุ	17	–	22	ปี	

	 นักเรียน	และ	นักศึกษามหาวิทยาลัย	



	 ทุกค่ายล้วนประกอบด้วย	โปรดิวเซอร์	ครีเอทีฟ	นักแต่งเพลง	ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์

ในวงการเพลงเปน็ระยะเวลานาน	และสามารถผลติงานเพลงทีม่คีณุภาพไดห้ลากหลายทกุแนวเพลง	ค่ายเพลง

จะทำหน้าที่ผลิตงานเพลงทั้งภาพและเสียงออกมาในรูปของมาสเตอร์	 เพื่อส่งต่อออกไปจัดจำหน่ายทั้งช่อง

ทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แผ่นและช่องทางการจำหน่ายผ่านระบบดิจิตอล					



ศิลปินนักร้องในสังกัด	(Artist	/Singer)	

	 ปัจจุบันบริษัทฯ	มีศิลปินนักร้องเพลงไทยสากล	ประกอบด้วยศิลปินเดี่ยวและศิลปินกลุ่ม	ซึ่งสามารถ

ผลิตงานเพลงในแนวที่หลากหลายต่างกัน	ตัวอย่างศิลปินในค่ายอาร์เอส	ได้แก่		


ศิลปิน	 ศิลปินเดี่ยว	 ศิลปินกลุ่ม	

ชาย	
ฟิล์ม	รัฐภูมิ,	แดน	วรเวช,	บีม	กวี,	แทค,		

ดัง	พันกร,	พายุ,	วิด	เชษฐา,	หวิว,	
สมเกียรติ	อริยชัยพาณิชย์

ไอน้ำ,	GEAR	KNIGHT,	เล้าโลม,	BLACK	VANILLA,		
NICE	2	MEET	U,	K-OTIC,	SILLY	FOOLS,	HYPER,		

DR.FUU,	SPIN	HEAD

หญิง	
ปาน	ธนพร,	ตอง	ภัครมัย,	LYDIA,	NOTTO,	ME’,	
MILA,	 ขนมจีน,	 หวาย,มัดหมี่,	 ยุ้ย	 ณพอาภา,	

AMARY,	แหม่ม	พัชริดา,	ปุ้ม	อรวรรณ	

FOUR-MOD,	GIRLY	BERRY,	PINK,	NEKO	JUMP,	AM	FINE,	
CINDERELLA,	 FFK,	 SISKA,	 CHILLI	 WHITE	 CHOC,	 BADZ,	

COMMON	SENSE,	ALIZE	
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 ทีมงานการตลาด	(Marketing	&	Research)	

	 ทีมงานการตลาด	รบัหนา้ทีเ่ปน็ศนูยก์ลางของธรุกจิเพลงในการดแูลการหารายไดต้อ่ยอดจากคอนเท้นท์

เพลงนอกเหนอืจากรายไดจ้ากการขายผลติภณัฑเ์พลง	 โดยมุง่เนน้การสรา้งรายไดจ้ากการตอบโจทย์การทำ	

การตลาดของลูกค้าองค์กรที่ใช้	 Music	 Marketing	 เป็นเครื่องมือในการทำการตลาดผ่านการเชื่อมโยง

ระหว่างตราสินค้าและศิลปินในกิจกรรมรูปแบบต่างๆ	 โดยการพัฒนารายได้จากกิจกรรมที่เป็นช่องทางสำคัญ

ในการโปรโมทอัลบั้ม	และศิลปิน	ซึ่งวิธีการนี้นอกจากจะเป็นการเพิ่มช่องทางในการหารายได้ให้กับธุรกิจเพลง

แลว้	ยงัเปน็การเพิม่ชอ่งทางในการโปรโมทอลับัม้ตา่งๆ	ของธรุกจิเพลงผา่นทางกลุม่เปา้หมายของตราสนิคา้อกีดว้ย

 ทีมสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์	

	 ทีมสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์	 รับหน้าที่ในการดูแลภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์ทั้งศิลปิน	

อัลบั้มและองค์กร	โดยมีการวางแผนงานควบคู่ไปกับทุกส่วนในองค์กร	และรับผิดชอบในการดูแลสื่อของกลุ่ม

บรษิทัในเครอื	ทัง้รายการโทรทศัน	์รายการวทิย	ุหนงัสอืพมิพ	์นติยสารและการประชาสมัพนัธใ์นสือ่ออนไลน์ต่างๆ		

 ทีมงานจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพลงแบบแผ่นซีดีหรือดีวีดี และแบบดิจิตอล	

	 ทีมงานจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แบบแผ่น	 รับหน้าที่ในการจัดหา	 Supplier	 เพื่อผลิตสินค้าในรูปแบบ

ของซีดี,	 ดีวีดีและอื่นๆ	 และทำการจัดจำหน่าย	 ถึงผู้บริโภคผ่านระบบผู้ค้าส่ง	 ผู้ค้าปลีกและร้านค้าประเภท

โมเดิร์นเทรด	 สำหรับส่วนทีมจัดจำหน่ายฝั่งดิจิตอล	 รับหน้าที่ในการประสานงานกับผู้ให้บริการออนไลน์	

เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ	 และระบบดิจิตอลต่างๆ	 เพื่อสร้างช่องทางการจำหน่ายคอนเท้นท์เพลงผ่านระบบ

ดิจิตอลให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด	

 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

 การตลาด	

 กลยุทธ์การตลาด		

	 	 1)	กลยุทธ์ผลิตงานเพลงตามกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน	(Segmentation)	

	 	 บริษัทฯเน้นและให้ความสำคัญกับการผลิตงานเพลงออกมาเพื่อตอบสนองกลุ่มเป้าหมาย	

ที่มีวิถีชีวิต	 (Lifestyle)	 และความชืน่ชอบ	 (Psychographic)	 ทีแ่ตกตา่งกนั	 เพือ่งานเพลงทีต่รงใจกลุ่มเป้าหมาย	

ผู้ฟังให้ได้มากที่สุด		

	 	 โดยให้ความสำคัญกับคุณภาพ		ทั้งคุณภาพศิลปินและคุณภาพงานเพลง	ในการสร้างศิลปิน

คุณภาพ		บริษัทฯมีกระบวนการสรรหา	คัดเลือก	และพัฒนาความสามารถของศิลปินอย่างสม่ำเสมอ					

	 	 2)	กลยุทธ์การต่อยอดทางธุรกิจ	 	

	 	 นอกจากการสร้างสรรค์งานเพลงของศิลปินในบริษัทอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง	 ตลอดทั้งปี

แล้ว	บริษัทฯมีนโยบายในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับศิลปินและอัลบั้มแต่ละอัลบั้มอย่างเป็นระบบ	โดยพิจารณา

จากความต้องการของตลาด	 (Demand)	 อันได้แก่	 กลุ่มผู้ฟังเพลงโดยตรง	 และกลุ่มองค์กรหรือบริษัท	

ที่ต้องการการบริการในหมวดของคอนเท้นท์เพลง	 เช่น	 เพลงที่แต่งขึ้นเพื่อโอกาสพิเศษต่างๆ	 นอกเหนือไป
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จากนั้น	 การตลาดของธุรกิจเพลงของบริษัทฯยังมุ่งเน้นที่จะเพิ่มมูลค่าของศิลปิน	 มีการวางแผนทั้งระยะสั้น

และระยะยาวอย่างเป็นระบบ	 (Artist	 Career	 Management)	 ทำให้ผลงานของศิลปินอาร์เอส	 สามารถ

สร้างมูลค่าเพิ่มได้มากกว่าออกอัลบั้มเพลงแล้วจบไป	

	 	 3)	กลยุทธ์การสร้างทางเลือกทางดนตรี	

	 	 ธุรกิจเพลงของอาร์เอส	 วางนโยบายในการเปิดโอกาสและสร้างทางเลือกใหม่ใหม่ให้กับกลุ่ม

ผู้ฟังเพลงโดยการนำเสนอรูปแบบทางดนตรีใหม่ให้ทันกับกระแสเพลงของโลกและความต้องการของผู้บริโภค	

โดยมีการสร้างและให้โอกาสนักแต่งเพลงเลือดใหม่	 ศิลปินหน้าใหม่อยู่ตลอดเวลา	 สร้างปรากฏการณ์ทาง

ดนตรีที่ให้กับกลุ่มผู้ฟังอย่างไม่มีขีดจำกัด	เพื่อขยายฐานผู้ฟังเพลงของบริษัทฯให้เพิ่มมากขึ้น	

														4)	กลยุทธ์การบริหารสื่อของธุรกิจในเครืออย่างมีประสิทธิภาพ		

	 	 ธุรกิจเพลงวางนโยบายในการประชาสัมพันธ์และสื่อสารทางการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์

ศิลปินและอัลบั้มอย่างเต็มประสิทธิภาพ	 โดยมุ่งเน้นการบริหารสื่อในองค์กรเพื่อผลักดันให้เกิดการรับรู้อย่าง

กว้างขวางและคลอบคลมุทกุกลุม่ผูฟ้งัเปา้หมาย	 ประกอบไปดว้ยรายการโทรทศัน,์	 รายการวทิยุ,	 สื่อหนังสือพิมพ์

บันเทิง,	 นิตยสาร,	 เว็บไซต์	 และผ่านทางการประชาสัมพันธ์ต่างๆ	 นอกจากนั้นบริษัทฯ	 วางนโยบายดึงทีม

งานสื่อสารองค์กร	 และประชาสัมพันธ์เข้าไปมีส่วนร่วมตั้งแต่กระบวนการผลิตงานเพลง	 ให้ทีมงานได้รับ

ทราบคอนเซ็ปท์และงานเพลงตั้งแต่ต้น	เพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

 กลยุทธ์การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ	

	 	 1)	วางนโยบายเปิดโอกาสทางธุรกิจเพลงกับพันธมิตรในทุกรูปแบบ	

	 	 บรษิทัฯเลง็เหน็ถงึการเปลีย่นแปลงรปูแบบการทำธรุกจิในปจัจบุนัทีม่คีวามหลากหลาย	 ข้อเสนอ

หรือการทำงานร่วมกับพันธมิตรในรูปแบบต่างๆ	 ถือเป็นกลยุทธ์ที่จะช่วยสร้างความแข็งแรงของธุรกิจเพลงให้

รุดหน้ามากยิ่งขึ้นไป	โดยเฉพาะธุรกิจเพลงนั้น	สามารถเชื่อมต่อกับธุรกิจอื่นๆ	ได้อย่างไม่มีขีดจำกัด	การเป็น

พันธมิตรทางธุรกิจกันจึงเป็นทางเลือกที่บริษัทฯเปิดกว้างสำหรับข้อเสนอจากพันธมิตรอยู่ตลอดเวลา		

 ภาวะการแข่งขัน	

	 ตลาดเพลงในปัจจุบันเป็นช่วงที่ต้องปรับกระบวนการผลิต	 การจัดจำหน่าย	 การประชาสัมพันธ์และ

กิจกรรมต่างๆ	 ให้ทันตามกระแสของผู้บริโภคที่มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป	 ผู้บริโภคเริ่มลดบทบาทของการ

ซื้อผลิตภัณฑ์เพลงผ่านทางการซีดีหรือดีวีดี	 กลายเป็นการฟังเพลงหรือการดาวน์โหลดเพลงผ่านระบบ	 MP3	

เพิ่มมากขึ้น	 หากผู้ประกอบธุรกิจเพลงยังคงเดินหน้าผลิตแผ่นซีดีเพลงหรือดีวีดีเพลงต่อไปในจำนวนเท่าเดิม	

ก็อาจประสบปัญหาสินค้าล้นตลาดได้	

	 นอกจากนี้ปัญหาเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์เพลง	 เริ่มควบคุมได้ยากขึ้น	 เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์อย่าง

กว้างขวางผ่านทางระบบออนไลน์หรือระบบดิจิตอล	การตรวจสอบและการปราบปรามทำได้ยาก	ทำให้บริษัท

ผูป้ระกอบธรุกจิเพลงรายยอ่ยหรอืคา่ยเพลงขนาดเลก็ประกอบธรุกจิไดย้ากมากขึน้	 บางครัง้ถงึขัน้ตอ้งปิดกิจการไป						
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 จุดแข็งของกลุ่มอาร์เอส 

	 1)	ประสบการณ์และความมั่นคงของบริษัท	

	 การแข่งขันในธุรกิจเพลง	ที่มีทั้งบริษัทขนาดใหญ่ที่ดำเนินการมาเป็นระยะเวลานานและยังยืนหยัดอยู่

ในตลาดเพลง	 รวมไปถึงผู้ประกอบการขนาดกลางไปถึงค่ายเพลงขนาดเล็ก	 บริษัทเพลงขนาดใหญ่อย่าง

อาร์เอส	จะได้เปรียบในแง่ของประสบการณ์ในวงการเพลง	ที่สามารถผลิตงานเพลงตอบโจทย์ผู้บริโภคได้ตรง

ตามกลุ่มเป้าหมาย	และมีความมั่นคงทั้งด้านการบริหารจัดการทรัพยากรและบุคลากรด้านเพลง	การส่งเสริม

ศักยภาพศิลปิน	 เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิตงานเพลง	 หน่วยสนับสนุนและวิเคราะห์ข้อมูล	 ช่องทางการ

กระจายผลิตภัณฑ์เพลงให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย	และอื่นๆ	อีกมากมาย	ที่สำคัญคือ	บริษัทฯมีความมั่นคงทาง

ด้านการเงิน	 ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริษัทฯได้เปรียบผู้ประกอบการขนาดเล็กอย่างเห็นได้ชัด	 โดยบริษัทฯ

พร้อมจะสนับสนุนเงินทุนเพื่อการพัฒนางานเพลงหรือการผลิตเพลงที่มีประสิทธิภาพ	 ทำให้ศิลปินสามารถใช้

ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่และรักษาฐานกลุ่มผู้ฟังได้อย่างต่อเนื่อง				

	 2)	ความมั่นคงจากการกระจายความเสี่ยงของการประกอบธุรกิจ		

	 แม้ว่าอาร์เอสจะประสบความสำเรจ็จากธรุกจิดา้นเพลง	 แตบ่รษิทัฯกย็งัใหค้วามสำคญักับธุรกิจในเครือ

ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจเพลง	 เพื่อลดความเสี่ยงจากผลกระทบของยอดขายผลิตภัณฑ์เพลงแบบแผ่นที่ลดจำนวน

ลง	โดยมุ่งหวังว่าธุรกิจเกี่ยวเนื่องจะนำ	Content	เพลงไปต่อยอดทำให้เกิดรายได้เข้าสู่บริษัทฯเพิ่มมากขึ้น		

	 3)	การผสานประโยชน์จากกลุ่มธุรกิจในเครือ	(Synergy)		

อาร์เอสมีบริษัทในเครือที่หลากหลายและพร้อมจะผสานประโยชน์สูงสุดให้แก่กัน	 เช่น	 ธุรกิจเพลงผลิตงาน

เพลงออกมาเป็นอัลบั้ม	 ธุรกิจภาพยนตร์สามารถพิจารณาศิลปินที่ออกอัลบั้มนำมาเล่นภาพยนตร์ได้	 หรือ

ธุรกิจสื่อโทรทัศน์สามารถนำศิลปินเพลงเหล่านั้นมาเป็นพิธีกรรายการต่างๆได้	

	 4)	ความรวดเร็วในการปรับองค์กรให้ทันกับสภาวการณ์	

	 แม้อาร์เอสจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่	 แต่ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่ก้าวไกลเล็งเห็นถึงการขับเคลื่อน

องค์กรที่ต้องอาศัยการตัดสินใจที่รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์			ทำให้บริษัทฯตอบรับการเปลี่ยนแปลงที่นำไป

สู่สิ่งที่ดีกว่าอยู่เสมอ	โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการที่ยุ่งยาก	อัลบั้มเพลงและศิลปินของอาร์เอสจึงทันสมัย	และ

เป็นที่ต้องการของตลาดในปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา	

	 5)	ภาพลักษณ์และชื่อเสียงที่ดี	

	 นอกจากเพลงและศิลปินจะประสบความสำเร็จด้วยตนเองแล้ว	 ภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร

ถือเป็นแรงผลักดันที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าส่วนสนับสนุนอื่น	 บริษัทฯมีนโยบายสนับสนุนโครงการเพื่อช่วยเหลือ

สังคม	 (Corporate	 Social	 Responsibility)	 โดยสนับสนุนศิลปินและพนักงานของบริษัทฯ	 ให้เข้าร่วม

กิจกรรมหรือโครงการเพื่อช่วยเหลือสังคมต่างๆ	อาทิเช่น	ในปี	2550	บริษัท	อาร์เอส	จำกัด	(มหาชน)	ร่วม

กับ	 มูลนิธิที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติ	 (ประเทศไทย)	 ทำการแต่งตั้ง	 รัฐภูมิ	 โตคงทรัพย์	 (ฟิล์ม)	 เป็นของทูต

มูลนิธิฯ	เพื่อมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของมูลนิธิ	และมีส่วนช่วยในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่างๆ	ส่งผล

ให้บริษัทฯ	และศิลปิน	ฟิล์ม	รัฐภูมิ	โตคงทรัพย์	เป็นที่รู้จักและเป็นขวัญใจของกลุ่มผู้ฟังเพลงเพิ่มมากขึ้น		
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	 6)	ช่องทางการจำหน่าย	

	 วิถีชีวิตและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปข้างต้น	 	 ส่งผลให้บริษัทฯต้องปรับตัวให้ทันกับคู่

แข่ง	 เพื่อหารายได้จากพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปให้ได้เพิ่มมากขึ้น	 การทำตลาดเพลงในช่วงปีที่ผ่านมาจึง

เน้นที่ระบบดิจิตอลและการดาวน์โหลดเป็นส่วนใหญ่	 	 ช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพลงแบบเดิมจึงลด

บทบาทลง	เพื่อปรับกลยุทธ์ให้เท่าทันการแข่งขันในปัจจุบัน		

 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	

	 -	ไม่มี	–	



 ธุรกิจเพลงลูกทุ่ง	

 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

	 ทา่มกลางกระแสความนยิมในเพลงประเภทไทยสากล	 หรอืเพลงสตรงิของสงัคมไทยในปจัจบุนั	 บรษิทัฯ

ได้เล็งเห็นคุณค่าของเพลงไทยพื้นบ้านประเภทเพลงไทยลูกทุ่งและเพลงเพื่อชีวิต	 ซึ่งมีกลุ่มแฟนเพลงที่มีใจรัก

การฟังอย่างเหนียวแน่นและมีปริมาณคนฟังเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ	 ไม่เฉพาะกลุ่มแฟนเพลงในต่างจังหวัดเท่านั้น	

หากแต่มีการขยายวงกวา้งไปยงักลุม่คนรุน่ใหมท่ัง้ในกรงุเทพฯและปรมิณฑล	 ทัง้นี	้ เพือ่เปน็การสง่เสรมิสนบัสนนุให้

เพลงไทยลูกทุ่ง	 และเพลงเพื่อชีวิตดำรงอยู่คู่กับสังคมไทย	 “บริษัท	 อาร์	 สยาม	 จำกัด”	 จึงได้ถือกำเนิดขึ้น

อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่	6	ธันวาคม	พ.ศ.2544			

		 ในการดำเนินงานของ	 อาร์สยามนั้น	 มีภาระหน้าที่ที่สำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานเพลงไทยลูกทุ่ง

และเพลงเพื่อชีวิตอย่างต่อเนื่องและครบวงจร	นับตั้งแต่การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด	การคัดสรรศิลปิน	

และบทเพลงไทยลูกทุ่งที่เน้นด้วยคุณภาพ	 การดูแลภาพลักษณ์ของศิลปิน	 รวมทั้งการผลิตสื่อที่ใช้ในกิจกรรม

การส่งเสริมทางการตลาดเพลงไทยลูกทุ่ง	 อาทิ	 มิวสิควีดีโอ	 	 คาราโอเกะ	 สปอตโฆษณา	 สื่อสิ่งพิมพ์	 สื่อ

ดิจิตอล	และการผลิตรายการวิทยุ-โทรทัศน์	ตลอดจนคอนเสิร์ตที่นำเสนอเพลงไทยลูกทุ่ง	และเพลงเพื่อชีวิต

ในรูปแบบที่ทันสมัย	เพื่อความบันเทิงอย่างสูงสุดของผู้บริโภคทั่วประเทศ	



 องค์ประกอบการผลิตงานเพลง 

 ทีมงานสรรหา คัดเลือก และพัฒนาศิลปิน	(Pre-Production	Unit)	

	 อาร์สยาม	เป็นศูนย์รวมของกลุ่มโปรดิวเซอร์	นักแต่งเพลง/ท่วงทำนอง	ผู้เรียบเรียงเสียงประสานที่มี

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญสูง	 เพื่อทำหน้าที่ดูแลการสร้างสรรค์ผลงานอย่างครอบคลุม	 และมีความ

หลากหลายของแนวเพลง	ทั้งลูกทุ่งอีสาน	ลูกทุ่งหมอลำ	ลูกทุ่งภาคกลาง	ลูกทุ่งภาคใต้	และลูกทุ่งเพื่อชีวิต		

	 โดยอาร์สยามจะทำหน้าที่ผลิตงานเพลงออกมาในรูปของมาสเตอร์เพลงและมาสเตอร์คาราโอเกะ	

จากนั้นส่งต่อให้กับ	 RS	 Music	 Distribution	 เช่นเดียวกับธุรกิจเพลงสตริง	 เพื่อจัดหา	 Supplier	 ในการ

ผลิตสินค้าออกมาในรูปของ	 CD	 VCD	 และDVD	 และจัดจำหน่ายถึงผู้บริโภคผ่านระบบผู้ค้าส่ง	 ผู้ค้าปลีก	

และร้านค้าประเภท	Modern	Trade		
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 ศิลปินนักร้องในสังกัด	(Artist	/Singer)	

	 ภารกิจที่สำคัญของธุรกิจเพลงลูกทุ่ง	 คือ	 ความมุ่งมั่นที่จะผลิตศิลปินคุณภาพอย่างต่อเนื่อง	 ดังจะ

เห็นได้จากผลงานในปัจจุบัน	ซึ่งมีศิลปินทั้งชาย	/	หญิง	และศิลปินกลุ่มในสังกัดกว่า	74	คน	ได้แก่	


ศิลปินชาย	 ศิลปินหญิง	 ศิลปินกลุ่ม	



หนู	มิเตอร์,	สันติ	ดวงสว่าง,	หลวงไก่,	

บ่าววี,	ยิว,	เมฆา,	อู๋	พันทาง,	อาเล็ก,	

นิว	นาวิน,	มอร์แกน,	ต้อย	หมวกแดง,	

วิว	ชัชวาล,	เอ	ทัธกร,	บั๊มพ์	ณรงค์กลต,	

ทัช	ณ	ตะกั่วทุ่ง,	นพรัตน์	ไม้หอม,	

อานนท์	หมื่นนา,	รักแท้	ไทยนิยม,	ชัย	

ศิริชัย,	แมน	มอเตอร์ไซด์,	สนุ๊ก	สิงห์

มาตร,	เทียรี่,	กุ้ง	สุทธิราช,	ปีเตอร์	โฟดิ

ฟาย,	ยอดชาย	ดาวแดง,	นนท์	พลเยี่ยม	





หญิง	ธิติกานต์,	บิว	กัลยาณี,	อันดา,	

แคท	รัตกาล,	การะเกด,	เจี๊ยบ	เบญจ

พร,	เจี๊ยบ	กนกพร,	ใหม่	เสาวภา,	น้อง

อายส์	ศศิตา,	นุ่น	รมิดา,	เซียร์,	

กระแต,	จินตรา	พูนลาภ,	เปรม	

ปรียาภรณ์,	พิณ	ประภาพร,	ดวงจันทร์	

สุวรรณี,	ฟิล์ม	ณรินทริพย์,	ปอ	ปาริชาติ	

และศลิปนิดาวรุง่ลกูทุง่ไทยแลนด	์12	คน	



โปงลางสะออน,	ระกะแหลม,วงสะล้อ,	ประถม

บันเทิงศิลป์,	คู่แฝดเล็ก&ใหญ่,	อีเกิ้ง,โอ-เอ	





 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

 การตลาด	

 กลยุทธ์การตลาด

	 1)	กลยุทธ์การนำเสนองานคุณภาพ	

	 ธุรกิจเพลงลูกทุ่งของอาร์เอส	 ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มผู้ฟังเพลงลูกทุ่งและเพลงเพื่อชีวิต	

ดังนั้น	 อาร์สยาม	 จึงเน้นให้ความสำคัญกับการผลิตผลงานเพลงและศิลปินที่มีคุณภาพ	 โดยมีนโยบายในการ

สร้างสรรค์ผลงานเพลงผ่านนักแต่งเพลงและโปรดิวเซอร์ที่มีประสบการณ์	 และอยู่ในวงการเพลงลูกทุ่งและ

เพลงเพื่อชีวิตมาเป็นเวลานาน	รวมถึงการสรรหาและพัฒนาศิลปินไปพร้อมกัน	เพื่อให้ผลงานเพลงที่ออกมาสู่

ผู้บริโภคเป็นที่ยอมรับและสนองตอบความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น		

 ภาวะการแข่งขัน	

	 ภาพรวมตลาดเพลงลูกทุ่งในปัจจุบัน	 นับว่าได้รับความนิยมแพร่หลายมากขึ้น	 	 แต่ค่ายเพลงที่ทำ

ธุรกิจทางด้านนี้อย่างจริงจังนั้น	กลับลดน้อยลงเหลือเพียง	2	–	3	ค่าย	หลักๆ	เท่านั้น	ทั้งนี้เนื่องจากปัญหา

การละเมิดลิขสิทธิ์และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี	 ทำให้มีการปลอมแปลงอย่างแพร่หลาย	 ประกอบกับ

ต้นทุนในการผลิตและการโปรโมทเพิ่มสูงขึ้น	 ทำให้ค่ายเพลงขนาดกลางและขนาดเล็กประสบปัญหาขาดทุน

จนต้องปดิตวัลงไปเปน็จำนวนมาก	 แมค้า่ยเพลงใหญ่ๆ กต็อ้งปรบักลยทุธใ์นการทำงานและการลงทนุ	 ให้สอดคล้อง

กับสภาวะการในปัจจุบัน	เพื่อความอยู่รอด	
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	 ค่ายเพลงอาร์สยาม	 เล็งเห็นปัญหาดังกล่าวข้างต้น	 ในปี	 2551จึงได้ปรับกลยุทธ์	 ชูนโยบาย	 One	

Stop	 Music	 Marketing	 เป็นค่ายแรก	 เพื่อต่อยอดรายได้จากช่องทางอื่นๆให้เพิ่มมากขึ้น	 	 และลดความ

เสี่ยงในการดำเนินธุรกิจให้น้อยลง	 โดยการนำ	 Content	 และสื่อต่างๆที่มีอยู่หลากหลายมาผนึกรวม	 เพื่อ

เสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานให้แข็งแกร่งและมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น	 โดยการดึงเอาสินค้าต่างๆมาเป็น

พันธมิตร	ทำการโปรโมทและต่อยอดรวมกัน	ทำให้ต้นทุนลดลง	บริหารความเสี่ยงได้ดีขึ้น	และทำให้มีโอกาส

สร้างกำไรได้มากขึ้นด้วย	

	 ในปี	2551	นี้	อาร์สยามจะรุกหนักในการจัดงาน	Event	ร่วมกับลูกค้า	โดยจะจัดคอนเสิร์ตทั้งขนาด

ใหญ่และขนาดเล็กตลอดทั้งปี	 เพื่อแสดงศักยภาพของอาร์สยามในการทำธุรกิจแนวทางใหม่	 และตอกย้ำ

ความเป็นผู้นำด้านตลาดเพลงลูกทุ่งและเพลงเพื่อชีวิต	

 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	

	 -	ไม่มี	–	



 ธุรกิจจัดจำหน่าย	

 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ	

	 RS	 Music	 Distribution	 (เดิม	 คือ	 บริษัท	 เค.มาสเตอร์	 จำกัด)	 ทำหน้าที่จัดจำหน่ายซอฟแวร์

บันเทิงต่างๆของอาร์เอส	 (สินค้าในรูปแบบของ	 CD	 VCD	 DVD	 และ	 Dual	 Disc)	 ผ่านช่องทางการจัด

จำหน่ายต่างๆ	โดยมีรายละเอียดในการดำเนินธุรกิจ	ดังนี้	

	 RS	Music	 Distribution	 เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับดนตรีให้กับค่ายเพลงต่างๆและบริษัท

อื่นๆในเครืออาร์เอสเป็นหลัก	 ทั้งยังมีการจำหน่ายสินค้านอกเครือในรูปแบบของ	 CD	 VCD	 DVD	 และ	

Dual	 Disc	 ด้วย	 เช่น	 เพลงสากล,	 เพลงลูกทุ่ง,	 เพลงไทยสากล	นอกจากนี้ยังมีการจัดจำหน่ายเพิ่มเติมใน

ส่วนของผลงานบันเทิงทางด้านดนตรีอื่นๆ	 เช่น	 	 Edutainment	 software,	 สินค้า	merchandising	 ของ

ศิลปิน		อาทิ	Stix	-	it,	เสื้อ,	หมวก,	พวงกุญแจ	เป็นต้น		โดยผ่านช่องทางการจำหน่ายต่างๆที่มีอยู่	เช่น	

Traditional	trade	(ร้านค้าส่ง	และ	ร้านค้าปลีก),	Modern	trade	(Hypermarket,	convenience	store,	

music	and	movie	shop)	และช่องทางใหม่อื่นๆ		โดยมีแนวทางการบริหารงาน	ดังนี้	

	 1)	การวางโครงสร้างระบบการจัดจำหน่าย		

	 เป็นการบริหารงานเพื่อให้สินค้าของอาร์เอส	 กระจายไปสู่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ	

เนื่องจากสนิคา้ทีจ่ดัจำหนา่ยนัน้มหีลากหลายประเภท		ทำใหก้ลุม่ลกูคา้เปา้หมายแตกตา่งกนัออกไปดว้ย	ดงันัน้

ระบบการจัดจำหน่ายถือเป็นปัจจัยสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมให้สินค้าต่างๆเหล่านี้สามารถเข้าถึงกลุ่ม

ลูกค้าเป้าหมายที่วางไว้	 รวมถึงการเพิ่มจำนวนสาขาของร้านค้าที่ดูแลอยู่ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ	 ซึ่งจะเป็น

ปัจจัยเสริมในการผลักดันให้สินค้าของอาร์เอส	เป็นที่รู้จักและกระจายตัวได้อย่างแพร่หลายยิ่งขึ้น	
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	 2)	การเลือกใช้แหล่งผลิตสินค้าที่มีการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน		

	 RS	Music	Distribution	ได้วางนโยบายในการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของสินค้า	โดยเริ่มต้น

จากกระบวนการตรวจสอบมาสเตอร์ให้สมบูรณ์แบบ	 ก่อนจะนำไปผลิตเป็นซอฟแวร์บันเทิง	 และจัดหาแหล่ง

ผลิตที่มีเครื่องจักรและอุปกรณ์ทันสมัย	ผ่านการรับรองจากองค์กรมาตรฐานสากล	มีกระบวนการในการตรวจ

สอบคุณภาพของการผลิต	 อาทิ	 ความสมบูรณ์ของภาพและเสียง,	 คุณภาพการพิมพ์ปก	 เป็นต้น	 มีการ

ควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบและการผลิตชิ้นส่วนต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 แผ่นและกล่องซีดี	 เพื่อให้ได้รับ

สินค้าที่มีคุณภาพสูงออกมาสู่กลุ่มลูกค้า	

	 3)	การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดให้มีประสิทธิภาพ		

	 การนำเสนอผลงานเพลงให้กับกลุ่มคนฟังที่มีหลากหลายประเภทนั้น	 RS	 Music	 Distribution	 ใน

ฐานะที่เป็นตัวแทนจำหน่ายผลงานเพลงของอาร์เอส	 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่พบปะลูกค้าในตลาดอยู่ตลอดเวลา	

ทำให้สามารถสำรวจความต้องการของลูกค้าได้สม่ำเสมอทุกเดือน	 จะทำการประเมินผลการสำรวจเพื่อสรุป

และประมวลผล	 จากนั้นก็จะประสานงานไปยังค่ายเพลงต้นสังกัดของอาร์เอส	 เพื่อนำเสนอผลการตอบรับ

ของลูกค้าในตลาด	 ทำให้แต่ละค่ายเพลงได้รับภาพสะท้อนจากลูกค้าได้ชัดเจนยิ่งขึ้น	 และสามารถนำไป

ปรับปรุงการผลิตผลงานเพลงออกมาให้ตรงกับความต้องการของตลาดและกลุ่มลูกค้ามากที่สุด	นอกจากนี้เมื่อ

สามารถทำให้แต่ละค่ายเพลงของอาร์เอสสามารถผลิตผลงานเพลงได้ตรงกับความต้องการของตลาดแล้ว		

RS	 Music	 Distribution	 ยังมีมาตรการในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในเครือเพื่อส่งเสริมการจัดจำหน่ายสินค้า

ต่างๆด้วย	อาทิ	สื่อโทรทัศน์	สื่อสิ่งพิมพ์	เป็นต้น				

	 4)	การควบคุมต้นทุนการผลิตและจัดจำหน่าย		

	 เนื่องด้วย	 RS	 Music	 Distribution	 เป็นหน่วยงานหนึ่งที่จะต้องดูแลและบริหารงานด้านการผลิต

และจัดจำหน่ายสินค้าของอาร์เอส	 ทั้งหมด	 ทำให้ต้องวางแผนการทำงานด้านการผลิตให้สอดคล้องกับค่าย

เพลงต่างๆ	ทั้งนี้ได้มีการประสานงานและวางแผนการจัดจำหน่ายร่วมกับค่ายเพลงต่างๆ	เพื่อให้สามารถผลิต

สินค้าในจำนวนที่เหมาะสมกับจำนวนขายจริงที่ประมาณการไว้		

	 โดยหลังจากที่ธุรกิจเพลงของอาร์เอสมีการปรับแผนกลยุทธ์ในการออกอัลบั้ม	คือ	ไม่เน้นปริมาณของ

อัลบั้มที่ออก	 แต่จะโฟกัสผลงานเพื่อความชัดเจนในการเจาะกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น	 	 ด้วยเหตุนี้เองในเดือน

กันยายน	 พ.ศ.2549	 ได้มีการขายเครื่องจักรในการผลิตทั้งหมด	 เพื่อให้การทำงานของ	 RS	 Music	

Distribution	 สอดคล้องกับธุรกิจเพลงของอาร์เอส	 นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการบริหารต้นทุน

ในการผลิตอีกด้วย		

	 หน้าที่สำคัญอีกประการหนึ่งของ	RS	Music	Distribution	คือ	การบริหารสินค้าคงคลังของอาร์เอส

ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม	 เนื่องจากสินค้าของธุรกิจเพลงมีอัตราการหมุนเวียนสินค้าค่อนข้างสูง	 ทำให้	 RS	

Music	 Distribution	 ต้องวางนโยบายการบริหารและการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดที่มีการ

เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา	 ซึ่งแม้ว่าจะมีการวางแผนการจัดจำหน่ายตั้งแต่ต้นทางร่วมกับธุรกิจเพลงแล้ว
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ก็ตาม	แต่ก็ยังต้องมีการปรับแผนการทำงานให้ทันสมัยอยู่เสมอ	เพื่อป้องกันปัญหาเรื่องสินค้าล้าสมัย	อันเป็น

ปัจจัยหลักที่จะส่งผลกระทบต่อการบริหารสินค้าคงคลังของอาร์เอส	

 การตลาดและภาวะการแข่งขัน	

 การตลาด	

 กลยุทธ์ทางการตลาด

	 1)	กลยุทธ์การจัดจำหน่ายให้มีประสิทธิภาพ		

	 เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพในการจดัจำหนา่ยสนิคา้ของอารเ์อส		RS	Music	Distribution	ไดม้กีารกำหนด

แผนงานก่อนที่จะจัดจำหน่ายสินค้าแต่ละรายการ	ในจำนวนสินค้าที่เพียงพอ	และเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย	

ภายในช่องทางการจัดจำหน่าย	 ทั้ง	 Traditional	 trade	 และ	 Modern	 trade	 คิดเป็นสัดส่วนประมาณ	

60%	และ	40%	ตามลำดับ	โดยมีโครงสร้างดังนี้		


RS Music Distribution

Traditional Trade Modern & Emerging Trade

Wholesaler Retailer Hyper
market / 

Super
Store

Super
Market

Convenience
Stores 

Gas Station
Stores

Music
&

Movie Shop

New
Channels

Mini Music Shop and
Side Street Kiosk

Consumers

	 2)	กลยุทธ์การวางแผนกิจกรรมทางตลาด			

	 ฝ่ายการตลาดได้วางแผนกิจกรรมส่งเสริมการขาย	ณ	 จุดขาย	 (Below	 the	 line	 activity)	 ในรูป

แบบต่างๆ	 ตลอดปี	 ทั้งเพลงไทยสากลและเพลงลูกทุ่ง	 เพื่อผลัดเปลี่ยนและหมุนเวียนไปยังบริเวณจุดขาย

ต่างๆที่เป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย	ซึ่งสามารถส่งเสริมยอดขายของธุรกิจเพลงได้	อาทิ	การแจกของ	premium	

กับอัลบั้ม,	ศิลปินไปแจกลายเซ็น	หรือ	โชว์มินิคอนเสิร์ต	รวมถึงการใช้สื่อ	ณ	จุดขาย	(Point	of	sale)	ที่

สามารถดึงดูดความสนใจของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ในระดับหนึ่ง	 และได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี	

ทั้งยังสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับร้านค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ	
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	 3)	ระบบการวิเคราะห์ข้อมูลการขายที่ถูกต้องและแม่นยำ	

	 จากการทีบ่รษิทัฯนำเอาระบบคอมพวิเตอรเ์พือ่การบรหิารฐานขอ้มลู	 เขา้มาใชก้บัธรุกจิการจัดจำหน่าย	

ทำให้บริษัทฯสามารถตรวจสอบยอดขายและวางแผนการจัดจำหน่ายของร้านค้าได้อย่างแม่นยำ	 ซึ่งส่งผลให้

ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการขายและการตลาดได้รวดเร็วและทันกับ

สถานการณ์ในช่วงเวลานั้นๆ	ตามข้อมูลที่ได้รับมาจากการวิเคราะห์ฐานข้อมูลผ่านระบบดังกล่าว	

	 4)	ระบบการขนส่ง	(Logistic)	ที่มีประสิทธิภาพ	

	 สำหรับการบริหารและจัดการระบบการขนส่ง	 บริษัทฯได้ใช้บริการการจัดเก็บสินค้าคงคลังและจัดส่ง

สินค้าโดยบริษัทขนส่งที่มีความน่าเชื่อถือในอันดับต้นๆของประเทศไทย	ทั้งในกรุงเทพฯ	และต่างจังหวัด	โดย

สามารถจะตอบสนองความต้องการสินค้าได้ตรงตามเวลาที่กำหนดไว้			

 ภาวะการแข่งขัน

						 เนื่องจากปัจจุบันมีบริษัทเพลงต่างๆมากมายทั้งขนาดใหญ่และเล็กที่ผลิตผลงานเพลงออกสู่ตลาดใน

หลากหลายแนวเพลง	ทำให้การแข่งขันรุนแรงมากยิ่งขึ้น	 ทั้งในแง่ของปริมาณ	และแนวเพลงที่นำเสนอต่อผู้

บริโภค	 และผู้บริโภคเองก็มีโอกาสในการเลือกซื้อสินค้าให้ตรงตามความพึงพอใจและความต้องการมากยิ่งขึ้น	

ประกอบกับปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย	 ทำให้การละเมิดลิขสิทธิ์ทำได้ง่ายและกระจายเป็นวงกว้างในกลุ่มผู้

บริโภค	 อาทิ	 	MP3,	 download	 เพลง	หรือ	CD	ที่ละเมิดลิขสิทธิ์	 ซึ่งจะส่งผลให้ความนิยมของผู้บริโภค

เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว	 จึงทำให้ปัจจุบันธุรกิจการจัดจำหน่ายสินค้าลิขสิทธิ์นั้นต้องพิจารณาให้ถูกช่อง

ทาง	 เวลา	 และสามารถเข้าถึงความต้องการของผู้บริโภคได้มากขึ้น	 ดังนั้นการประกอบธุรกิจการจัดจำหน่าย

นี้	จึงต้องสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาดในการนำเสนอสินค้าได้ตลอดเวลา	

 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	

	 -	ไม่มี	-	



 ธุรกิจจัดเก็บลิขสิทธิ์	

	 บริษัท	จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย	จำกัด	(THAI	CORYRIGHT	COLLECTION	CO.,	LTD.)	หรือในชื่อย่อ

ว่า	TCC	เป็นองค์กรผู้บริหารสิทธิ์ต่างๆให้กับเจ้าของลิขสิทธิ์		

	 •	โดยในปี	2546	TCC	เริ่มพัฒนาระบบการอนุญาต	และจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์	ทำหน้าที่ในการบริหาร	

	 		ลิขสิทธิใ์หก้บับรษิทัฯและคา่ยเพลงกบัครเูพลงอืน่ๆในสทิธเิผยแพรต่อ่สาธารณชนกวา่	15,000	เพลง	

	 		จนประสบความสำเร็จ	นับว่าเป็นต้นแบบในการพัฒนาองค์กรการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ที่มีศักยภาพ	

	 		และประสิทธิภาพ	

	 •	วันที่	1	มกราคม	2547	TCC	ได้พัฒนาและเพิ่มช่องทางการอนุญาตให้ผู้ประกอบการสามารถใช้	

	 		งานลิขสิทธิ์ในสิทธิทำซ้ำประเภทงานดนตรีกรรมในรูปแบบมีดี้ไฟล์,	MD	(MINI	DISK)	วีซีดี		

	 		คาราโอเกะ	CD	AUDIO		
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	 •	ปี	2548	TCC	ได้พัฒนาระบบการอนุญาตให้กับผู้ประกอบการสถานีวิทยุ		สถานที่จัดจำหน่าย	

	 		เครื่องใช้ไฟฟ้า	เครื่องคอมพิวเตอร์	การจัดงานในรูปแบบของมหกรรม	เทศกาล	นิทรรศการ		

	 		เป็นต้น	ซึ่งได้รับการตอบรับและยินยอมเข้าสู่ระบบการขออนุญาตเพื่อใช้ประโยชน์จากงานลิขสิทธิ์	

	 		ของผู้ประกอบการที่ใช้งานลิขสิทธิ์มากขึ้นเป็นลำดับอย่างต่อเนื่อง			

	 •	ปี	2549	TCC	วางนโยบายให้เปิดช่องการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์และการอนุญาตให้ครอบคลุมทุก	

	 		ประเภทของการใช้งานลิขสิทธิ์	อาทิ	การใช้งานลิขสิทธิ์เพื่อการเผยแพร่ต่อสาธารณชนในห้าง	

	 		สรรพสินคา้	ศนูยก์ารคา้	รา้นสะดวกซือ้	หรอืประกอบการแสดงหรอืละคร	ภาพยนตร์หรือกิจกรรม	

	 		อื่นๆ	ท่ีประสงคจ์ะใชง้านลขิสทิธิห์รอืเพือ่ประโยชนแ์หง่การใชง้านลขิสทิธิห์รอืสทิธทิำซำ้รปูแบบใหม่ๆ 		

	 		เชน่	รปูแบบ	WMA			

	 •	ปี	2550	TCC	ได้มีการปรับระบบฐานข้อมูลลูกค้าใหม่ทั้งหมด	เพื่อความสะดวกในการบริหาร	

	 		จัดการภายใน	และประสิทธิภาพในการจัดเก็บลิขสิทธิ์จากภายนอก		โดย	TCC	มีความมั่นใจว่า	

	 		จะทำให้เจา้ของลขิสทิธิไ์ดร้บัประโยชนอ์ยา่งเตม็ที	่	ทำใหส้าธารณชนไดใ้ชผ้ลงานเพลงอนัมลีขิสทิธิ	์

	 		อยา่งสะดวกยิ่งขึ้น	และก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น	

	 •	ปี	2551	TCC	ได้วางเป้าหมายการดำเนินการในเชิงธุรกิจมากขึ้นเน้นการให้บริการลูกค้าสมาชิก	

	 		ให้ได้รับความสะดวกสบาย	และความพึงพอใจสูงสุด	อีกทั้งเพิ่มระบบการตรวจสอบและป้องกัน	

	 		พฤติกรรมการแอบอ้างเพื่อหาประโยชน์จากลูกค้าสมาชิกโดยมิชอบของผู้ที่มุ่งแสวงหาผลประโยชน์	

	 		จากช่องว่างทางกฎหมาย	

 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ	

	 TCC	ได้จำแนกประเภทของผลิตภัณฑ์ตามประเภทของลิขสิทธิ์งานเพลงออกเป็น	2	กลุ่มคือ		

	 1)	ประเภทสิทธิเผยแพร่ต่อสาธารณชน			

	 เพื่อใช้ในธุรกิจที่มีการแสดงสดหรือใช้งานดนตรีกรรมในรูปแบบต่างๆ	 รวมถึงงานดนตรีกรรม	 ผ่าน

สิ่งบันทึกเสียงและคาราโอเกะ	อาทิเช่น	ตู้เพลง	(Juke	Box),	ร้านคาราโอเกะ,	ร้านอาหาร,	โรงแรม,	ห้าง

สรรพสินค้า,	สายการบิน,	วิทยุกระจายเสียง	เป็นต้น	 	

	 2)	ประเภทสิทธิทำซ้ำ	และดัดแปลง	ได้แก่		

	 -	กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจการลงโปรแกรมเพลงให้แก่ผู้ประกอบการคาราโอเกะ			

	 -	กลุ่มเอเยนซี่โฆษณาที่รับผลิตโฆษณาที่ใช้เพลงเป็นส่วนหลักในการดำเนินเรื่อง	หรือ	

ส่วนประกอบของภาพยนตร์โฆษณา		

	 -	ผู้ที่นำผลงานเพลงไปทำซ้ำหรือดัดแปลงในเชิงพาณิชย์	เช่น	ผลิตอัลบั้มเพลงเก่านำมา	

ร้องใหม่	ผลิตเพลงแปลง	หรือการนำเพลงไปบันทึกรวมใหม่เพื่อกิจการอย่างใดอย่างหนึ่ง	
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 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

	 การตลาด	

 กลยุทธ์ทางการตลาด

	 1)	กลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ	(Increase	collective	efficient)		

	 ในปี	 2550	 บริษัทฯ	 ได้ทำการปรับปรุงระบบการจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการจัดสรร

ทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯให้เหมาะสมกับพื้นที่แต่ละพื้นที่	 การจัดทีมงานสนับสนุนการทำงานของฝ่าย

ปฏิบัติการในพื้นที่	 การตรวจสอบผลงานการปฏิบัติงานของพนักงานและได้ทำการปรับปรุงระบบการจัดการ

ข้อมูลลูกค้า	 เพื่อที่จะสามารถตรวจสอบรายละเอียดของลูกค้าแต่ละรายได้อย่างชัดเจนแม่นยำและรวดเร็ว

ขึ้น	ทำให้สามารถติดตามต่ออายุสมาชิกที่ครบรอบสัญญา	และสมาชิกที่ค้างชำระได้มากขึ้น	

	 ในปี	2551	บริษัทฯ	ยังคงดำเนินการพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บให้มากขึ้น	เพิ่ม

การตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนในแต่ละประเภทสัญญา	 ผสมผสานกับการนำระบบการจัดทำแผนที่

เข้ามาใช้ประโยชน์ในการวางแผนติดตามลูกค้าสมาชิก	 ซึ่งจะทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บได้

มากยิ่งขึ้น	

	 2)	กลยุทธ์การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและบริการหลังการขาย	

	 จากสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว	 ผู้ประกอบการมีผลประกอบการและกำไรที่ลดลง	 ดังนั้นกิจกรรมส่ง

เสริมการขายจึงเป็นสิ่งที่ต้องนำมาใช้	เพื่อการรักษาตลาดและเพื่อเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มในธุรกิจ		

	 ทางบริษัทฯ	 จึงมีแนวทางในเปลี่ยนทัศนคติของผู้ประกอบการจาก	 การปราบปรามผู้ละเมิดลิขสิทธิ์

แต่เพียงอย่างเดียว	 มาเป็นการทำการตลาดโดยการนำกิจกรรมการส่งเสริมการขายและการบริการหลังการ

ขายมาผสมผสาน	 เพื่อให้เกิดฐานลกูคา้สมาชกิเพิม่มากขึน้	 รวมทัง้ยงัเปน็การสรา้งความมั่นใจและผูกพันกับ

ตราสินค้าของบริษัทฯ	(TCC)	ในระยะยาว	ตัวอย่างเช่น	การจัดทำของแถมที่ผู้ประกอบการสามารถนำไปใช้

กับธุรกิจของตนเองได้	 การสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆของสมาชิก	 การจับรางวัลชิงโชคสำหรับสมาชิก	

ผู้ซื้อลิขสิทธิ์เพื่อรับของรางวัลประเภทต่างๆ	 การบริการให้คำแนะนำด้านกฎหมายลิขสิทธิ์	 การให้ส่วนลด

พเิศษในกรณตีา่งๆ	และกิจกรรมอื่นๆที่ตอบสนองต่อกลุ่มลูกค้าสมาชิก	

	 3)	กลยุทธ์การปราบปรามผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ในช่องทางคาราโอเกะ	

	 ในกลุ่มธุรกิจสถานประกอบการคาราโอเกะ	และผู้ใช้ผลงานเพลงในการประกอบธุรกิจยังมีผู้มีอิทธิพล

และผู้ที่จงใจละเมิดลิขสิทธิ์อยู่เป็นจำนวนมาก	 การวางแผนกลยุทธ์ในการเข้าปราบปรามผู้จงใจละเมิดลิขสิทธิ์

จึงยังเป็นสิ่งจำเป็น	 ที่จะส่งผลให้ผู้ประกอบการชำระค่าลิขสิทธิ์เข้ามาอย่างถูกต้อง	 ดังนั้นในปี	 2551	 ทาง

บริษัทจึงได้มีการวางแผนปราบปรามผู้ละเมิดในพื้นที่สำคัญๆ	เพื่อส่งผลให้เกิดการชำระค่าลิขสิทธิ์	

	 4)	กลยุทธ์การขยายช่องทางการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ช่องทางใหม่	

	 การขยายกลุ่มเป้าหมายในการจัดเก็บลิขสิทธิ์เป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีศักยภาพสูงและทำให้การครอบคลุม

พื้นที่ในการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ของบริษัทฯเพิ่มขึ้น	 ซึ่งเดิมในปี	 2549-2550	 ทางบริษัทฯ	 ได้ดำเนินการเปิด
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ตลาดไปบ้างแล้ว	 เช่น	 ในส่วนของสถานที่จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า,	 สถานที่จำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์,	

สถานประกอบการสายการบิน,	 สถานประกอบการโรงแรม,	 วิทยุกระจายเสียง,	 ห้างสรรพสินค้า	 มินิมาร์ท	

ร้านสะดวกซื้อ,	เคเบิ้ลทีวี	และกลุ่มเอเยนซี่โฆษณา	

	 ในปี	 2551	 บริษัทฯ	 ได้วางเป้าหมายในการมุ่งเน้นการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ในกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้มาก

ขึ้น	 และต่อเนื่องขึ้น	 โดยวางแผนการนำเสนอด้วยรูปแบบต่างๆ	 เพื่อดึงดูดให้เกิดการใช้ผลงานลิขสิทธิ์ที่

บริษัทฯดูแลอยู่มากขึ้น	 ผสมผสานกับกลยุทธ์อื่นๆในข้างต้น	 จึงเป็นที่คาดหมายว่าการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ใน

กลุ่มเป้าหมายเหล่านี้จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจนในปี	2551	นี้	

 ภาวะการแข่งขัน  

 มูลค่าตลาดการจัดเก็บลิขสิทธิ์เพลงและแนวโน้มการเติบโต

	 ตลาดการจัดเก็บลิขสิทธิ์เพลงของประเทศไทยในปี	2550	ที่ผ่านมา	มีมูลค่าประมาณ	500	ล้านบาท	

ซึ่งเป็นมูลค่าใกล้เคียงกับปี	 2549	 สาเหตุมาจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศที่มีการเติบโตลดลงในปี	

2550	ส่งผลให้ธุรกิจคาราโอเกะต้องชะลอตัวลงเนื่องจากมีผู้ใช้บริการลดลง	โดยแบ่งเป็นกลุ่มต่างๆ	ได้แก่	

	 •	ตู้คาราโอเกะตลาดมีการหดตัวลง	มีผู้ใช้บริการลดลงส่งผลกระทบถึงรายได้ของผู้	ประกอบการ		

	 		เกิดการขยายตัวของกลุ่มสติ๊กเกอร์ปลอมที่หลอกขายเพื่อเก็บค่าคุ้มครองในพื้นที่ต่างๆ	

	 •	บูธคาราโอเกะผู้ประกอบการรายย่อยทยอยปิดตัว	และผู้ประกอบการรายใหญ่ขยายพื้นที่แทน		

	 •	ร้านคาราโอเกะ	ภาพรวมของตลาดยงัคอ่นขา้งคงที	่มกีารสบัเปลีย่นผูป้ระกอบการรายเกา่ทีเ่ลกิกจิการ		

 และมีผู้ประกอบการรายใหม่เปิดสาขาใหม่และขยายกิจการ	

	 ในปี	 2551	 แนวโน้มของธุรกิจคาราโอเกะคาดว่าจะมีการเติบโตมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา	 ซึ่งจะส่งผล

ให้การดำเนินการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์มีปริมาณมากขึ้นตามไปด้วย	 โดยมีอัตราเฉลี่ยการเติบโตของตลาด	

ประมาณปีละ	10-20%	

 องค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลง

	 ปัจจุบันมีองค์กรในการจัดเก็บจัดเก็บค่าเผยแพร่ลิขสิทธิ์เพลงที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องกับกรมทรัพย์

สินทางปัญญาจำนวน	16	องค์กร	 โดยมีผู้เล่นหลักในตลาดรายใหญ่	คือ	บจก.	 จีเอ็มเอ็ม	มิวสิค	พับลิชชิ่ง	

อินเตอร์เนชั่นแนล	(GMM-MPI)	มีส่วนแบ่งในตลาดประมาณ	38%	อันดับที่สอง	คือ	บจก.	จัดเก็บลิขสิทธิ์

ไทย	(TCC)	มีส่วนแบ่งในตลาดประมาณ	30%	อันดับที่	3	คือ	บจก.	ลิขสิทธิ์เพลงมีส่วนแบ่งประมาณ	9%	

ติดตามมาด้วย	กิจการร่วมค้า	เอ็มซีที-โฟโนไรทส์		6%		

	 ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีผู้นำหลักในตลาดนี้เพียง	 2	 รายที่ครองส่วนแบ่งในตลาดประมาณ	 70%	 คือ	

GMM-MPI	และ	TCC	

 แนวโน้มภาวะการแข่งขัน

	 ในธุรกิจการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์นั้น	จะมีภาวะการการแข่งขันแบ่งเป็น	2	ส่วน	คือ	

	 1.)	 กลุ่มผู้นำตลาด	 (GMM-MPI	 และTCC)	 จะมีการแข่งขันกันน้อยเพราะผู้ประกอบการมีความ
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จำเป็นต้องใช้ลิขสิทธิ์ของทั้งสองกลุ่มอยู่แล้ว	แต่ปัจจัยที่จะส่งผลให้สามารถจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ได้เพิ่มขึ้น	จะขึ้น

อยู่กับประสิทธิภาพในการจัดเก็บ	และการปราบปรามผู้ละเมิดของแต่ละองค์กรมากกว่า		

	 2.)	 องค์กรขนาดเล็กในตลาด	 การแข่งขันจะมีมากขึ้นแต่ก็จะไม่รุนแรง	 เนื่องจากกำลังซื้อ	

ของผู้ประกอบการแต่ละรายมีจำกัด	 จึงต้องเลือกผลงานของบางองค์กรเพราะไม่สามารถซื้อได้ครบ	 ส่งผลให้

องค์กรเล็กๆต้องใช้กลยุทธ์การขายในราคาต่ำ	 และการแถมให้กับผู้ประกอบการ	 ซึ่งบางองค์กรต้องกระทำ

การจับผู้ละเมิดลิขสิทธิ์บนผลงานเพลงขององค์กรอื่น	ซึ่งสร้างปัญหาให้กับธุรกิจนี้ค่อนข้างมาก	

	 ด้วยเหตุนีใ้นป	ี2551	การแขง่ขนัของ	2	องคก์รผูน้ำตลาด	จะเนน้ไปในแนวทางการพัฒนาระบบจัดเก็บ	

การตรวจสอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ครอบคลุมพื้นที่	 การพัฒนาบุคลากร	 การบริหารระบบข้อมูล	 มากกว่า

การแข่งขันกันเพื่อแย่งส่วนแบ่งทางการตลาด	ซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจโดยรวมเติบโตมากขึ้น	

 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	

	 -	ไม่มี	–	



ธุรกิจโชว์บิซ 
	 ในการประกอบธุรกิจโชว์บิซ	ประกอบด้วยรายได้จาก	4	ธุรกิจหลัก	ได้แก่	การจัดคอนเสิร์ต,	การจัด

อีเว้นท์,	งานโครงการราชการ	และ	การบริหารศิลปิน	

 คอนเสิร์ต 

 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ  

	 บริษัท	 อาร์เอส	 จำกัด	 (มหาชน)	 เป็นผู้มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์งาน

คอนเสิร์ตของศิลปินทั้งในและต่างประเทศมาเป็นระยะเวลานาน	 จนเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจด้วยดีเสมอมา	

ซึ่งคอนเสิร์ตที่จัดขึ้นส่วนใหญ่แบ่งได้เป็น	2	ลักษณะ	คือ	

	 1.)	คอนเสิร์ตที่อยู่ในแผนการโปรโมทศิลปิน	

	 2.)	 คอนเสิร์ตที่มีการคิด	 Concept	 ขึ้นมาใหม่	 หรือมีการวางรูปแบบให้ตรงตามความต้องการของ

ลูกค้า	เพื่อเป็นช่องทางในการสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับธุรกิจ	

	 โดยในปี	2550	บริษัทได้เข้าลงทุนในบริษัท	อาร์เอส	เฟรชแอร์	จำกัด	ซึ่งประกอบไปด้วยทีมงานที่มี

ประสบการณ์ในการจัดคอนเสิร์ตมายาวนาน	 ซึ่งจะช่วยเพิ่มความโดดเด่นและความหลากหลายให้กับธุรกิจ

การจัดคอนเสิร์ตของอาร์เอสได้มากยิ่งขึ้น	

 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

	 การตลาด	

	 ทีมงานการตลาด	MCM	(Music	Content	Management)	รับหน้าที่เป็นศูนย์กลางของธุรกิจเพลง

ในการดูแลการหารายได้ต่อยอดจากคอนเทนต์เพลง	 	 โดยมุ่งเน้นการสร้างรายได้ที่สามารถตอบโจทย์การ

ทำการตลาดของลูกค้าองค์กรที่ใช้	 Music	 Marketing	 เป็นเครื่องมือในการทำการตลาดผ่านการเชื่อมโยง
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ระหว่างตราสินค้าและศิลปินในกิจกรรมรูปแบบต่างๆ	 โดยการพัฒนารายได้จากกิจกรรมที่เป็นช่องทางสำคัญ

ในการโปรโมทอัลบั้ม	 และศิลปิน	 ซึ่งหนึ่งในวิธีการดังกล่าว	 คือ	 การหาสปอนเซอร์คอนเสิร์ตใหญ่ที่ถูกจัดขึ้น

เพื่อการโปรโมทอัลบั้มใหม่ของศิลปินหลัก	 	 	 โดยจะมีการจัด	 Package	 	 ขายสิทธิ์ในการเป็นผู้สนับสนุน

คอนเสิร์ตให้กับสินค้าที่ต้องการ				ซึ่งมีการขายในหลากหลายรูปแบบ	ทั้ง	Sole	Sponsorship	หรือ	Co-

Sponsorship	 ในขณะเดียวกันก็สามารถหารายได้เพิ่มเติมจากการขายตั๋วคอนเสิร์ต	และการจำหน่าย	VCD	

และ	DVD	บันทึกภาพการแสดงคอนเสิร์ต	

	 นอกจากนี้	 บริษัทฯยังใช้กลยุทธ์การตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากที่สุด	 โดยการสร้างสรรค์

งานคอนเสิร์ตที่มีรูปแบบตามความต้องการของลูกค้า	หรือโฟกัสกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน	ซึ่งในปี	2550	ได้แก่	

คอนเสิร์ต	3Bs	&	The	Playboy	และคอนเสิร์ต	KTC	Loveis	Winter	Festival	2007	ซึ่งเจาะกลุ่มเป้า

หมายนักศึกษาและวัยทำงาน	เป็นต้น	

 ภาวะการแข่งขัน	

	 สำหรับธุรกจิการจดัคอนเสริต์ในป	ี2550	นัน้มกีารแขง่ขนัคอ่นขา้งสงู	สงัเกตไดจ้ากคอนเสริต์ทีเ่กดิขึน้

มากมายตลอดทั้งปี	 โดยเฉพาะคอนเสิร์ตประเภท	 Retro	 ที่จัดขึ้นเพื่อเอาใจกลุ่มเป้าหมายผู้ใหญ่ที่มีกำลังซื้อ

ค่อนขา้งมาก	 ทีเ่ปน็เชน่นีเ้กดิจากในปจัจบุนัผูจ้ดังานคอนเสริต์ไมจ่ำเปน็ตอ้งเปน็บรษิทัเจา้ของคา่ยเพลงอกีต่อไป	

บรษิทัทีม่ศีกัยภาพเพยีงพอกส็ามารถเขา้มาบรหิารงาน	 และหารายไดจ้ากธรุกจินีไ้ดเ้ชน่กนั	 ทำใหจ้ำนวนผู้แข่งขัน	

ในตลาดเพิ่มมากขึ้น	

	 นอกจากนี้กระแสความนิยมของศิลปินเกาหลีและญี่ปุ่นในประเทศไทย	ก็ส่งผลให้การแข่งขันในตลาด

นี้มีความเข้มข้นมากขึ้นเช่นกัน		

	 แนวโน้มตลาดในปี	 2551	 การแข่งขันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 เนื่องจากผู้แข่งขันใน

ตลาดมีมาก	 ทำให้ผู้แข่งขันแต่ละรายจะต้องใช้กลยุทธ์	 หรือจุดแข็งต่างๆที่ตนเองมีอยู่	 ออกมาใช้ต่อสู้และ

สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน	เพื่อสร้างความโดดเด่น	และความพึงพอใจให้กับลูกค้าสูงสุด	

 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	

	 -	ไม่มี	-	



 ธุรกิจการแสดง และ อีเว้นท์  

 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 	

	 ประเภทของธุรกิจการแสดง	 และอีเว้นท์	 	 เป็นธุรกิจอีกรูปแบบหนึ่งที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว	

เนื่องจากสินค้า	บริการ	และเอเจนซี่โฆษณา	หันมาจัดสรรงบประมาณในแง่ของ	Below	the	line	มากขึ้น

ในรอบ	 5	 ปีที่ผ่านมา	 สืบเนื่องมาจากเวลาค่าโฆษณาสื่อทางโทรทัศน์ราคาสูงมากขึ้น	 ประกอบกับสินค้าใน

ประเภทเดียวกันมีคู่แข่งทางการค้ามากขึ้นด้วย	

	 อาร์เอสได้ขยายตัวทางธุรกิจเพื่อรองรับกับการเติบโต	 และ	 สอดคล้องกับแผนการตลาดของสินค้า	



46 4746 47อาร์เอส 2550 รายงานประจำปี 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริการ	และเอเจนซี่	ที่หันมาลงทุนในสื่อกิจกรรม	Below	the	line	ประเภทการแสดง	และอีเว้นท์มาตลอด	

นอกจากนีย้งัมกีารวางแผนระยะยาวใหร้ปูแบบสือ่กจิกรรมบนัเทงิดงักลา่ว	 สามารถมคีวามต่อเนื่อง	 และส่งผล

ต่อธุรกิจในระยะยาวได้	 	

 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

	 การตลาด	

 กลยุทธ์การตลาด

	 1)	จัดหา	Content	ที่มีคุณภาพ	และตลาดต้องการ	

	 เนื่องจากตลาดในเมืองไทยมีความต้องการ	Content	ที่มีลักษณะแปลกใหม่	และมีคุณภาพสูง	จึงได้

มีการคัดสรร	Content	ที่มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายในเมืองไทย	

	 2)	นำรูปแบบการจัด	Event	แบบสากล	และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้	

	 การนำเอารูปแบบการจัดงานแบบสากล	 และเทคโนโลยีมาประยุกต์	 มีประโยชน์ในการสร้าง

มาตรฐานที่ดีในการจัดงาน	และคุณภาพของการเข้าถึงเนื้อหา	Content	

	 3)	ผสมผสานเชิงลึกระหว่างสินค้า	กับ	Content	เพื่อเป็นการสร้างกระแสตลาด	

	 เนื่องจากผู้สนับสนุน	 เป็นกลไกหลักของรายได้ที่จะเสริมคุณภาพของงานให้มีความเชื่อถือ	 พร้อม

สร้างกระแสตลาดโดยทางอ้อม	

 ลักษณะลูกค้า	และกลุ่มเป้าหมาย

	 1)	กลุ่มผู้สนับสนุนด้านการเงิน		

	 2)	กลุ่มผู้สนับสนุนด้านสื่อ	และอื่นๆ		

	 3)	กลุ่มผู้ซื้อสินค้าลิขสิทธิ์	

	 4)	กลุ่มผู้ชมงาน	Event	และกลุ่มผู้บริโภคทั่วไป	

 ช่องทางการจำหน่าย

	 เนื่องจากแผนการตลาดที่วางไว้เป็นรูปแบบที่หลากหลายและครบวงจร	 รวมถึงแหล่งรายได้มีหลาย

ช่องทาง	ลักษณะลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายจึงได้ถูกแบ่งเป็นกลุ่มๆดังต่อไปนี้	

	 1)	ผู้สนับสนุน	ในแต่ละ	Event	

	 2)	ผู้ชมงาน	Event		

	 3)	ผู้ประกอบการฟรีทีวี	และเคเบิลทีวี		

	 4)	ผู้ประกอบการธุรกิจโฮมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์		

	 5)	ผู้ซื้อลิขสิทธิ์ทั้งใน	และต่างประเทศ		

	 6)	ผู้ประกอบการธุรกิจทางด้านดิจิตอล	และอินเตอร์เนต	
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 ภาวะการแข่งขัน	

						 สำหรับธุรกิจ	Event	ในประเทศไทยจะจัดแบ่งเป็น	3	กลุ่มใหญ่	ดังนี้	

	 1)	 กลุ่มบริษัทประเภท	 จัดทำ	 Presentation	 และ	 Event	 Organizer	 ที่ให้บริการรับจัด	 Event	

ทั่วไปให้กับสินค้า	และบริการ	

	 2)	กลุ่มบริษัทประเภท	Local	Event	Promoter	ที่ให้บริการจัดการแสดง	โชว์	คอนเสิร์ต	โดยเป็น

ผู้ลงทุนในการทำตลาด	จัดงานเองหรือร่วมกับบริษัทอื่นๆ	ในประเทศ		

	 3)	กลุ่มบริษัทประเภท	 International	Event	Promoter	ที่ให้บริการจัดการแสดงโชว์	 โดยผู้ลงทุน

และให้บริการในการทำแผนตลาด	 จัดงานเองหรือร่วมกับบริษัทอื่น	 โดยเป็นผู้คัดสรร	 Content	 เพื่อมาทำ

ตลาดในประเทศ		

 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	

	 -	ไม่มี	-	



 งานโครงการราชการ	

	 งานบริหารจัดการโครงการราชการ	 เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่มีบทบาทในการสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ	

ด้วยประสบการณ์ของบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการทำงาน	 รวมไปถึงศักยภาพในการดำเนินงาน	 และ

ความพร้อมของสื่อต่างๆที่ครบวงจร	ทั้งสื่อโทรทัศน์	วิทยุ	หนังสือพิมพ์	อินเตอร์เน็ต	และสื่อในห้างโมเดิร์น

เทรดอย่าง	บิ๊กซี	คาร์ฟูร์	โลตัส	และ	ท็อปส์	ซูเปอร์มาร์เก็ต	อีกทั้งบริษัทฯยังประกอบไปด้วยศิลปินที่มีความ

สามารถและเป็นที่นิยมสูง	 สิ่งเหล่านี้จึงเป็นเครื่องรับรองถึงความพร้อมในการทำงานของอาร์เอส	 ที่จะ

สามารถบริหารงานราชการให้ลูกค้าได้รับความพอใจสูงสุดได้เป็นอย่างดี	

	 ดังนั้นเพื่อความชัดเจนและมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด	 บริษัทฯได้จัดตั้งสายงานพัฒนาธุรกิจ	

(Business	Development)	 ขึ้นในปี2548	 	 เพื่อเข้ามาดูแลรับผิดชอบงานโครงการราชการโดยตรง	 	 ซึ่งใน

ปี2550	 มีโครงการขนาดใหญ่ที่บริษัทฯเข้าไปบริหารจัดการมากมาย	 อาทิ	 งาน	 Pattaya	 Music	 Festival,	

งานเย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์	 (ททท.),	 งานดนตรีในสวน	 (กทม.),	 งานกีฬามหาวิทยาลัยโลก	 และโครงการ

สารคดีเทิดพระเกียรติ	80	ตอน	(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)	

	 เนื่องด้วยโครงงานต่างๆที่ผ่านมาเป็นที่ยอมรับและประสบความสำเร็จ	 จึงทำให้ได้รับความไว้วางใจ

จนถึงปัจจุบัน	 ทำให้ในปี2551มีโครงการที่จะเกิดขึ้นใหม่อีกมากมาย	 อาทิ	 โครงการเรารักษ์เจ้าพระยา	

(กทม.),	โครงการทำเพลงรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	และสมาชิกวุฒิสภา	(กกต.)	และงาน

ดนตรีในสวนปี	2551	(กทม.)	เป็นต้น	

 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ	

	 ลักษณะการประกอบธรุกจิของงานบรหิารจดัการโครงการราชการ	มลีกัษณะเดน่ซึง่สามารถสรปุไดด้งันี้

	 1)	รับดำเนินงานให้กับลูกค้าจากหน่วยงานราชการ	รัฐวิสาหกิจ	และองค์กรอิสระ		นำมาซึ่งรายได้

และภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร	
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	 2)	งานจากลูกค้า	 เป็นแผนงานที่เกิดจากนโยบายของรัฐบาล	จึงเป็นงานที่มีความสำคัญต่อส่วนรวม	

ทั้งในส่วนของประชาชน	 หรือความมั่นคงของประเทศ	 	 เช่น	 งานด้านสุขภาพ,	 ด้านการศึกษา,	 ด้านกีฬา,	

ด้านการท่องเที่ยว	,ด้านความปลอดภัย	และ	ด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน			

	 3)	 งานที่รับดำเนินงาน	 	 มีลักษณะเป็นโครงการที่มีการกำหนดขอบเขตการดำเนินงาน	 ระยะเวลา

และงบประมาณชัดเจน	 ส่วนมากเป็นงานด้านการโฆษณา	 ประชาสัมพันธ์	 การวางแผนสื่อ	 และการจัด

กิจกรรม	ซึ่งเป็นงานที่เหมาะกับศักยภาพของบริษัท	

	 4)	 การนำเสนองานให้ลูกค้าพิจารณาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับการที่บริษัทจะได้รับการคัดเลือกจาก

ลูกค้า	ทั้งตัวงาน	Proposal	และ	Presentation	เนื่องจากเป็นสิ่งที่ทำให้ลูกค้ามองเห็นความพร้อมและเกิด

ความเชื่อมั่นในศักยภาพของบริษัท	

	 จะเห็นได้ว่าบริษัทฯมีความพร้อมในการรับดำเนินงานให้กับลูกค้า	 ทั้งด้านการนำเสนอแนวคิด	

กลยุทธ์ที่โดดเด่น	การจัดทำ	Proposal	และ	Presentation	ที่สร้างความน่าสนใจ	เกิดความน่าเชื่อถือ	อีก

ทั้งผลงานที่ผ่านมาก็เป็น	 Profile	 ที่ทำให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจ	 	 รวมถึงชื่อเสียงของบริษัท	 และการรักษา

ความสัมพันธ์อันดี	 กับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ	 ก็เป็นแนวโน้มที่เห็นได้ชัดว่า	 บริษัทจะสามารถเป็นผู้นำในธุรกิจ

ด้านนี้ได้อย่างไม่ยากนัก	

 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

	 การตลาด	

 กลยุทธ์ด้านการตลาด

	 1.)	กลยุทธ์การนำเสนองานโครงการ	

	 •	แนวคิดในการนำเสนอกลยุทธ์	โดยการคิด	Concept	งานที่ทันสมัย	เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายและ	

 ตรงตามวตัถปุระสงคข์องโครงการ			ขอ้ความทีใ่ชใ้นการสือ่สาร	เนน้ความกระชบั	ชดัเจน	ไดใ้จความ		

		 		งา่ยตอ่การจดจำ	 	

	 •	การออกแบบและผลิตสื่อทุกชนิด		เป็นไปตาม	Concept	ที่วางไว้	และมีดีไซน์ที่	โดดเด่นด้วย	

	 		สีสันและรูปแบบ	ทำให้สามารถดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายให้ความสนใจมากขึ้น		

	 •	กลยุทธ์ในการทำการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์	วิทยุ	หนังสือพิมพ์	หรือสื่ออื่นๆ	บริษัท	

	 		สามารถวางแผนการใช้สื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในเรื่องคุณภาพ	ปริมาณ	และราคา	เพราะ	

	 		บริษัทมีสื่ออยู่ในมือ	และมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้บริหารสื่อด้านต่างๆ	จึงทำให้การดำเนินงานเป็น	

	 		ไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ	รวมไปถึงบริษัทมี	partner	ในการร่วมทำงานที่มีประสิทธิภาพ	

	 		เช่น	เซ็นทรัล	เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์	เป็นต้น	

	 •	การทำงานเพื่อนำเสนอลูกค้า	ไม่เพียงแต่คำนึงถึงความต้องการที่ลูกค้ากำหนดไว้	แต่จะนำจุดเด่น	

	 		ที่บริษัทฯมีมาใช้เป็นกลยุทธ์นำเสนอเพิ่มเติมเพื่อให้งานโดดเด่นกว่าคู่แข่ง		เช่น	การแต่งเพลง		

	 		การใช้ศิลปินเป็น	presenter		เพื่อสร้างกระแส	และสร้างสีสันต่างๆ	ตลอดระยะเวลาของ		

	 		โครงการ	ซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นในการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า	
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	 •	การนำเสนองานทัง้ในรปูแบบ	Proposal	และ	Presentation	ทีม่คีวามละเอยีดของเนือ้หาทีค่รบถว้น

	 		พร้อมโชว์ภาพงานทุกชิ้นที่นำเสนอ	เช่น	story	board,	ภาพเวที,	ภาพบอร์ดนิทรรศการ,	ภาพ		

	 		Cut	Out		ฯลฯ	เพื่อลูกค้าสามารถเห็นในสิ่งที่นำเสนอได้ชัดเจน	และเกิดความมั่นใจว่าบริษัทจะ	

	 		สามารถดำเนินงานให้ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว	

	 2.)	กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์	

	 การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า	 และการติดตามความต้องการจากลูกค้าทั้งรายเก่าและรายใหม่	

มีการติดตามข้อมูลถึงโครงการที่ลูกค้าต้องการจะดำเนินการ	 เพราะจะทำให้ทราบถึงความต้องการของลูกค้า

ในการจัดทำโครงการตามแผนงานได้	 หรืออาจมีโครงการพิเศษที่ไม่อยู่ในแผนงานที่วางไว้ตามปีงบประมาณ	

ซึ่งเป็นโครงการที่ลูกค้าต้องรีบดำเนินงานให้ทันตามสถานการณ์	 บริษัทฯก็สามารถตอบสนองความต้องการได้

อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ		

 ลักษณะลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย	 

	 ลูกค้าจากหน่วยราชการอิสระ	 57	 หน่วยงาน	 และกระทรวง	 20	 กระทรวง	 	 ซึ่งมีหน่วยงานและ

รัฐวิสาหกิจอยู่ในสังกัด	 มีแผนงานตามนโยบายของรัฐบาลตามปีงบประมาณ	 โดยลูกค้ามีขอบเขตการดำเนิน

งานที่ชัดเจน		

 ภาวะการแข่งขัน	

 มูลค่าตลาดและแนวโน้มการเติบโต

	 มูลค่าตลาดสำหรับงานโครงการราชการนั้น	 จะเป็นไปตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณราย

จ่ายของรัฐบาลในแต่ละปี	 	 ซึ่งมีแนวโน้มจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆ	 เนื่องจากภาครัฐหันมาให้ความสำคัญกับการจัด

กิจกรรมหรือการประชาสัมพันธ์โครงการที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้มากขึ้น	 	 ซึ่งจะเห็นได้จากในแต่ละปีที่

ผ่านมามีงานโครงการและกิจกรรมต่างๆเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	

 ผู้แข่งขันในตลาด

	 -	 คู่แข่งทางตรง	 ได้แก่	 บริษัทที่ทำธุรกิจในรูปแบบเอนเตอร์เทนเมนท์	 	 ดำเนินงานด้านการจัด

กิจกรรม	การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์	วิทยุ	และ	หนังสือพิมพ์		เช่น	บริษัท	กันตนา	

กรุ๊ป	จำกัด	(มหาชน),	บริษัท	บรอดคาซท์ไทย	เทเลวิชั่น	จำกัด,	บริษัท		เจ	เอส	แอล	จำกัด	

	 -	คู่แข่งทางอ้อม		บริษัทที่ดำเนินงานด้านการจัดกิจกรรม	การโฆษณา	และการประชาสัมพันธ์ทาง

สื่อโทรทัศน์	 วิทยุ	และหนังสือพิมพ์	ที่อยู่ในรูปบริษัทเอเจนซี่	 เช่น	บริษัท	แมสซีฟ	แอดเวอร์ไทซิ่ง	 จำกัด,	

บริษัท	ฏีม	แอดเวอร์ไทซิ่ง	จำกัด,	บริษัท	โนวา	อินเตอร์	แอ็ด	จำกัด,	บริษัท	โปร	อิมเมจ	จำกัด	เป็นต้น	

 แนวโน้มภาวะการแข่งขัน

	 เนื่องจากงานโครงการราชการมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	 จึงมีแนวโน้มที่บริษัทที่ทำธุรกิจในรูปแบบเอน

เตอร์เทนเมนท์	 และบริษัทเอเจนซี่ต่างๆ	 สนใจเข้ามาแข่งขันในธุรกิจนี้มากขึ้น	 	 ส่งผลให้การแข่งขันสูงขึ้น

ตามไปด้วย	 	 ซึ่งนอกจากการนำเสนองานภายใต้ข้อกำหนด(Term	 of	Reference)ให้ได้มากที่สุด	 ในราคาที่

เหมาะสมที่สุดแล้ว	ยังจะต้องเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆเข้าไปในงาน	และคุณภาพงานที่นำเสนอก็จะต้อง

มากขึ้น	เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า	
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 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ	

	 ลักษณะงานส่วนใหญ่ที่ลูกค้าต้องการ	 จะเป็นงานโฆษณา	 ประชาสัมพันธ์	 การจัดคอนเสิร์ต	 และ

การจัดกิจกรรมต่างๆ	 ซึ่งบริษัทฯสามารถดำเนินการได้เองทั้งหมด	 เนื่องจากมีความพร้อมในทุกๆด้าน	 ได้แก่	

ทีมงานคุณภาพ,	ศิลปินนักร้องที่มีชื่อเสียง	และสื่อครบวงจร	ทั้งโทรทัศน์	วิทยุ	และสิ่งพิมพ์	เป็นต้น		

 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	

	 -	ไม่มี	-	



 การบริหารศิลปิน 

 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ	

	 เนื่องจากอาร์เอสดำเนินธุรกิจบันเทิงแบบครบวงจรมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน	 พบว่ามีศิลปิน	 นักแสดง

ในสังกัดมากมาย	ซึ่งศิลปินและนักแสดงเหล่านี้ถือเป็นสินทรัพย์ของอาร์เอส	ที่สร้างมูลค่าและเป็นตัวแทนขอ

งบริษัทฯในการเข้าร่วมกิจกรรมกับองค์กรอื่นๆ	 รวมทั้งการรับงานหลังจากออกอัลบั้มและโปรโมทผลงานเพลง

จนเป็นที่นิยมแล้ว		

	 ด้วยเหตนุี	้สายงานบรหิารภาพลกัษณแ์ละสนิทรพัยอ์งคก์รจงึเขา้มามบีทบาทหนา้ทีส่ำคญั	2	ประการ	คอื		

	 1)	บริหารภาพลักษณ์องค์กร	ผู้บริหาร	และศิลปิน	

	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาพลักษณ์โดยรวมขององค์กร	 ผู้บริหาร	 และศิลปินใน

สังกัดต่อสาธารณชนและภายในองค์กรอาร์เอสเอง		

	 2)	บริหารจัดการเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่ตัวศิลปิน	

	 มุ่งเน้นในการสร้างงานเพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับศิลปินในสังกัด	นอกเหนือจากการออกผลงานเพลง

หรือผลงานแสดงตามปกติ	โดยผลงานเหล่านี้จะต้องสอดคล้องและเกื้อหนุนให้ภาพลักษณ์ของศิลปินดีขึ้นหรือ

ชัดเจนขึ้น	ซึ่งงานที่กล่าวมาข้างต้นสามารถแบ่งออกเป็น	2	ประเภท	ดังนี้	

	 1)	งานโชว์บิซ	ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น	

	 	 -	การจัดแสดงคอนเสิร์ตทั้งในประเทศและต่างประเทศ	

	 	 -	งานโชว์ตัว	ไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลง	เดินแบบ	สัมภาษณ์	เล่นกีฬา	ฯลฯ	

	 	 -	งานจ้างแสดงเพื่อเก็บบัตรเข้าชมในลักษณะล้อมรั้ว	

	 2)	 งานไลเซ่นส์	 ได้แก่	 งานพรีเซนเตอร์	 ไลเซ่นส์	 ซึ่งปัจจุบันมีศิลปินในสังกัดจำนวนมากเป็นพรี

เซนเตอร์	 ให้กับสินค้าชั้นนำหลายผลิตภัณฑ์	 อันเป็นการเสริมภาพลักษณ์ให้กับตัวศิลปิน	 ซึ่งสินค้าเหล่านั้นมี

การทำกิจกรรมการตลาดอย่างต่อเนื่อง	 ส่งผลให้ภาพและข่าวความเคลื่อนไหวของศิลปินมีการเผยแพร่สู่

สาธารณชนโดยตลอด	



 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

52อาร์เอส 2550 รายงานประจำปี 52

 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

	 การตลาด	

 กลยุทธ์การตลาด

	 มีการใช้ทั้ง	Mass	Customization	Strategy	และ	Customization	Strategy	เป็นกลยุทธ์หลักใน

การทำงาน	 (ขึ้นอยู่กับประเภทของการผลิตและการบริการ)	 โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มลูกค้าโดยตรง	 (Direct	

Customer)	 เป็นหลัก	 แต่ก็ไม่ละเลยลูกค้าในกลุ่มตัวแทน	 (Advertising	 Agency)	 ทั้งนี้ทั้งนั้น	 ในการนำ

เสนองานให้กับลูกค้า	 จะมุ่งเน้นให้ลูกค้าได้มองเห็นว่างานที่บริษัทฯนำเสนอนั้นเป็นเครื่องมือทางการตลาด	

(Marketing	 Tool)	 ในการที่จะทำให้ลูกค้าแต่ละรายประสบความสำเร็จในวัตถุประสงค์ทางการตลาดที่ตั้งไว้

ของลูกค้าทุกรายโดยอาศัยหลักการของ	Entertainment	Marketing	ในการเข้าถึงผู้บริโภค	(Consumer)	

	 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์

	 มุ่งเน้นที่การทำการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อฯในวงกว้าง	(Mass	Communication)	เป็นหลัก	ไม่ว่าจะ

เป็น	 โทรทัศน์,	 หนังสือพิมพ์,	 วิทยุ	 หรือนิตยสาร	 เป็นต้น	 โดยใช้รูปแบบของการจัดการแถลงข่าว,	 การให้

สัมภาษณ์,	 การส่งข่าว,	 การจัดทำสกู๊ป	 ฯลฯ	 เนื่องจากลักษณะของผลิตภัณฑ์และการให้บริการของธุรกิจนี้

หวังผลต่อผู้บริโภคในระดับกว้าง	ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบของการใช้	Entertainment	Marketing	เพราะสามารถ

แทรกซึมเข้าไปในจิตใจของผู้บริโภคในทุกระดับได้ง่ายดายกว่า	

 ภาวะการแข่งขัน	

	 ในงานประเภทโชว์บิซนั้น	 การแข่งขันในปีที่ผ่านมานับว่ามีความเข้มข้นขึ้นมากเนื่องจากคู่แข่งขันมี

การปรับตัวและรุกคืบอย่างเห็นได้ชัด	เพราะเริ่มมองเห็นโอกาสทางการตลาดที่เปิดกว้างมากขึ้น	

	 สำหรับตลาดของงาน	 Licensing	 ของศิลปิน	 หากมองเรื่องพรีเซนเตอร์ก็ต้องนับว่าเป็นตลาดที่มีคู่

แข่งอยู่ค่อนข้างมาก	เนื่องจากเป็นตลาดที่	Supply	มีความหลากหลายอยู่พอสมควร	แต่อย่างไรก็ดีหากมอง

ที่กลุ่มพรีเซนเตอร์ที่มีความเป็น	Superstar	โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีกลุ่มเป้าหมาย

ที่เป็นวัยรุ่นแล้ว	นับว่าเรามีคู่แข่งน้อยมาก	

 แนวโน้มการตลาดในอนาคต	

	 เนื่องจากการตลาดที่อาศัยความบันเทิง	(Entertainment	Marketing)	เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่

เข้าถึงผู้บริโภคได้ง่าย	 จึงมีแนวโน้มที่เจ้าของผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆจะหันมาให้ความสนใจในวิธีการนี้กัน

มากขึ้น	 จึงเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้การแข่งขันจะต้องสูงขึ้น	 ซึ่งการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้จะไม่

อยู่ในสภาพที่คุ้นเคยอีกต่อไป	 กล่าวคือ	 ไม่ได้แข่งอยู่เพียงคู่แข่งโดยตรงเพียงอย่างเดียวแล้ว	 แต่จะมีคู่แข่ง

หน้าใหม่ๆเข้ามาในตลาดนี้อีกมากมาย	 ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบที่เป็นหน่วยงานหรือองค์กรฯที่มีผลงานอย่างต่อ

เนื่อง	หรือเป็นคู่แข่งที่เข้ามาในลักษณะขาจร	ก็จะมีให้เห็นอย่างมากมายในอนาคตอันใกล้นี้	

 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	

	 -	ไม่มี	-	
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ธุรกิจภาพยนตร ์
 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ	

	 การประกอบธุรกิจภาพยนตร์มีลักษณะเด่นของธุรกิจ	พอสรุปได้	5	ประการดังนี้	

	 1.	 ตน้ทนุการสรา้งและคา่ใชจ้า่ยในการโปรโมทภาพยนตรแ์ตล่ะเรือ่งไมเ่ทา่กนั	 จะแปรผนัตามประเภท

และขนาดของภาพยนตร์	โดยเฉลี่ยอยู่ที่ระดับเรื่องละ	15-20	ล้านบาท	สำหรับต้นทุนผลิต	และอีกประมาณ	

15-20	ล้านบาทโดยเฉลี่ยสำหรับค่าใช้จ่ายในการโปรโมท		

	 2.	 ต้นทุนผลิตส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ	 	 60-70	 เป็นค่าใช้จ่ายในการถ่ายทำซึ่งใช้เวลาประมาณ	

3-4	เดือน	และขั้นตอนในห้องแล็ปใช้เวลาประมาณ	2	เดือน	

	 3.	 การขายงานภาพยนตร์	 จะเริ่มจากการขาย	 Pre-Sale	 คือ	 การขายสิทธิ์ให้แก่สายหนังต่าง

จังหวัด,	VCD,	DVD,	การขายสิทธิ์ในการแพร่ภาพทางเคเบิลทีวี,	สถานีโทรทัศน์ฟรีทีวี	และการขายสิทธิ์ให้

ต่างประเทศ	

	 4.	รายได้จากการเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ในระบบส่วนแบ่ง	(Sharing)	จากค่าบัตรเข้าชมภาพยนตร์

ในเขตกทม.	และปริมณฑลปัจจุบันอัตราส่วนแบ่งอยู่ที่ร้อยละ	50		

	 5.	 รายได้จากการนำภาพยนตร์ที่ออกจากโรงภาพยนตร์ไปบรรจุลงแผ่น	 VCD	 และ	 DVD	 	 ซึ่งถ้า

หากภาพยนตร์เรื่องนั้นๆ	ได้รับความนิยมมากตอนที่ฉายในโรงภาพยนตร์	ยอดขาย	VCD	และDVD	ก็จะสูง

ตามไปด้วย	

	 ที่ผ่านมากลุ่มอาร์เอสมีเป้าหมายในการเป็นผู้นำในธุรกิจภาพยนตร์	 โดยมีแผนที่จะผลิตภาพยนตร์

อย่างต่อเนื่อง	 ด้วยความพร้อมในทุกด้านทั้งเงินทุน	 นักแสดง	 และทีมงานผลิตที่มีความชำนาญในการผลิต

งานภาพยนตรแ์ละประสบการณใ์นการประเมนิตลาดภาพยนตร	์ เปน็ปจัจยัสำคญัทีท่ำใหผ้ลงานภาพยนตรข์องกลุม่ฯ

ได้รับความนิยมตลอดมา	

 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

	 การตลาด	

 กลยุทธ์การตลาด

	 1)	กลยุทธ์การนำเสนอผลงานคุณภาพและตรงตามรสนิยมของตลาด	

	 ในการผลิตงานภาพยนตร์	 และงานละคร	 กลุ่มอาร์เอสให้ความสำคัญกับทุกขั้นตอนของการผลิต	

เริ่มจากทีมงานทำการศึกษาประเมินเหตุการณ์สภาพตลาดและรสนิยมของตลาดผู้ชมในขณะนั้น	 และเมื่อได้

โครงเรื่องที่เหมาะสมจะเป็นขั้นตอนการเขียนบท	กำหนดตัวนักแสดงและกระบวนการถ่ายทำ	การตัดต่อและ

การบันทึกเสียงด้วยความพิถีพิถันทำให้ผลงานที่ออกมามีคุณภาพและตรงกับความนิยมของผู้ชม		

	 2)	กลยุทธ์ความต่อเนื่อง	

	 ด้วยประสบการณ์ในธุรกิจอันยาวนานกว่า	25	ปี	ทำให้กลุ่มอาร์เอสตระหนักดีว่า	ความต่อเนื่องเป็น

กลยุทธ์ที่สำคัญที่จะทำให้เกิดความมั่นใจและความไว้วางใจจากบริษัทคู่ค้าอันได้แก่	 เจ้าของสถานีโทรทัศน์	
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เจ้าของโรงภาพยนตร์	 ผู้ประกอบการสายหนัง	 ผู้ประกอบการ	 Home	 Entertainment	 และจากผู้ชม	

นอกจากนี้การทำธุรกิจที่ต่อเนื่องทำให้กลุ่มอาร์เอสสามารถขยายการลงทุนในส่วนที่เกี่ยวเนื่องได้อย่างต่อเนื่อง	

เช่น	การเพิ่มจำนวนทีมงานผลิต	การลงทุนในอุปกรณ์ถ่ายทำที่ทันสมัย	และการทำการตลาดที่ต่อเนื่อง	

	 3)	กลยุทธ์การนำเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้เพื่อพัฒนางาน	

	 เช่น	 การนำระบบถ่ายทำใหม่ล่าสุดในระบบดิจิตอลมาใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์เป็นครั้งแรกและ

เป็นรายแรกในประเทศไทย	 ช่วยพัฒนาคุณภาพงานให้สูงขึ้นในขณะที่ประหยัดต้นทุนการถ่ายทำ	 และลด

ต้นทุนค่าฟิล์มซึ่งเป็นวิธีการถ่ายทำแบบเดิม	

 ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

	 1)	กลุ่มลูกค้าภาพยนตร์	

	 ลูกค้าหลัก	 ได้แก่	 โรงภาพยนตร์	 สายหนังต่างจังหวัด	 สถานีโทรทัศน์ประเภทฟรีทีวี	 เคเบิลทีวี		

ผู้ประกอบการ	Home	Entertainment	และผู้ซื้อสิทธิ์ในตลาดต่างประเทศ	

 ช่องทางการจำหน่าย

	 ช่องทางการจำหน่ายภาพยนตร์มี	5	ช่องทางดังนี้	

	 1.	สายหนังต่างจังหวัด	

	 2.	ผู้ประกอบการโทรทัศน์ทั้งเคเบิลทีวี	และฟรีทีวี	

	 3.	ผู้ชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล		

	 4.	ผู้ประกอบการธุรกิจ	Home	Entertainment	ในรูปแบบของ	Video,	VCD	และ	DVD	

	 5.	ผู้ซื้อสิทธิ์ในตลาดต่างประเทศ	

 ภาวะการแข่งขัน	

 มูลค่าตลาดภาพยนตร์และแนวโน้มการเติบโต

	 ตลาดภาพยนตร์ในปี	 2550	 ที่ผ่านมามีมูลค่าประมาณ	 3,609	 ล้านบาท	 โดยเพิ่มขึ้นจากปี	 2549	

ประมาณ	 301	 ล้านบาท	 สำหรับภาพยนตร์ไทยมีมูลค่าประมาณ	 1,654	 ล้านบาทจากภาพยนตร์ที่ออกฉาย	

46	เรื่อง	เติบโตกว่าปีก่อน	542	ล้านบาท	หรือร้อยละ	48		และมีจำนวนภาพยนตร์ที่เข้ามากกว่า	12	เรื่อง		

	 ในส่วนของอารเ์อสมภีาพยนตรอ์อกฉายทัง้สิน้	 5	 เรือ่งในป2ี550	 และมอีตัรารายไดเ้พิม่ขึน้กวา่ปกีอ่น

ร้อยละ	30	
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ตารางมูลค่าตลาดภาพยนตร์	

           (ล้านบาท)
 2548	 2549	 2550	

ภาพยนตร์ไทย	 1,100	 1,112	 1,654	

ภาพยนตร์	Hollywood	 1,880	 1,772	 1,857	

ภาพยนตร์ต่างประเทศอื่นๆ	 120	 257	 98	

รวม	 3,100	 3,308	 3,609	

ที่มา	:	บริษัทฯ	และบริษัทตัวแทนจำหน่ายภาพยนตร์

 ผู้ประกอบการภาพยนตร์

	 ผู้ประกอบการภาพยนตร์ไทยรายใหญ่ที่มีผลงานสร้างอย่างต่อเนื่องในปัจจุบันมีจำนวน	 5	 รายหลัก

ได้แก่	 กลุ่มอาร์เอส	 สหมงคลฟิล์ม	 ไฟว์สตาร์	 พระนครฟิล์มและ	 จีทีเอช	 โดยหากพิจารณาจากยอดรายได้

เครือโรง	บริษัทฯ	คาดว่า	น่าจะมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ประมาณอันดับสาม		

 แนวโน้มภาวะการแข่งขัน

	 บริษัทฯ	 ประเมินภาวะการแข่งขนัของธรุกจิภาพยนตรไ์ทยในป	ี 2551	 จะมกีารแขง่ขนัทีเ่ขม้ขน้มากขึน้	

แต่จำนวนผู้แข่งขันลดน้อยลง	 เนื่องจากในปัจจุบันผู้ชมมีความพิถีพิถันในการเลือกชมภาพยนตร์มากขึ้น	 โดย

หากภาพยนตร์ไทยเข้าฉายพร้อมกัน	 2	 หรือ	 3	 เรื่อง	 ผู้ชมภาพยนตร์มักจะเลือกชมเพียงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

เท่านั้น	 นอกจากนี้หากมีภาพยนตร์รอฉายในสัปดาห์ถัดไปหลายเรื่อง	 จะส่งผลให้รอบฉายลดลงอย่างรวดเร็ว

ถ้าหากภาพยนตร์เรื่องนั้นๆไม่ทำรายได้		

	 ด้วยเหตุนี้บริษัทฯจึงได้มีการปรับโมเดลของธุรกิจภาพยนตร์ขึ้นใหม่	 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์

ตลาด	โดยที่การผลิตภาพยนตร์	1	 เรื่อง	จะใช้งบประมาณในการสร้างไม่เกิน	20	ล้านบาท	และจะต้องหา

รายได้จากการขาย	Sponsor	หรือการสอดแทรกผลิตภัณฑ์เข้าไปในบทภาพยนตร์		นอกจากนี้	เชื่อว่าผู้ผลิต

จะพยายามขยายช่องทางการจำหน่ายออกสู่ตลาดต่างประเทศมากขึ้นอันสืบเนื่องมาจากการประสบความ

สำเร็จของภาพยนตร์ไทยหลายๆ	เรื่องในตลาดต่างประเทศ	ประกอบกับปัญหาจากตลาดภายในประเทศดังได้

กล่าวแล้วข้างต้น	

 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

 การจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่าย	

	 ด้วยโครงสร้างธุรกิจภาพยนตร์ที่วางไว้ของกลุ่มอาร์เอสทำให้การประกอบธุรกิจภาพยนตร์ดำเนินไป

อย่างมีศักยภาพ	 กลุ่มอาร์เอสการสร้างภาพยนตร์ดำเนินการโดยทีมงานของบริษัทย่อยของกลุ่ม	 และได้รับ

การสนับสนุนด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ในการถ่ายทำจากบริษัท	 อาร์เอส	 สตูดิโอ	 จำกัด	 ทำให้แผนงานการ

ผลิตภาพยนตร์ของกลุ่มดำเนินไปอย่างราบรื่น	

	 ในด้านการสรรหานักแสดงนั้น	 บริษัทฯ	 มีนโยบายการสรรหาที่เป็นอิสระ	 สามารถวางตัวนักแสดง

จากนอกสังกัดอาร์เอสได้	ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของ	Character	ของนักแสดงกับบทภาพยนตร์แต่ละ
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เรื่อง	 สำหรับการสรรหาผู้กำกับภาพยนตร์ที่ผ่านมานอกจากการร่วมงานกับผู้กำกับภาพยนตร์มืออาชีพที่มีชื่อ

เสียง	 กลุ่มอาร์เอสได้ผลิตผู้กำกับใหม่จากบุคลากรภายในที่มีแนวคิดสร้างสรรค์เพื่อเสนองานภาพยนตร์ที่มีรูป

แบบใหม่ๆ	 ไม่ซ้ำแนวตลาดเดิม	 ทำให้งานภาพยนตร์ของกลุ่มอาร์เอสเป็นที่น่าติดตามของผู้ชมภาพยนตร์

ตลอดมา	 และเนื่องด้วยการดำเนินแผนงานผลิตภาพยนตร์ที่ต่อเนื่องทำให้บุคลากรด้านต่างๆ	 อันได้แก่	

ผู้เขียนบทภาพยนตร์	 ผู้กำกับภาพยนตร์	 นักแสดง	 และทีมงานผลิตให้ความสำคัญติดตามและสนใจเข้าร่วม

งานกับกลุ่มฯ	อย่างต่อเนื่อง	

	 การผลิตแต่ละเรื่องนั้น	 จะใช้เวลาในการลงทุนสร้างรวมประมาณ	 8-10	 เดือน	 ประกอบด้วยช่วง

แรกประมาณ	 3-4	 เดือน	 เป็นขั้นตอนของการเตรียมงานเริ่มตั้งแต่การคัดเลือก	 พัฒนาบท	 และเขียนบท

ภาพยนตร์	 เมื่อบทเรียบร้อย	 ขั้นตอนต่อไปเป็นการคัดเลือกนักแสดง	 เตรียมคิวถ่ายทำ	 และวางแผนด้าน

สถานที่และอุปกรณ์การถา่ยทำทัง้หมด	 เมือ่ทกุอยา่งพรอ้มจะเริม่เปดิกลอ้งทนัทแีละใชร้ะยะเวลาโดยประมาณ	

3-4	เดือนจนงานถ่ายทำแล้วเสร็จ	จากนั้นเป็นขั้นตอนในห้องตัดต่อ	ซึ่งใช้เวลาโดยประมาณ	2	เดือน	ก่อน

จะกำหนดวันเข้าฉายในโรงภาพยนตร์	 บริษัทฯ	 จะวางแผนการตลาดสินค้าโดยการทำโฆษณาประชาสัมพันธ์

ล่วงหน้าประมาณ	2	เดือนเพื่อให้ลูกค้าผู้ชมรับทราบข่าวสาร		

 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	

	 -ไม่มี-	



ธุรกิจสื่อ 
	 การขยายเข้าสู่ธุรกิจสื่อเป็นความเกี่ยวเนื่องจากธุรกิจเพลง	 และเป็นการใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของ

ทรัพยากรด้านต่างๆ	 ของกลุ่มอาร์เอส	 ได้แก่	 การมีศิลปินนักร้อง	 นักแสดงในสังกัด	 การมีบุคลากรทีมงาน

ผลิตที่มีความชำนาญในด้านการผลิตและสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพ	และความพร้อมของเงินทุน	อันประกอบ

ไปด้วยสื่อโทรทัศน์	สื่อวิทยุ	สื่อสิ่งพิมพ์	และสื่อในห้างโมเดิร์นเทรด			

 ธุรกิจสื่อโทรทัศน์ 

 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ	

	 ลักษณะของบริการจะเป็นการขายเวลาโฆษณาในรายการของกลุ่มอาร์เอสที่ออกอากาศทางสถานี

โทรทัศน์ช่องต่างๆ	ได้แก่	ช่อง	5,	7,	9	และ	TITV	โดยประเภทรายการแบ่งออกเป็น	

	 รายการประเภทสาระบันเทิง			 	 4	รายการ	

	 รายการประเภทรายการเพลงสตริง	 8	รายการ	

	 รายการประเภทรายการเพลงลูกทุ่ง	 4	รายการ	 	

	 รวมทั้งสิ้น														 	 16	รายการ	
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โดยมีรายละเอียดของแต่ละรายการ	(ข้อมูล	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2550)	ดังแสดงในตารางข้างล่างนี้	


รายการประเภทสาระบันเทิง	 วัน	 เวลา	 สถานี	

CITY	LADY	 เสาร์	 10:30	 10:55	 5	

ฟ้าเมืองไทย	 อาทิตย์	 22:10	 23:05	 5	

กว่าจะเป็นดาว	 อาทิตย์	 16:00	 17:00	 9	

มหัศจรรย์วันหยุด	 วันหยุด	 14:00	 15:00	 9	


รายการเพลงสตริง	 วัน	 เวลา	 สถานี	

TV	RELAX	 พุธ	 13:25	 13:50	 5	

ญ.หญิง	โสภา	 ศุกร์	 10:35	 11:00	 5	

POP	UP	LIVE	 เสาร์	-	อาทิตย์	 0:15	 1:30	 5	

ภาษาปาร์ตี้	 จันทร์	 0:25	 1:25	 7

2	NITE	LIVE	 พุธ	–	พฤหัสบดี	 0:25	 1:25	 7

เมนูวันหยุด	 วันหยุด	 12:00	 13:00	 7

หัวใจสะพายเป้	 ศุกร์	 0:30	 1:30	 9	

ASIAN	LOOK	 เสาร์	 15:00	 16:00 TITV	


รายการเพลงลูกทุ่ง	 วัน	 เวลา	 สถานี	

สาวคูณสอง	 จันทร์	-	พุธ	 1:25	 2:55	 7

 อาทิตย์	 0:55	 1:25	 7

สยาม	พาซ่า	 จันทร์	 1:00	 2:00	 9	

เมืองไทยใช่เลย	 อาทิตย์	 0:30	 1:30	 9	

ยุทธภูมิลูกคอทองคำ	 จันทร์	-	พฤหัสบดี	 14:05	 14:30	 TITV	



	 นอกจากจะผลิตรายการโทรทัศน์	 เพื่อขายเวลาโฆษณาในรายการแล้ว	 	 บริษัทฯยังได้รับความไว้

วางใจจากสถานีโทรทัศน์	 และบริษัทผู้ว่าจ้างอื่นๆ	 ให้ทำการผลิตผลงานละครส่งสถานีเพื่อออกอากาศในช่วง

เวลา	 Prime	 time	 ได้แก่	 ละครก่อนข่าว	 และละครหลังข่าวภาคค่ำผ่านสถานีโทรทัศน์ต่างๆ	 โดยมีรายได้

เป็นค่าจ้างผลิตละครในลักษณะเหมาจ่ายต่อเรื่อง	 จำนวนละครที่รับจ้างผลิตให้สถานี	 และออกอากาศในปี	

2550	ที่ผ่านมารวมทั้งสิ้น	3	เรื่อง	ได้แก่	


สถานี	 ชื่อเรื่อง	 นักแสดงนำ	

ช่อง	3	 ปี่แก้วนางหงส์	 วรเวช	ดานุวงศ์,	อิศริยา	สายสนั่น,	ดนัย	จารุจินดา,	ชิดจันทร์	รุจิพรรณ	

ช่อง	7	 ภูติรักนะโม	 กวี	ตันจรารักษ์,	วรเวช	ดานุวงศ์,	สโรชา	ตันจรารักษ์,	ปุณยาพร	พูลพิพัฒน์	

ช่อง	7	 คู่ปั่น	คู่ป่วน	 กวี	ตันจรารักษ์,	เอมี่	กลิ่นประทุม,	โปงลางสะออน,	พรทิพย์	วงศ์กิจจานนท์	
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 การตลาดและภาวะการแข่งขัน	

 การตลาด	

 กลยุทธ์การตลาด	

	 1)	กลยุทธ์การกำหนด	Positioning	ของรายการ		

	 การวางแผนและออกแบบรูปแบบรายการตลอดจนการเลือกพิธีกร	 ตัวละคร	 หรือบทละคร	 ทีมงาน

ธุรกิจสื่อโทรทัศน์จะทำการศึกษาและกำหนดกลุ่มผู้ชมเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน	 และจะพิจารณากระแสความ

นิยมพฤติกรรมของผู้ชมรวมถึงผังรายการในเวลาใกล้เคียงและผังรายการของสถานีอื่นที่ออกอากาศในเวลา

เดียวกัน	 เป็นส่วนประกอบในการออกแบบและผลิตรายการคุณภาพ	สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายในเวลาออก

อากาศ			

	 2)	กลยุทธ์การมุ่งเน้นศักยภาพในการผลิตรายการที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ	

	 นอกจากกำหนดกลุ่มผู้ชมเป้าหมายที่ชัดเจน	การออกแบบและผลิตรายการให้มีคุณภาพนั้น	ทีมงานฯ	

ยังพิจารณาจากปัจจัยภายใน	 กลุ่มบริษัทอาร์เอสนั้นมีทรัพยากรที่มีความเข้มแข็งในเชิงการแข่งขันในหลาย

สาขา	อาทิ	นักร้อง	นักแสดง	พิธีกร	นักจัดรายการวิทยุ	บทประพันธ์	บทเพลง	บทคอลัมนิสต์	ฯลฯ	ดังนั้น	

การผลิตรายการจึงเลือกใช้ทรัพยากรภายในก่อนเป็นสำคัญ	 ซึ่งเป็นการสนธิประโยชน์และศักยภาพแบบครบ

วงจร	 โดยบริษัทฯมีทีมงานที่มีประสบการณ์ในวงการมายาวนานและมีความชำนาญที่หลากหลาย	 ทำให้การ

ผลิตรายการและละครของบริษัทฯ	ออกมาอย่างมีคุณภาพและมีผลตอบรับที่ดี	 	

	 3)	กลยุทธ์การกำหนดรูปแบบการขายเวลาโฆษณา		

	 การขายเวลาโฆษณาในรายการประเภทวาไรตี้	 ที่ดำเนินงานโดยฝ่ายขายในกลุ่มธุรกิจสื่อนั้น	 จะใช้

ลักษณะการขายแบบ	Loose	Spot	และ	Package	ของการลงโฆษณาในรายการ	และมีกลยุทธ์เสริมด้วย

การขายโฆษณาประเภท	 Tie-in	 สินค้าร่วมในรายการ	 ส่วนการขายเวลาโฆษณาในรายการเพลงจะเป็น

ลักษณะการขายแบบ	Package	ซึ่งบริษัทฯ	จะจัดโฆษณาสินค้าลงในหลายรายการ	

	 4)	กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรธุรกิจ	

	 พันธมิตรธุรกิจหลักของธุรกิจสื่อโทรทัศน์ได้แก่	 สถานีโทรทัศน์	 และกลุ่มลูกค้าโฆษณา	 บริษัทฯ	 ให้

ความสำคัญกับการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรธุรกิจหลักทั้งสอง	 เนื่องด้วยสถานีโทรทัศน์

เป็นทัง้ผูใ้หเ้ชา่เวลาออกอากาศรายการและเปน็ลกูคา้วา่จา้งผลติละครใหแ้กส่ถานฯี	 ความสัมพันธ์ที่ดีประกอบ

กับความชำนาญในการผลิตงานที่มีคุณภาพมีผลทำให้โอกาสการทางการค้าของบริษัทฯ	มีเพิ่มมากขึ้น	สำหรับ

ลูกค้าโฆษณามีส่วนสำคัญในการสนับสนุนการค้าของบริษัทฯ	 ความร่วมมือของลูกค้าโฆษณามีส่วนอย่างมาก

ต่อการเติบโตของกิจการ	

	 5)	กลยุทธ์การนำเสนอผลงานคุณภาพและตรงตามรสนิยมของตลาด	

	 ในส่วนของการผลิตงานละคร	กลุ่มอาร์เอสให้ความสำคัญกับทุกขั้นตอนของการผลิต	เริ่มจากทีมงาน

ทำการศกึษาประเมนิเหตกุารณส์ภาพตลาดและรสนยิมของตลาดผูช้มในขณะนัน้	 และเมือ่ไดโ้ครงเรื่องที่เหมาะสม
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จะเป็นขั้นตอนการเขียนบท	 กำหนดตัวนักแสดงและกระบวนการถ่ายทำ	 การตัดต่อและการบันทึกเสียงด้วย

ความพิถีพิถันทำให้ผลงานที่ออกมามีคุณภาพและตรงกับความนิยมของผู้ชม		

 ลักษณะลูกค้าและช่องทางการจำหน่าย	

	 1)	กลุ่มลูกค้าโฆษณา	

	 •	บริษัทโฆษณา	(Agency)		

	 •	บริษัทเจ้าของสินค้า	(Direct	Customer)	

	 การขายเวลาโฆษณาของกลุ่มอาร์เอสผ่าน	Agency	และDirect	Customer	 ในสัดส่วนร้อยละ	 75	

และ	25	ของยอดขายโฆษณาสื่อโทรทัศน์รวม			

	 2)	กลุ่มผู้ชมเป้าหมาย	

	 กลุ่มผู้ชมเป้าหมายจะแยกออกตามประเภทรายการและช่วงเวลาออกอากาศ	 จึงทำให้มีกลุ่มผู้ชมแตก

ต่างกันไปในแต่ละรายการ	

	 3)	กลุ่มลูกค้าว่าจ้างผลิตละคร	

	 ปัจจุบันได้แก่	 สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี	 ช่อง	 3	 สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง	 5	 สถานีโทรทัศน์สี

กองทัพบกช่อง	7	และสถานีโทรทัศน์ช่อง	9	

 ภาวะการแข่งขัน 

 ผู้ประกอบการ

	 ผู้ประกอบการในธุรกิจสื่อโทรทัศน์เริ่มเร่งหาจุดแตกต่าง	 และเน้นความสามารถของตนในการผลิต	

โดยส่วนใหญ่จะมีดาราในสังกัดของตนเอง	 ต่างกันที่จำนวนมากหรือน้อย	 และระดับความนิยมของดารา

แสดงนำแต่ละคน	ค่ายผู้ผลิตรายการ	ละคร	ที่มีผลงานออกอากาศสม่ำเสมอได้แก่	กลุ่มอาร์เอส,	ค่ายจี	เอ็ม	

เอ็ม,	ค่ายโพลีพลัส,		ค่ายบีอีซี	เทโร,		ค่ายกันตนา,	ค่าย	เจ	เอส	แอล,	ค่ายเวิร์ก	พ้อยท์	และค่ายบอร์น	

เป็นต้น	นอกจากนี้ยังมีค่ายเล็กเกิดใหม่ที่เร่งพัฒนาเฉพาะประเภทรายการเป็นสำคัญ	อาทิ	บางกอกการละคร	

และ	 ไร่ส้ม	 ผู้ผลิตรายการประเภทวิเคราะห์ข่าว	 ซึ่งเป็นผู้ผลิตรายการที่สามารถแยกกลุ่มผู้ชมเป้าหมายที่

ชัดเจน	ออกจากกลุ่มคนดูส่วนใหญ่ของรายการสำคัญอื่นๆ	ที่ออกอากาศในเวลาเดียวกัน	ทำให้ลูกค้าโฆษณา

ต้องพิจารณามากยิ่งขึ้นว่าจะเลือกหรือจัดสรรงบโฆษณาลงในรายการตามกลุ่มผู้ชมเป้าหมายใดบ้าง	

 แนวโน้มภาวะการแข่งขัน

	 เนื่องด้วยการพิจารณาจัดสรรงบโฆษณาลงรายการโทรทัศน์	 ลูกค้าโฆษณาส่วนหนึ่งยังคงดูที่ความ

นิยมหรือเรทติ้งของรายการเป็นประเด็นสำคัญ	 รายการโทรทัศน์ใดที่มีเรทติ้งสูงแสดงว่ามีผู้นิยมชมรายการ

จำนวนมาก	 แต่ยังมีลูกค้าโฆษณาบางส่วนที่สนใจกระแสการเจาะกลุ่มผู้ชมที่ชัดเจนจากการทำรายการเฉพาะ

ประเภท	 	 ทำให้ผู้ลงโฆษณาเริ่มตัดสินใจจากกลุ่มผู้ชมเป้าหมายของรายการ	 ว่าตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ของสินค้าที่จะโฆษณาด้วย	 จากข้อพิจารณา	 2	 ประเด็นหลักดังกล่าว	 ทำให้รูปแบบการแข่งขันมีทั้งใน

ลักษณะการพัฒนารายการให้ออกมามีคุณภาพและตรงกับรสนิยมของผู้ชม	 เพื่อผลักดันให้รายการมีเรทติ้งใน
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อันดับที่ดี	 และการทำรายการให้ตอบสนองความต้องการของสินค้า	 โดยเลือกที่จะสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าเป้า

หมายของสินค้าที่จะโฆษณาด้วยเป็นสำคัญ	

 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ	
	 ในการผลติรายการและละครโทรทศัน	์ ของกลุม่อารเ์อสโดยสว่นใหญเ่ปน็การบรหิารทรพัยากรที่มีอยู่ใน
บริษัทฯ	และบริษทัยอ่ย	ทัง้ในดา้นของบคุลากรไดแ้ก	่ดารา	นกัแสดง	ผูด้ำเนนิรายการ	(พธิกีร)	ในสงักดัของ	
บรษิัทฯ	 และในด้านของเครื่องมือและอุปกรณ์	 ได้แก่	 สตูดิโอ	 (โรงถ่ายทำ)	 กล้อง	 อุปกรณ์ในการถ่ายทำ	
ห้องตัดต่อภาพและเสียง	 เป็นการเช่าจากบริษัท	 อาร์เอส	 สตูดิโอ	 จำกัด	 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยหนึ่งในกลุ่ม
อาร์เอส	 ทั้งนี้มีบางกรณีที่อาจจะมีการใช้บุคลากรภายนอก	 เช่น	 ดารา	นักแสดง	ที่ไม่อยู่ในสังกัด	 ทั้งนี้เพื่อ
ความเหมาะสมของเนื้อหา	 ในส่วนของเวลาออกอากาศนั้น	 บริษัทฯ	 มีทีมงานสร้างสรรค์ที่จะคิดหารูปแบบ

รายการใหม่ๆ	ที่น่าสนใจเพื่อไปนำเสนอให้กับสถานี	เพื่อการตัดสินใจอย่างสม่ำเสมอ

 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

	 -	ไม่มี	–	



 ธุรกิจสื่อวิทยุ 

 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

 ในปี	2550	บริษัท	สกาย-ไฮ	เน็ตเวิร์ค	จำกัด	ดำเนินการผลิตรายการวิทยุเพื่อธุรกิจสื่อวิทยุ	ทั้งสิ้น	
3	 รายการ	 โดยออกอากาศผ่านคลื่นความถี่ระบบ	 F.M.	 จำนวน	 3	 คลื่น	 ได้แก่	 คลื่น	 F.M.	 94.5	MHz.	
คลื่น	 F.M.	 93.0	 MHz	 และคลื่น	 F.M.	 106.0	 MHz	 (คลื่น	 F.M.106.0	 MHz	 สัมปทานหมดลงเมื่อ		
30	 พฤศจิกายน	 2550)	 	 โดยทั้ง	 3	 คลื่นเน้นการหารายได้จากการขายเวลาโฆษณา	 และการผลิต	 Event	
โดยมีกลุ่มเป้าหมายแตกต่างกันตามรูปแบบรายการที่ชัดเจน	ดังนี้



สถานีวิทยุ	


F.M.	94.5	MHz.	
MAX	94.5	Digital	Radio	


F.M.	93.0	MHz.	

COOL93	Fahrenheit	



F.M.	106.0	MHz.	
106	Life	Plus	





ผู้ให้สัมปทานคลื่นวิทยุ	 สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ	 สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ	 สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ	

วันและเวลาออกอากาศ	 24	ชั่วโมง	 24	ชั่วโมง	 24	ชั่วโมง	

สัญญาณส่งคลื่นวิทยุ
ครอบคลุมพื้นที่	 กรุงเทพฯ	และปริมณฑล	 กรุงเทพฯ	และปริมณฑล	 กรุงเทพฯ	และปริมณฑล	

คอนเซ็ปท์รายการ	 DIGITAL	RADIO	 50	MINUTES	
MUSIC	LONG	PLAY	

LIFESTYLE	AND	INFO	HUB	

กลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย	 นักเรียน	นักศึกษา	
อายุ	12-24	ปี	

นักศึกษา	คนทำงาน	
อายุ	20-34	ปี	

คนทำงาน	
อายุ	25-44	ปี	





60 6160 61อาร์เอส 2550 รายงานประจำปี 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

	 ทั้ง	3	คลื่นดำเนินตามนโยบายของบริษัทฯในการประกอบกิจการวิทยุเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบ	โดยยัง

คงเน้นรักษาความนิยมเดิมในแต่ละสถานีไว้และขยายฐานผู้ฟังให้กว้างขึ้นจนทำให้ในปัจจุบันแต่ละรายการ	

ยังคงรักษาฐานผู้ฟังที่ชัดเจน	 และความนิยมในการรับฟังไว้ได้	 จนสามารถครองความนิยมในอันดับสูงของ

แต่ละกลุ่มเป้าหมายจากการสำรวจ	 ของ	 Nielsen	 Media	 Research	 ส่งผลให้ลูกค้าบริษัทโฆษณา	 และ

บริษัทเจ้าของสินค้า	ยังคงความมั่นใจในการใช้สื่อโฆษณาของบริษัทต่อไป	

 รูปแบบของรายการวิทยุ	

 สถานีวิทยุ FM 94.5 MHz (MAX 94.5 Digital Radio สนุก...ล้ำ) สถานีวิทยุจเรทหารสื่อสาร 

	 เนื่องจากบริษัทหมดอายุสัมปทานกับสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ	 F.M.	 88.5	 MHz	 ในเดือน	

กันยายน	2550	ทำให้บริษัทนำรายการ	MAX	88.5	มาออกอากาศที่สถานีวิทยุจเรทหารสื่อสาร	F.M.	94.5	

MHz	 ตั้งแต่วันที่	 1	 ตุลาคม	 พ.ศ.2550	 และเปลี่ยนชื่อรายการใหม่	 เป็น	 “MAX	 94.5	 Digital	 Radio	

สนุก...ล้ำ”	ซึ่งบริษัทได้รับความร่วมมือในการร่วมผลิตรายการ	จากบริษัท	Ten	Music	Television	ซึ่งเป็น

ผู้รับสัมปทานคลื่นจนถึง	ธันวาคม	2551	

	 MAX	 94.5	 Digital	 Radio	 เป็นรายการวิทยุในรูปแบบ	 Contemporary	 Hits	 Radio	 (CHR)	

สำหรับกลุ่มนักเรียน	 นักศึกษาและคนเริ่มต้นทำงาน	 ที่มีอายุระหว่าง	 12	 –	 24	 ปี	 โดยมี	 Concept	 ว่า	

“ดิจิตอล	เรดิโอ	(Digital	Radio)	สนุก..ล้ำ”	ซึ่งเป็นรูปแบบรายการวิทยุแบบใหม่	ที่ได้ผนวก	Lifestyle	ของ

กลุ่มเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน	 โดยมี	 Marketing	 Theme	 คือ	 ความตื่นเต้น	 (Excitement)	 ความบันเทิง	

(Entertainment)	ความท้าทาย	(Challenge)	และ	เรื่องราวของดิจิตอลต่างๆ	(Digital	Lifestyle)			ดังนั้น

เพลงที่เปิดหรือกิจกรรมต่างๆ	 ที่ทางคลื่นจัดขึ้น	 จะสะท้อนถึงความเป็นคนรุ่นใหม่	 ทันสมัย	 ไม่ตกเทรนด์	

และสื่อสารผ่าน	PJ	(Program	Jockey)ที่มีความเป็นกันเองและมีคาแรกเตอร์เด่นชัด	


F.M.	94.5	MHz.		“MAX94.5”	

จันทร์-ศุกร์	 PJ	 เสาร์-อาทิตย์	 PJ	

08.00	–	10.00		 หนุ่ม	นวิน	ชื่นจำนง		
เสริฐ	ประเสริฐ	ตันติขะวีระ	

08.30	–	12.30		 ต๊ะ	รชต	เอี่ยมวรกุล	

10.00	–	12.30	 เอ็ม	ธเนศ	เหลืองวรชาติกุล	
หญิง	สุกัญญา	ไรวินทร์	

 

13.00	–	16.00	 ต้น	ธนาวุฒิ	จันจิระ	 13.00	–	16.00	 บี	ปพนพัชร์	มีเที่ยง	

16.00	–	18.00	 โบ	สหรัถ	โตกะหุต	 16.00	–	18.00	 (Sat)	ต้น	ธนาวุฒิ	จันจิระ	
(Sun)	หนุ่ม	นวิน	ชื่นจำนง	

18.00	–	20.00	 บิ๊ก	ทองภูมิ	สิริพิพัฒน์	 18.00	–	20.00		 จันจิ	จันจิรา	จันทร์พิทักชัย	

20.00	–	23.00	 แนน		กัญดา	ศรีธรรมูปถัมภ์	
จั๊ด	ธีมะ	กาญจนไพริน	

20.00	–	23.00	 เสริฐ	ประเสริฐ	ตันติขะวีระ	
โอ๋	จิรภา	สีตาบุตร	

23.00	–	02.00	 เซ็น	ฌานวิทย์	ไชยศิริวงศ์	 23.00	–	02.00	 แคท	แคทรียา	นิภามณี	

02.00	–	05.30		 Maximum	of	Non-Stop	Music	 02.00	–	05.30		 Maximum	of	Non-Stop	Music	
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	 ในส่วนของการเปิดเพลง	 คลื่น	MAX	 94.5	 Digital	 Radio	 ได้นำเสนอเพลงที่ผ่านการทำ	Music	

Research	 ในทุกๆสัปดาห์เพื่อเลือกเฉพาะเพลงที่กลุ่มเป้าหมายอยากฟังมากที่สุด	 โดยมีสัดส่วน	 เพลงไทย

ประมาณ	70%	และอีกประมาณ	30%เป็นเพลงสากล	ทั้งจากอังกฤษ	อเมริกา	ญี่ปุ่น	และเกาหลี	

	 สำหรับกิจกรรมต่างๆ	 ที่ทางคลื่นได้จัดขึ้น	 จะสอดคล้องกับ	 Marketing	 Theme	 เพื่อให้ภาพของ

กิจกรรมและรายการวิทยุเป็นไปในทิศทางเดียวกัน	 ในปี2550ที่ผ่านมามีหลายกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จ

อย่างท่วมท้น	เช่น	

	 -	MAX	Day	วันสนุกแห่งมหาชนชาวสยาม		

	 การจัดเวทีคอนเสิร์ตพร้อมกัน	3	 เวที	คือ	ลาน	Siam	Discovery	Plaza,	ลาน	Parc	Paragon	

และลาน	Hard	Rock	Cafe’	โดยมีศิลปินที่มาร่วมงานมากกว่า	100	ชีวิต	และภายในงานยังมีเรื่องราวของ

โลกดิจิตอลต่างๆ	อีกด้วย	

	 -	MAX	อาสา	ค่ายอาสาพัฒนาความสุข		

	 เป็นการพาอาสาสมัครไปบำเพ็ญประโยชน์ในท้องที่ต่างๆ	เช่น	ไปปลูกข้าวเหนียวให้น้องๆ	ผู้ยากไร้ที่

จังหวัดขอนแก่น	หรือ	การปลูกป่าชายเลนที่จังหวัดตราด	เป็นต้น	

	 -	MAX	Year	Sale	มหกรรมลดเพื่อโลก		

	 อันประกอบไปด้วยมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินมากมาย	 แฟชั่นโชว์	 และบูธขายของมือสอง	 จากเหล่า

ศิลปินดารา	เพื่อช่วยลดสภาวะโลกร้อน	โดยรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้กับมูลนิธิโลกสีเขียว	ในพระอุปถัมภ์	ของ

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา	กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์	

	 ด้วยเนื้อหาต่างๆในรายการ	 ไม่ว่าจะเป็นเพลงที่เปิด	 และกิจกรรมที่คลื่น	 MAX	 94.5	 	 Digital	

Radio	จัดขึ้น	ได้ตอบโจทย์ในสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายต้องการอย่างแท้จริง	ทำให้คลื่น	MAX	94.5	Digital	Radio	

มกีลุม่คนทีต่ดิตามฟงัอยา่งตอ่เนือ่งโดยม	ีRating	อยูใ่นอนัดบั	Top	5	ของกลุม่ผูฟ้งัเปา้หมายอาย	ุ12	–	24	ปี	

หรือ	Contemporary	Hits	Radio	(CHR)	โดยการสำรวจจาก	Nielsen	Media	Research	



สถานีวิทยุ : F.M. 93.0 MHz. (COOL93 Fahrenheit) สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ	


F.M.	93.0	MHz.				COOL93	Fahrenheit		

จันทร์	–	ศุกร์	 PJ	

06.00	-	09.00	น.	 รังรอง	วัณณรถ	

09.00	-	12.00	น.	 ดนู	สิงหเสนี	

12.30	-	15.00	น.	 วรงค์พร	วิชัยดิษฐ์	

15.00	-	18.00	น.	 ฉัตรชัย	เจริญชุษณะ	

20.30	-	23.00	น.	 บุญญิตา	งามศัพพศิลป์	

23.00	-	02.00	น.	 อติรุจน์	ประกิตสุวรรณ	

02.00	-	06.00	น.	 SWEEP	MUSIC	
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	 COOL93	 Fahrenheit	 คลื่นที่นำเสนอเพลงไทยสากลในแนว	 EASY	 LISTENING	 ที่ได้รับการ

ยอมรับจากกลุ่มผู้ฟังสูงสุดและเป็นรายการวิทยุคลื่นแรกที่สร้างปรากฏการณ์การนำเสนอเพลงเพราะต่อเนื่อง

มากที่สุด	 50	 นาที	 “50	MINUTES	MUSIC	 LONG	 PLAY“	 โดยทุกๆบทเพลงเพราะได้ผ่านการคัดสรร

จากผลสำรวจความนิยมของผู้ฟังอย่างแท้จริง	 พร้อมด้วยทีมพีเจมืออาชีพที่ได้รับการยอมรับจากกลุ่มคนฟัง	

และการจัดกิจกรรมที่ตอบสนองไลฟสไตล์และเปิดโลกทัศน์ของกลุ่มคนทำงานรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง	 ส่งผลให้	

COOL93	Fahrenheit	สามารถเติบโตเป็นคลื่นอันดับ	1	บนหน้าปัดวิทยุอย่างรวดเร็ว	และเป็นเอกฉันท์จาก

การสำรวจของ	Nielsen	Media	Research	

	 ด้วยกลยทุธก์ารตลาดทีไ่มห่ยดุนิง่	 การเปดิตวั	 COOL	 Ambassador	 เปน็วทิยรุายการแรก	 ในปี	 2550	

และกิจกรรมทางการตลาดที่ร่วมกับแบรนด์แฟชั่น	และCelebrity	ชั้นนำที่มาร่วมเป็น	Presenter	พร้อมด้วย

รูปแบบรายการที่พัฒนาเพื่อให้ตรงใจกลุ่มเป้าหมายภายใต้	 Brand	 Idea	 “Pleasure,	 Romance	 and	

Friendship”	ส่งผลให้	COOL	93	Fahrenheit	กลายเป็นคลื่นเพลงฟังที่ทันสมัยที่สุดในกลุ่มคู่แข่ง	จากการ

สำรวจพฤติกรรมผู้ฟังรายการวิทยุทั่วกรุงเทพฯ	อีกด้วย	

	 นอกจากรูปแบบรายการที่เป็นที่ยอมรับแล้ว	 	 รูปแบบกิจกรรมในรายการยังเป็นกิจกรรมที่ตอกย้ำ

ความเป็นคลื่นวิทยุ	 EASY	 LISTENNING	 ที่ได้รับความนิยมสูงสุด	 ควบคู่ไปกับการสร้างความสัมพันธ์อันดี

ระหว่างคนฟังและรายการด้วยกิจกรรมเชิง	CRM	(Customer	Relation	Marketing)	เช่น		

	 1)	กิจกรรม	Romantic	Dream-Hunting	Season	2	

	 กิจกรรมทีเ่ปดิโอกาสใหคู้ร่กัไดร้ว่มลา่ฝนัเพือ่เดนิทางไปยงั	3	จดุหมายสดุโรแมนตกิ	พรอ้มกบั	3	คูร่กั	

Celeb	สุดฮอต		ได้แก่	ซี	–	ศิวัฒน์		และเอมี่	กลิ่นประทุม	กับเส้นทาง	Shangrila	-Dragon	Paradise,	

เอมี่	แสตมป์	และจิมมี่	นรินทร์	กับเส้นทาง	Dubai	-	Desert	Paradise,	จี๊ด	แสงทอง	เกตุอู่ทอง	และ

อนันดา	เอเวอริ่งแฮม	กับเส้นทาง	Maldieves	-	Island	Paradise	

	 2)	กิจกรรม	COOL	CELEBRATION	“New	7	Wonders”	

กิจกรรมฉลองครบรอบ	7	ปี	ของ	COOL93	Fahrenheit	ร่วมกับการประกาศผล	7	สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

ยุคใหม่	 ในวันที่	 07/07/07	 โดยให้ผู้ฟังร่วมทายผลและลุ้นเป็นผู้โชคดีร่วมเดินทางไปสัมผัส	 7	 สิ่งมหัศจรรย์

ของโลกยุคใหม่ก่อนใคร	 	 โดยมีดารานักแสดง	 ศรีริต้า	 เจนเซ่น	 ร่วมเดินทางไปยังนครเพตรา	 ประเทศ

จอร์แดนด้วย	

	 3)	กิจกรรม	COOL	OUTING	SEASON	2	

กิจกรรมกระชับมิตรของชาวออฟฟิศที่จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่	2		ซึ่งจะพาผู้ฟังยกออฟฟิศ	50	ชีวิต	ร่วมเดิน

ทางไปพักร้อน	2	วัน	1	คืน	ณ	รีสอร์ทหรูไม่ไกลจากกรุงเทพฯ	พร้อมกิจกรรม	team	building	สร้างความ

สัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน	และกิจกรรมบันเทิงภาคค่ำร่วมกับศิลปิน		ซึ่งจัดขึ้นทุกเดือน	
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	 4)	XCOOLSIVE	MOMENT	“Miracle	of		Voice-The	Memories	of	JOE	PAUSE”	

	 คอนเสริต์เตม็รปูแบบ	เพือ่รำลกึถงึงานเพลงของศลิปนิเจา้ของฉายา	“นำ้เสยีงมหศัจรรย“์	โจ	้อมัรนิทร์

เหลืองบริบูรณ์	 โดยนักร้องคุณภาพ	 อาทิ	 นพ	 พรชำนิ,	 วิยะดา	 โกมารกุล	 ณ	 นคร,	 ป็อด	 โมเดิร์นด็อก,		

รัดเกล้า	อามระดิษ,	น้อย	พรู,	 โป้	 โยคีเพลย์บอย	และตรัย	ภูมิรัตน์	 	ซึ่งจัดขึ้นที่	Royal	Paragon	Hall	

โดยนำรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้ครอบครัวเหลืองบริบูรณ์		

	 ด้วยเหตุนี้	COOL93	Fahrenheit	จึงเป็นรายการวิทยุยอดนิยมจากการสำรวจความนิยมบนหน้าปัด	

ของ	Nielsen	Media	Research	และได้รับความนิยมเป็นอันดับ	1	ยาวนานกว่า	3	ปี	ตั้งแต่ปี	2547	จน

กระทั่งปัจจุบันนี้	 (ข้อมูลเดือนธันวาคม	2550)		 ในกลุ่มรายการวิทยุประเภท		Easy	 listening		ของกลุ่ม

คนทำงาน	(20	–	34	ปี)		



สถานีวิทยุ : F.M. 106.0 MHz. (106 Life Plus) สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ	

	 เนื่องจากสัมปทานคลื่น	 F.M.106	 MHz	 ของสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือที่บริษัทได้รับมาหมดลง

เมื่อเดือน	พฤศจิกายน	2550	บริษัทจึงยุติการผลิตรายการ	106	Life	Plus	ลงเมื่อ	30	พฤศจิกายน	2550	

 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

	 การตลาด	

 กลยุทธ์การตลาดและการแข่งขัน

	 1)	กลยุทธ์นโยบายความคุ้มค่า	(Value	for	money)		

	 ในปี	 2550	 บริษัทฯยังคงใช้กลยุทธ์ด้านความคุ้มค่า	 เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับงบประมาณที่

ลูกค้ามีอยู่เพื่อการโฆษณา	ในลักษณะของการขายแบบแพ็คเก็จ	คือ	การขายเวลา	loose	spot	ร่วมกับการ

จัด	Activity	 In	Program	และ	Event	Marketing	ซึ่งมีผลต่อการส่งเสริมการขายอย่างเป็นรูปธรรมและ

คุ้มค่าต่อการลงทุน	เช่น	กิจกรรม	Max	Stage	Mobile	ตลอดปี	2550	ที่บริษัทฯ	ได้รับความไว้วางใจจาก

ลูกค้าและผู้สนับสนุนให้จัดกิจกรรมภายใต้งบประมาณที่คุ้มค่า	โดยการเซ็นสัญญาลงโฆษณายาวตลอดปี		

	 2)	กลยุทธ์การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย	

	 จากสภาวะการแข่งขันอย่างเข้มข้นของธรุกจิวทิย	ุ ทีต่อ้งการสรา้งความแตกตา่งของรายการใหเ้กดิขึ้น	

เพื่อเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มทั้งต่อคลื่นวิทยุและต่อลูกค้าและสินค้าที่ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ	 ดังนั้น

การขายเวลาโฆษณาอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า	 และต่อการสร้างแบรนด์ของบริษัทฯ	

และคลื่นวิทยุในเครือทั้ง	 3	 คลื่น	 ด้วยเหตุนี้ทางบริษัทฯ	 จึงมีการปรับปรุงกลยุทธ์การดำเนินการให้ความ

สำคัญกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย	 โดยมีกลยุทธ์การเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ	 (Synergy)	 กับพันธมิตร

ในดา้นตา่งๆ	โดยการเขา้รว่มเปน็	Media	Partner	ใหก้บักจิกรรมหรอืคอนเสริต์ทีม่กีลุม่ลกูคา้เปา้หมายเดยีวกนั	

	 รวมถึงการเพิ่มมูลค่าของสินค้าโดยมีกิจกรรมส่งเสริมการขายที่ทำร่วมกันระหว่างรายการและผู้ฟัง	

เช่น	การเล่นเกมในรายการ	“MAX	94.5	–	Who	Am	I?”	และ“COOL	Platinum	Rewards”	เป็นต้น		
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	 กิจกรรมส่งเสริมการขายทั้งหมดนี้	 	 บริษัทฯจะเน้นกิจกรรมที่มีคุณภาพที่สามารถให้สาระและบันเทิง

กับผู้ร่วมกิจกรรมและในขณะเดียวกันยังสามารถตอบสนองนโยบายการตลาดของลูกค้าได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ	 มีความชัดเจนและตรงกับกลุ่มเป้าหมาย	 ส่งผลให้บริษัทฯ	 สามารถสร้างรายได้จากการจัด

กิจกรรมส่งเสริมการขายให้กับลูกค้าได้อีกทางหนึ่ง	

 นอกจากนีแ้ลว้บรษิทัฯ	 ยงัใชศ้กัยภาพของฝา่ยโฆษณาและประชาสมัพนัธข์องบรษิทั	 อารเ์อส	 จำกดั	

(มหาชน)	 เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของรายการวิทยุในสังกัด	 และกิจกรรมของลูกค้าให้เป็นที่ยอมรับและรู้จัก

อยา่งแพรห่ลาย	 ทัง้ในรปูแบบขา่วประชาสมัพนัธแ์ละการโฆษณาในสือ่อืน่ๆ	 เชน่	 รายการโทรทศัน,์	 นติยสาร,	

สื่อกลางแจ้ง,	สื่อเคลื่อนที่	ฯลฯ	อีกด้วย	

	 3)	กลยุทธ์การให้บริการวางแผนโฆษณา	

	 บุคลากรของบริษัทฯ	เป็นผู้ที่อยู่ในสายงานวิทยุมาเป็นเวลานาน	มีความรู้และความเข้าใจในธุรกิจสื่อ

วิทยุเป็นอย่างดี	 สามารถให้คำปรึกษากับลูกค้าในการวางแผนการบริหารสื่อให้มีคุณภาพมากที่สุด	 และการ

เลือกซื้อเวลาหรือแพ็คเกจโฆษณาที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของลูกค้าและกลุ่มผู้ฟังรายการ	 ไม่ว่าจะเป็น

ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์	หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ	ที่ต้องการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้ใกล้ชิด

ยิ่งขึ้น	 บริษัทฯ	 ก็มีการวางแผนโฆษณาโดยสร้างสรรค์กิจกรรมพิเศษเฉพาะกิจ	 เพื่อตอบสนองความต้องการ

ของลูกค้าและข้อจำกัดของสินค้าแต่ละประเภท	 ซึ่งบริษัทฯ	 ได้ใช้นโยบายการเป็นคู่ค้าร่วมกับผลิตภัณฑ์ใน

การวางแผนโฆษณาเช่นนี้กับสินค้าทุกรายที่สนับสนุนรายการ	 เพื่อสร้างแรงจูงใจและเกิดความคุ้มค่าสูงสุดใน

การเลือกใช้บริการสื่อของบริษัทฯ		

 ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย	

	 1)	กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย	

	 •	บริษัทโฆษณา	(Agency)		

	 •	บริษัทเจ้าของสินค้า	(Direct	Customer)	

	 2)	กลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย	

	 94.5	MHz.	MAX	94.5	DIGITAL	RADIO	:		 กลุ่มนักเรียนและนักศึกษาวัยรุ่นทั้งชาย	

	 								 	 	 	 	 และหญิงอายุระหว่าง	12-24	ปี		

	 93.0	MHz.	COOL93	FAHRENHEIT	:		กลุ่มนักศึกษาและคนทำงานทั้งชายและหญิง	

	 		 	 	 	 	 อายุระหว่าง	18-35	ปี	

	 106.0	MHz.106	LIFE	PLUS	:		 คนทำงานทั้งชายและหญิงอายุระหว่าง	25-44	ปี		

 ช่องทางการจำหน่าย	

	 การขายเวลาของธุรกิจสื่อวิทยุจะขายให้บริษัทโฆษณาคิดเป็นร้อยละ	 60	 และขายโดยตรงให้บริษัท

เจ้าของสินค้าคิดเป็นร้อยละ	40	ของยอดขายทั้งหมด	 เทียบกับปี	 2549	ที่ผ่านมา	ที่บริษัทฯ	มีสัดส่วนการ

ขายโฆษณาให้กับบริษัทโฆษณา	และ	บริษัทเจ้าของสินค้า	คิดเป็นสัดส่วน	70	:	30	ตามลำดับ	
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 ภาวะการแข่งขัน 

 มูลค่าตลาดโฆษณาของสื่อวิทยุและการเติบโต	 	

	 จากข้อมูลของบริษัท	เอซี	นีลเส็น	(ประเทศไทย)	จำกัด	ประมาณการมูลค่าโฆษณาผ่านสื่อวิทยุในปี	

2550	เท่ากับ	6,401	ล้านบาท	ลดลงจากปี	2549	ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ	6,595	ล้านบาท	ในอัตราร้อยละ	2.96	

และมีสัดส่วนร้อยละ	6.96	ของมูลค่าตลาดโฆษณา	ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ	92,011	ล้านบาท		

 ผู้ประกอบการ

	 ผู้ประกอบการสถานีวิทยุที่ดำเนินรายการเพลงไทยสากลเป็นหลัก	 และมีกลุ่มผู้ฟังเป้าหมายใกล้เคียง

กันมีอยู่	11	รายการดังแสดงในตารางด้านล่าง		



สถานีวิทยุ	
วัยรุ่น	

10-18	ปี	
นักศึกษา	
15-25	ปี	

วัยทำงาน	
18-35ปี	

ผู้ใหญ่	
25-45	ปี	

F.M.	89.0	Banana	FM	   คู่แข่ง	 

F.M.	91.5	Hot	Wave	 คู่แข่ง	 คู่แข่ง	  

F.M.	93.0	Cool	Farenheit	  สกาย-ไฮเน็ตเวิร์ค	 สกาย-ไฮเน็ตเวิร์ค	 

F.M.	94.0	E	F.M.	  คู่แข่ง	 คู่แข่ง	 

F.M.	94.5	MAX	 สกาย-ไฮเน็ตเวิร์ค	 สกาย-ไฮเน็ตเวิร์ค	  

F.M.	95.5	Virgin	Hits	 คู่แข่ง	 คู่แข่ง	 คู่แข่ง	 

F.M.	97.5	Seed	F.M.	 คู่แข่ง	 คู่แข่ง	 คู่แข่ง	 

F.M.	103.0	Virgin	Soft	   คู่แข่ง	 

F.M.	103.5	FM	ONE	   คู่แข่ง	 คู่แข่ง

F.M.	104.5	Fat	Radio	  คู่แข่ง	  

F.M.	106.5	Green	Wave	   คู่แข่ง	 คู่แข่ง



 แนวโน้มภาวะการแข่งขัน

	 การแข่งขันของธุรกิจสื่อวิทยุเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นเนื่องจากงบประมาณโฆษณาที่มีจำกัด	 ทำให้

ลูกค้าจะเลือกซื้อเวลาโฆษณาจากรายการวิทยุที่ได้รับความนิยมสูงเป็นปัจจัยหลัก	แต่ในขณะเดียวกัน	กลยุทธ์

ด้านราคานั้นก็มีความสำคัญต่อการตัดสินใจซื้อโฆษณาสูง	เนื่องด้วยจะทำให้ลูกค้าสามารถได้เวลาโฆษณามาก

ขึ้น	 หรือ	 ได้รูปแบบโฆษณาที่หลากหลายทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การขายของแต่ละบริษัทที่จะจูงใจให้ลูกค้าเห็น

ว่าคุ้มค่ากับเงินที่ใช้ไปสูงที่สุด		

	 จากตัวเลขของงบประมาณการใช้สื่อโฆษณาประเภท	Traditional	Media	นั้นไม่เติบโตขึ้นแต่งบการ

ใช้สื่อประเภท	Below	the	line	กลับเพิ่มขึ้น	ทำให้หลายบริษัทหันมาใช้กลยุทธ์	Event	Marketing	ในการ

ดึงดูดงบประมาณของลูกค้า	โดยการผลิต	Event	ตามโจทย์ลูกค้า	และขายแบบ	Bundle	กับสื่อโฆษณาทาง
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วิทยุ	 ซึ่งกลยุทธ์นี้ได้รับการตอบรับจากลูกค้าอย่างดี	 เพราะทำให้ลูกค้าสามารถใช้งบประมาณที่จำกัดแต่ได้ผล

ตอบแทนที่คุ้มค่าที่สุด	

 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ	

 นักจัดรายการวิทยุ	(พีเจ)	และบุคลากรฝ่ายผลิตและสร้างสรรค์	

	 บรษิทัฯ	 ไดส้รา้งนวตักรรมใหมข่องวงการวทิยโุดยการใชก้ลยทุธก์ารตลาดแบบใหม	่ “	PJ	MARKETING”	

จากการประสบความสำเร็จในการผลิตรายการวิทยุของคลื่น	COOL93	Fahrenheit	และคลื่นอื่นๆ	ในเครือ

บริษัทฯ	ที่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดรายการจากเดิมจาก	DJ	เข้าสู่ยุคของ	PJ	(Program	Jockey)	ที่นัก

จัดรายการวิทยุแต่ละคนจะต้องเพิ่มศักยภาพของตนเองให้มากยิ่งขึ้น	 โดยเฉพาะจะต้องมีเรื่องของความรู้

เบื้องตน้ทางการตลาด	 และรูจ้กัการใชเ้ทคโนโลยใีหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ	 ซึง่นกัจดัรายการในยคุ	 PJ	MARKETING	

จะเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการสร้างความนิยมให้แก่สถานี	 ต้องเป็นบุคคลที่มีความสามารถในการโต้ตอบกับผู้ฟัง

และมีความรู้เกี่ยวกับเพลงและหลักการทางการตลาดในเบื้องต้นเป็นอย่างดี	 อีกทั้งยังต้องผ่านการฝึกอบรม	

พัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี	 เพื่อสามารถใช้เครื่องมือและ	 Software	 ทันสมัยได้อย่างคล่องตัว	 สามารถ

ดำเนินรายการตามรูปแบบของรายการที่วางไว้ให้สอดคล้องกับรสนิยมของกลุ่มฟังเป้าหมาย	 และปัจจุบันนัก

จัดรายการของบริษัทฯ	 ยังต้องเป็นผู้มีทักษะในการเป็นผู้ดำเนินรายการภาคสนามในการจัดกิจกรรมส่งเสริม

การขาย	เพื่อรองรับงานกิจกรรมพิเศษเพื่อส่งเสริมการขายอีกทางหนึ่งด้วย		

 ระบบการออกอากาศ

	 ในปี	 2550	 บริษัทฯ	 ได้ปรับปรุงระบบการออกอากาศของสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ	 Cool	 93	

Fahrenheit		โดยลงทุนเปลี่ยน	Hardware	Transmitter	หรืออุปกรณ์ของเครื่องส่งใหม่จำนวน	1	ชุด	เพื่อ

เพิ่มพื้นที่การรับฟังรายการ	 Cool	 93	 Fahrenheit	 ให้มากขึ้น	 การปรับปรุงนี้ทำให้ผู้ฟังสามารถรับฟังได้

ชัดเจนและกว้างไกลขึ้น	 นอกจากนี้บริษัทฯยังมีแผนที่จะปรับปรุง	 Softwareระบบการออกอากาศเพิ่มเติม

สำหรับปี	พ.ศ.	2551	อีกด้วย	

 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	

	 -ไม่มี	-	



 ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์	

	 ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ของกลุ่มอาร์เอส	 ประกอบด้วยหนังสือพิมพ์รายวัน	 “dara	 daily”	 และนิตยสาร

แทบลอยด์รายสัปดาห์	“dara	daily	tabloid”	รวมไปถึงการรับจัดทำสิ่งพิมพ์ให้กับองค์กร	ตัวอย่างสำหรับปี

นี้ได้แก่	นิตยสาร	No.475	ของ	บริษัท	แสนสริ	จำกัด	(มหาชน)	และ	นิตยสาร	Click	ของ	บริษัท	อิออน	

ธนสินทรัพย์	(ไทยแลนด์)	จำกัด	(มหาชน)	เป็นต้น	

 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

	 บริษัท	 อาร์เอส	 จำกัด	 (มหาชน)	 ซึ่งอยู่ในธุรกิจบันเทิง	 จึงมีความคุ้นเคยกับวงการสื่อภายในเป็น
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อย่างดี	 จึงต้องการเป็นสื่อกลางในการนำเสนอข่าวสารของบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการบันเทิง	 ให้ประชาชน

ทั่วไปรับทราบขอ้มลู	 ขา่วสารทีถ่กูตอ้ง	 รวดเรว็	 ดงันัน้จงึเปดิดำเนนิการหนงัสอืพมิพบ์นัเทงิรายวนั	 “dara	 daily”	

ซึ่งนับว่าเป็นหนังสือพิมพ์บันเทิงรายวันฉบับแรกและฉบับเดียวที่มีความเป็นเอกลักษณ์ในการนำเสนอเนื้อหา

ในแวดวงบันเทิง	 ดารา	 นักร้อง	 ศิลปิน	 ทั้งเบื้องหน้า	 และเบื้องหลัง	 การนำเสนอข่าวในแวดวงไฮโซ	 ข่าว

สังคม	 ข้อมูลในวงการละคร	 ภาพยนตร์	 ดนตรีไทยสากล	 และลูกทุ่ง	 ความเป็นไปของธุรกิจบันเทิงในแขนง

ต่างๆ	 อีกทั้งยังมีการเปิดมุมมองใหม่ด้านความเคลื่อนไหวในแวดวงการตลาดจากบริษัทเอเจนซี่โฆษณาชั้นนำ	

หนังสือพิมพ์บันเทิงรายวัน	“dara	daily”	จึงมีจุดแข็งของการนำเสนอข่าวที่เข้มข้น	เจาะลึก	และรวดเร็วทัน

ต่อเหตุการณ์	 ให้ทั้งสาระและความบันเทิงต่อผู้อ่านนำทีมโดย	 คุณต้อย	 แอคเน่อร์	 และทีมบรรณาธิการที่มี

ประสบการณ์สูงในวงการบันเทิง	เพื่อเจาะกลุ่ม	C+	ขึ้นไป	

	 ต่อมาในปี2549	 บริษัทจึงได้ทำการขยายกลุ่มลูกค้าให้กว้างมากขึ้น	 ด้วยการเปิดตัวนิตยสารสไตล์

ปาปารัซซี่“dara	daily	weekend”	ซึ่งเป็นนิตยสารแทบลอยด์รายสัปดาห์ที่นำเสนอข่าวดารา-ไฮโซทั้งในและ

ต่างประเทศแบบเข้มข้นเจาะลึกถึงแก่น	 จนกลายเป็นนิตยสารบันเทิงแนวปาปารัซซี่ที่ได้รับการตอบรับมาก

ที่สุดในกลุ่ม	C+	ลงไป	จึงทำให้สื่อสิ่งพิมพ์สองเล่มนี้ส่งเสริมซึ่งกันและกัน	ตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่มในตลาด			

 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

	 การตลาด	

 กลยุทธ์การตลาด

	 1)	 กลยทุธเ์นน้จดุขายทีช่ดัเจน	 สรา้งความตอ้งการใหก้บัผูอ้า่น	 และสามารถตอบสนองความตอ้งการ

ของลกูคา้ที่ครบถ้วน	

	 หนังสือพิมพ์บันเทิงรายวัน	“dara	daily”	 เน้นกลยุทธ์เพื่อสร้างความต้องการให้กับผู้อ่าน	เนื่องจาก

เดิมในตลาดหนังสือพิมพ์ไม่เคยมีหนังสือพิมพ์บันเทิงที่เป็นรายวันมาก่อน	 ดังนั้นการสร้างความต้องการใน

อนาคตให้กับผู้อ่านถือเป็นเรื่องที่ใหม่ในสังคม	 แต่จากการทำวิจัยเพื่อสำรวจพฤติกรรมของผู้อ่านหนังสือพิมพ์

รายวันทั่วไปพบว่าร้อยละ	 60	 ของผู้อ่านมีความต้องการอ่านข่าวบันเทิงมากกว่าข่าวอื่นๆ	 	 ประกอบกับทีม

บรรณาธิการที่มีประสบการณ์สูงในวงการบันเทิงมาเป็นผู้กำหนดทิศทางข่าว	 ทำให้ภายหลังจากการเปิดตัว

เมือ่วนัที	่19	กนัยายน	2548	นัน้	หนงัสอืพมิพบ์นัเทงิรายวนั	“dara	daily”	ไดร้บัการตอบรบัทีด่ยีิง่จากผูอ้า่น

	 และในปี	 2551	นี้	 ทางบริษัทฯ	 ได้วางแผนออก	supplement	ฉบับวันศุกร์	 วางจำหน่ายควบคู่ไป

กับ	หนังสือพิมพ์บันเทิงรายวัน	“dara	daily”	โดยใช้ชื่อว่า	“dara	daily	TV	guide”	ซึ่งนับเป็นกลยุทธ์ใหม่	

ไม่มีใครเหมือน	ในการขยายฐานกลุ่มผู้อ่าน	รวมไปถึงเป็นตัวช่วยในการขายโฆษณาอีกด้วย	

	 นอกจากนี้บริษัทฯได้มีการต่อยอดธุรกิจด้วยการออกนิตยสารแทบลอยด์รายสัปดาห์แนวปาปารัชชี	

“dara	 daily	 tabloid”	 เมื่อเดือนสิงหาคม	 2549	 โดยเน้นกลยุทธ์ตอบสนองความต้องการของผู้อ่านที่

ต้องการอ่านข่าวบันเทิงที่มีเนื้อหาเข้มข้นเจาะลึกถึงแก่น	 สนุกสนาน	 ผ่อนคลาย	 ทั้งแวดวงดารา	 และสังคม

ชั้นสูง	ในรูปแบบการนำเสนอแบบ	paparazzi	เพื่อสร้างความต่างให้กับหนังสือพิมพ์รายวัน	
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	 2)	กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์	การส่งเสริมการขาย	และการจัดกิจกรรม	

					 บริษัทฯได้ใช้สื่อในเครือทั้งหมด	 อันได้แก่	 สื่อโทรทัศน์	 สื่อวิทยุ	 และสื่อในห้างโมเดิร์นเทรด	 ในการ

โฆษณาและประชาสัมพันธ์หนังสือพิมพ์บันเทิงรายวัน	“dara	daily”	และ	“dara	daily	tabloid”	ให้เป็นที่

รู้จักของกลุ่มผู้อ่านเป้าหมายมากขึ้น	 รวมไปถึงการจัดโครงการส่งเสริมการขาย	 และกิจกรรมทางการตลาด

ต่างๆ	อาทิเช่น	 การจัดกิจกรรมลุ้นแพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศกับดาราคนโปรด,	 กิจกรรมซื้อ	 dara	daily	 รับ

ฟรีของกำนัล,	กิจกรรมสะสมหัวหนังสือพิมพ์	dara	daily	2	หัว	ดูหนังฟรี	และกิจกรรม	meet	&	greet	

และ	movie	preview	เพื่อกระตุ้นยอดขายและสร้างสัมพันธ์กับผู้อ่านอย่างต่อเนื่อง		

 ลักษณะลูกค้าเป้าหมายและช่องทางการจำหน่าย	

	 1)	กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย		

	 กลุ่มผู้ซื้อผู้อ่านเป้าหมายหลักหนังสือพิมพ์บันเทิงรายวัน	“dara	daily”	ได้แก่	ผู้ชาย-ผู้หญิง	อายุตั้ง

แต่	15-44	ปี	รายได้ครอบครัวระหว่าง	22,500	–	50,000	บาท+/เดือน	การศึกษาโดยเฉลี่ยระดับปริญญา

ตรี	 มีความสนใจในการบริโภคข่าวเป็นหลัก	 อันได้แก่	 ข่าวในวงการบันเทิงทั้งในส่วนของ	 ภาพยนตร์	 ละคร	

เพลง	ธุรกิจบันเทิง	ข่าวสังคม	ฯลฯ		

 กลุม่ผูซ้ือ้ผูอ้า่นเปา้หมายหลกันติยสารบนัเทงิรายสปัดาห	์ “dara	daily	 tabloid”	 ไดแ้ก	่ ผูช้าย-ผูห้ญงิ

อายุตั้งแต่	 21-40	ปี	 รายได้ครอบครัวระหว่าง	 12,500	 –	 50,000	บาท+/เดือน	 การศึกษาโดยเฉลี่ยระดับ

ปรญิญาตร	ี มคีวามสนใจในความเคลือ่นไหวของขา่วในวงการบนัเทงิทีม่เีนือ้หาเจาะลกึในแนวปาปารชัชี	่ สนกุสนาน	

ผ่อนคลาย	เป็นรายสัปดาห์	และชอบรูปแบบหนังสือที่เป็น	magazine	format		

 สำหรบัชอ่งทางการจดัจำหนา่ย	 ผูอ้า่นสามารถหาซือ้นติยสารและหนงัสอืพมิพร์ายวนับนัเทงิได	้ 2	 วธิ	ี

คอื	เป็นสมาชิกประจำ	หรือ	สามารถซื้อได้จากแผงหนังสือทั่วไป	โดยผ่านระบบตัวแทนจำหน่าย	

	 2)	ตัวแทนจำหน่าย	

	 บริษัทฯ	วางแผนการจัดจำหน่ายหนังสือพิมพ์บันเทิงรายวัน	“dara	daily”	และนิตยสารบันเทิงราย

สัปดาห์	 “dara	daily	 tabloid”	ทั่วประเทศผ่านบริษัทตัวแทนจำหน่ายชั้นนำ	 เพื่อเพิ่มความมั่นใจของลูกค้า

ในเรื่องความสะดวกในการจัดซื้อจัดหา	 โดยมีสัดส่วนของการจัดจำหน่ายในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลอยู่ที่

ประมาณร้อยละ	60	และส่วนที่เหลืออีกร้อยละ	40	จะกระจายออกสู่ต่างจังหวัด	

	 ในปี	2551	นี้	ทางบริษัทฯ	มีแผนการวางจำหน่ายเพิ่มเติม	ผ่านทาง	Hypermarket	และ	Modern	

Trade	 ชั้นนำโดยตรง	 เพื่อเป็นการเพิ่มยอดขายเพิ่มเติมจากช่องทางปกติ	 ทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์

หนังสือไปในตัวด้วย	

	 3)	ลูกค้าโฆษณา	ได้แก่	

	 •	บริษัทโฆษณา	(Agency)	

	 •	บริษัทเจ้าของสินค้า	(Direct	Customer)	
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	 การขายโฆษณาในหนังสือพิมพ์บันเทิงรายวัน	 “dara	 daily”	 เป็นการขายผ่านบริษัทโฆษณาใน

สัดส่วนร้อยละ75	 และเป็นการขายตรงบริษัทเจ้าของสินค้าในสัดส่วนร้อยละ25	 	 ในขณะที่นิตยสารบันเทิง

รายสัปดาห์	 “dara	 daily	 tabloid”	 เป็นการขายผ่านบริษัทโฆษณาในสัดส่วนร้อยละ	 20	 และเป็นการขาย

ตรงบริษัทเจ้าของสินค้าในสัดส่วนร้อยละ	80	 	

 ภาวะการแข่งขัน	

 มูลค่าตลาดโฆษณาของสื่อสิ่งพิมพ์และแนวโน้มการเติบโต

	 จากข้อมูลของบริษัท	เอซี	นีลเส็น	(ประเทศไทย)	จำกัด	ระหว่างเดือนกันยายน	2549	ถึง	สิงหาคม	

2550	 มูลค่ารวมของตลาดโฆษณาในกลุ่มหนังสือพิมพ์บันเทิงปี	 2550	 มีมูลค่าเท่ากับ	 454	 ล้านบาท	 และ

ตลาดโฆษณาของสื่อสิ่งพิมพ์แนวนิตยสารบันเทิง	(หัวหลัก)	มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น	600	ล้านบาท	

	 ในปีที่ผ่านๆมา	 ตลาดสิ่งพิมพ์ประเภทนิตยสารมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง	 โดยจะเห็นได้จาก

การมีหนังสือใหม่เปิดตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	 เนื่องจากเม็ดเงินโฆษณาในตลาดที่สูงเป็นอันดับ	 4	 (รองจากสื่อ

โทรทัศน์,	 วิทยุ	 และหนังสือพิมพ์	 ตามลำดับ)	 ทำให้มีผู้ประกอบการหลายรายต้องการเข้ามาในตลาดเพื่อชิง

ส่วนแบ่งดังกล่าว	 โดยแต่ละรายจะมีจุดขายและกลุ่มผู้อ่านเป้าหมายของตนเอง	 ทำให้ผู้ประกอบการรายเดิม

ต้องพัฒนาคุณภาพของงาน	 และรักษาฐานลูกค้าด้วยการนำเสนอเนื้อหาและปรับเปลี่ยนรูปแบบให้ทันกับ

สถานการณ์ตลาด	นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงการมีกิจกรรมในเล่มร่วมกับผู้อ่าน	อาทิ	การชิงรางวัล	ของแถม

ของแจก	 ซึง่กจิกรรมตา่งๆทีบ่รษิทัฯ	 ไดจ้ดัขึน้เพือ่ประชาสมัพนัธแ์ละสรา้งความใกลช้ดิกบัผูอ้า่นทีผ่า่นมา	 มีทั้ง

การจัดทำ	workshop,	การออก	road	show	ไปตามอาคารสำนักงานขนาดใหญ่	ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่ได้

รับผลการตอบรับจากกลุ่มลูกค้าเป็นอย่างดี	 และการสร้างฐานลูกค้าใหม่นั้น	 จะต้องมีการปรับปรุงคุณภาพ	

รูปแบบของหนังสือให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้อ่าน	 หรือการสร้างมูลค่าเพิ่มมากกว่าความคาดหวัง

ของลูกค้า	 อาทิ	 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย	 การทำให้หนังสือพิมพ์หรือนิตยสารเข้าไปอยู่ในชีวิตประจำ

วันที่ขาดไม่ได้ของกลุ่มผู้อ่านเป้าหมาย	โดยผ่านกระบวนการทางการโฆษณา	และการตลาดอย่างต่อเนื่อง	

 ผู้ประกอบการและส่วนแบ่งตลาด

	 ผู้ประกอบการหนังสือพิมพ์บันเทิงมีเพียง	 3	 ราย	 เนื่องจากต้องใช้เม็ดเงินในการลงทุนสูงมาก	 แต่ผู้

ประกอบการนิตยสารบันเทิงมีจำนวนมากรายในปัจจุบัน	ประกอบด้วยรายใหญ่ที่มีหนังสือในสังกัดจำนวนมาก	

มีโรงพิมพ์เป็นของตนเอง	 และรายอิสระอื่นๆ	 อีกเป็นจำนวนมาก	 แต่ด้วยจุดแข็งที่แตกต่าง	 จึงทำให้สื่อสิ่ง

พิมพ์ทั้งสองเล่ม	ก้าวขึ้นสู่ความเป็นผู้นำในตลาดด้วยเวลาอันรวดเร็ว	

 แนวโน้มภาวะการแข่งขัน

	 ตลาดหนังสือพิมพ์บันเทิงรายวันมีการแข่งขันที่ไม่สูงมากนัก	 เนื่องจากการจัดทำหนังสือพิมพ์บันเทิง

นั้นต้องอาศัยความชำนาญและประสบการณ์ที่สูงในการทำข่าว	 การวางรูปแบบหนังสือรวมทั้งการนำเสนอ

ข่าวที่ตรงกับความต้องการของผู้อ่าน	 นอกจากนี้ต้องใช้เงินลงทุนที่สูงกว่าธุรกิจของนิตยสาร	 ซึ่งยังมีแนวโน้ม

แข่งขันสูงอย่างต่อเนื่อง	 โดยเฉพาะการซื้อนิตยสารหัวนอก	 และใช้รูปแบบความสำเร็จจากต่างประเทศมา

ปรับให้เข้ากับคนอ่านที่เป็นคนไทย		
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 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

	 ในการผลิตสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือพิมพ์บันเทิงรายวัน	 และนิตยสารรายสัปดาห์นั้น	 ประกอบด้วย

หน่วยงานผู้รับผิดชอบใน	2	ขั้นตอนหลัก	คือ	ขั้นตอนการจัดหาคัดเลือกเนื้อหา	 เพื่อจัดเรียงลงในเล่ม	และ

ขั้นตอนการ	 พิมพ์เป็นรูปเล่ม	 สำหรับขั้นตอนการจัดหาคัดเลือกเนื้อหานั้น	 บริษัทฯมีทีมบรรณาธิการที่มี

ประสบการณ์สูงเป็นผู้ทำการวางโครงเรื่อง	 หรือประเด็นที่น่าสนใจ	 และทันเหตุการณ์	 คัดสรรเรื่องและวาง

รูปแบบเล่ม	 รวมทั้งการคัดเลือกนักเขียนมีชื่อ	 ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาอาชีพเฉพาะด้าน	 มาเขียน

คอลัมน์ภายในเล่ม	

	 ส่วนขั้นตอนการพิมพ์จะเป็นการส่งงานให้โรงพิมพ์ภายนอกรับเหมาจัดการ	 โดยผ่านการเสนอราคา

จ้างเหมาคิดรวมต้นทุนค่ากระดาษ	ค่าจ้างพิมพ์งาน		

 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

	 -ไม่มี-	



 ธุรกิจสื่อในโมเดิร์นเทรด	

 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ	

 ธุรกิจสื่อ P.O.P. RADIO	

	 บริษัท	อาร์เอส	อินสโตร์	 มีเดีย	 จำกัด	 เป็นผู้ดำเนินการผลิตรายการวิทยุ	P.O.P.	Radio	หรือสื่อ

วิทยุ	 ณ	 จุดขาย	 โดยเป็นผู้ได้รับสัมปทานในด้านเสียงแต่เพียงผู้เดียวในห้างโมเดิร์นเทรด	 โดยผลิตรายการ

จำนวน	 4	 สถานี	 ได้แก่	 TESCO	 LOTUS	 FM	 /	 TOPS	 RADIO	 /	 BIG	 C	 STATION	 และ	

CARREFOUR	VARIETY	HITS	RADIO		ซึ่งทั้ง	4	คลื่นเน้นการหารายได้จากการขายเวลาโฆษณา	โดยมี

กลุ่มเป้าหมายแตกต่างกันตามรูปแบบรายการที่ชัดเจน	ดังนี้	



สถานีวิทยุ	




  

ห้าง	
TESCO	LOTUS	

LOTUS	EXPRESS	 TOPS	 BIG	C	 CARREFOUR	

จำนวนสาขา	 460	สาขา 98	สาขา	 56	สาขา	 27	สาขา	

วันและเวลาออก
อากาศ	

TESCO	LOTUS	
09.00-23.00	น.	

LOTUS	EXPRESS	
24	ชั่วโมง	

12-24	ชั่วโมง	 12-15	ชั่วโมง	
09.00-23.00	น.	
(14	ชั่วโมง)	
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สถานีวิทยุ	

   

สัญญาณส่งคลื่นวิทยุ
ครอบคลุมพื้นที่	

46	จังหวัด	
รวม	กรุงเทพฯ								
ปริมณฑลและ	
ต่างจังหวัด

18	จังหวัด	
รวม	กรุงเทพฯ					
ปริมณฑลและ	
ต่างจังหวัด	

26	จังหวัด	
รวม	กรุงเทพฯ	ปริ
มณฑลและต่าง

จังหวัด	

7	จังหวัด	
รวม	กรุงเทพฯ					
ปริมณฑลและ	
ต่างจังหวัด	

คอนเซ็ปท์รายการ	
Easy	Listening	
มีสาระและบันเทิง

ฟังสบาย	แนว	Easy		
Listening			

ทันสมัย	โดดเด่น		
มีสาระและบันเทิง	

	ความหลากหลาย			
ทางด้านเสียงเพลง

กลุ่มเป้าหมาย	

นักศึกษา	คนทำงาน	
และ	ครอบครัว	
อายุ	16	–	34	ปี	

ชาย	40%	
หญิง	60%	

นักศึกษา	และคน
ทำงาน	

อายุ	20	–	50	ปี	
ชาย	25%	
หญิง	75%	

แม่บ้าน	คนทำงาน	
และ	ครอบครัวใหญ่	
อายุ	21	–	34	ปี	

ชาย	24%	
หญิง	76%	

แม่บ้าน	คนทำงาน	
และ	ครอบครัวใหญ่	
อาย	25	–	40	ปี	

ชาย	30%	
หญิง	70%	


	 ในการดำเนินการผลิตรายการวิทยุเสียงตามสายภายในห้างทั้ง	4	ห้างนั้น	ได้ดำเนินการตามนโยบาย
ของบริษัทฯเป็นส่วนใหญ่	 มีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่ทางห้างเข้ามากำกับดูแล	 	 	 สำหรับเพลงที่ใช้เปิดจะเน้น
เพลงของค่ายอาร์เอสเป็นหลัก	 ส่วนเพลงของค่ายอื่นๆจะต้องได้รับการยินยอมจากทางต้นสังกัดเป็นลาย
ลักษณ์อักษรเท่านั้นจึงจะเปิดได้	 สำหรับเพลงที่ใช้เปิดจะเป็นเพลงสไตล์	 Easy	 Listening	 ที่ฟังแบบสบายๆ	
และมีเพลงสนุกๆสอดแทรกพอเป็นสีสันเพราะในการผลิตรายการวิทยุเสียงตามสาย(P.O.P.Radio)นั้น	
บริษัทฯถือว่าเป็นสื่อช่องทางใหม่ที่มีความสามารถในการเชื่อมการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าระหว่าง	
Above	the	Line	และ	Below	the	Line	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
	 หลักการบริหาร	 P.O.P.	 Radio	 ต้องคำนึงถึงกลุ่มลูกค้าที่เดินช็อปปิ้งในห้างเป็นสำคัญและจะต้อง
สร้างบรรยากาศให้ผู้ฟังเดินอยู่ในห้างให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้	 พร้อมทั้งสร้างสีสันที่กระชับและง่ายต่อการ
จดจำ	 ในปัจจุบันรายการที่บริษัทฯได้ผลิตให้กับทั้ง	 4	ห้างนั้นมีรูปแบบที่ชัดเจนจนเป็นที่สนใจของลูกค้าที่เดิน
ช็อปปิ้งในห้างเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ	 ซึ่งเมื่อดูจากผลการสำรวจของบริษัท	 นีลเส็น	 (ประเทศไทย)	 จำกัด	 เมื่อปี	
2548	มผีูรู้จ้กัสือ่ดงักลา่วเพยีง	50%	และจากผลการสำรวจลา่สดุประจำเดอืนพฤศจกิายน	2550		ผลปรากฏ
ว่าลูกค้าที่เดินช้อปปิ้งในห้างต่างๆนั้น	 รู้จักสื่อวิทยุเสียงตามสายภายในห้าง	 P.O.P.	 Radio	 เพิ่มมากขึ้นเป็น	
66%หรือจำนวน	7	ใน	10	คน	สามารถรับรู้สื่อโฆษณานี้ได้	
	 ผลจากการสำรวจของบริษัท	 นีลเส็น	 (ประเทศไทย)	 จำกัด	 ยังสามารถประเมินได้ว่ามีผู้รับฟัง
รายการวิทยุ	 P.O.P.	 Radio	 ในอัตราหมุนเวียนกว่า	 21	 ล้านคนทั่วประเทศ	 ซึ่งเป็นการวัดจากจำนวนใบ
เสร็จกว่า	31	ล้านใบเสร็จที่เกิดขึ้นจากการจับจ่ายซื้อของใน	4	ห้างหลัก	คือ	TESCO	LOTUS	/	TOPS	/	
BIG	C	และ	CARREFOUR	จากสถิติคนเดินห้าง	2-3	ครั้ง	 /	 เดือน	ซึ่งส่งผลให้ลูกค้าบริษัทโฆษณาและ
บริษัทเจ้าของสินค้ามีความเชื่อมั่นในสื่อประเภทวิทยุเสียงตามสาย	 (P.O.P.	 Radio)	 สูงขึ้น	 และสนใจซื้อ
เวลาโฆษณายาวถึงสิ้นปี	2551							
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รูปแบบรายการในแต่ละห้าง	

 1.	ห้าง	TOPS

					 บริษัทฯได้ดำเนินการผลิตรายการให้กับห้าง	 TOPS	 โดยได้คำนึงถึงกลุ่มลูกค้าที่เดินช็อปปิ้งภายใน

ห้างรวมถึงระยะเวลาในการเดิน	และ	Concept	ของห้างเป็นสำคัญ	ซึ่งในปัจจุบันห้าง	TOPS	มีทั้งหมด	3	

ประเภท	คือ	Tops	Supermarket,	Tops	Market	และ	Tops	Daily				ทั้งนี้บริษัทฯได้กำหนดรูปแบบ

ของรายการดังรายละเอียดต่อไปนี้	

	 1.1	Tops	Supermarket	

	 รายการที่นำเสนอเพลงไทยสากลในแนว		Easy	Listening	 โดยมีดีเจเป็นผู้นำเสนอรายการซึ่งแบ่ง

ออกเป็น	2	รูปแบบ	คือ	รูปแบบรายการสด	และรูปแบบรายการบันทึกซีดี	

	 1.2	Tops	Market	

	 รูปแบบรายการของ	 Tops	 Market	 เน้นเปิดเพลงสากล100%	 โดยมีดีเจนำเสนอเป็นภาษาไทย	

30%	และภาษาองักฤษ	70%	ผา่นรปูแบบรายการสดและรายการบนัทกึซดีเีชน่เดยีวกบั	Tops	Supermarket					 

 2.	ห้าง	TESCO	LOTUS

	 บริษัทฯได้ดำเนินการผลิตรายการให้กับห้าง	 TESCO	 LOTUS	 โดยคำนึงถึงกลุ่มลูกค้าที่เดินช็อปปิ้ง

ภายในห้างรวมถึงระยะเวลาในการเดิน	 และ	 Concept	 ของห้างเป็นสำคัญ	 ซึ่งในปัจจุบันห้าง	 TESCO	

LOTUS	มทีัง้หมด	4	ประเภท	คอื	Hyper	Market,	Value	Market,	Super	Market	และ	Lotus	Express	

	 การผลิตรายการจะเป็นรูปแบบรายการบันทึกซีดีระบบ	MP3	มีความยาว	6	ชั่วโมง	เมื่อเปิดครบ	6	

ชั่วโมงแล้วจะนำกลับมาเปิดวนใหม่อีกครั้งจนกว่าจะครบตามเวลาเปิด	 –	 ปิดของห้าง	 	 	 โดยแต่ละประเภท

ของห้าง	TESCO	LOTUS	จะมีโครงสร้างของรายการเหมือนกัน					แต่จะมีความแตกต่างกันในส่วนของ

โปรโมชั่นในแต่ละประเภทของห้างเท่านั้น	 ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะทำการเปลี่ยนแผ่นรายการใหม่ทุก	 15	 วัน	

และจัดส่งแผ่นรายการผ่านทางไปรษณีย์		

	 ความโดดเด่นของรายการในห้าง	 TESCO	 LOTUS	 นั้นอยู่ที่ดีเจที่ดำเนินรายการในรูปแบบการจัด

รายการคู่	ชาย	–	หญิง	และการเปิดเพลงไทยสากลทั้งหมด	(ยกเว้นสาขาในส่วนภูมิภาคจะมีเพลงลูกทุ่งผสม

เข้าไปด้วยชั่วโมงละ	1	–	2	เพลง)	ซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นและเป็นการสร้างความแตกต่างจากห้างอื่นๆ	

			 นอกจากนี้รายการในห้าง	 TESCO	 LOTUS	 ยังเพิ่มความโดดเด่นด้วยการแยกผลิตออกเป็นภูมิภาค

ด้วย	ได้แก่	ภาคกลาง,	ภาคเหนือ,	ภาคอีสาน	และภาคใต้	ไม่ว่าจะเป็นส่วนของ	Jingle	ที่ใช้เป็นภาษาท้อง

ถิ่น	 ดนตรีประกอบเป็นดนตรีพื้นบ้าน	 อีกทั้งยังมีการสอดแทรกเพลงลูกทุ่งที่มีภาษาของท้องถิ่นนั้นๆ	 เข้าไป

ด้วยส่งผลให้รายการดังกล่าวสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ฟังได้มากยิ่งขึ้น		

 3.	ห้าง	CARREFOUR

	 บริษัทฯได้ดำเนินการผลิตรายการให้กับห้างCARREFOUR	 โดยได้คำนึงถึงกลุ่มลูกค้าที่เดินช็อปปิ้ง

ภายในห้างรวมถึงระยะเวลาในการเดิน	และ	Concept	ของห้างเป็นสำคัญ	รูปแบบรายการจะมุ่งเน้นความ
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ทันสมัยผสมผสานกับความคลาสสิค	 ซึ่งสังเกตได้จาก	 Jingle	 ของรายการที่มุ่งเน้นความดูดีมีระดับและวิธี

การนำเสนอผ่านบทเพลงไทยสากลสไตล์	Easy	Listening		

	 ส่วนการผลิตรายการจะเป็นรูปแบบรายการบันทึกซีดีระบบMp3	ความยาว	14	ชั่วโมงผลิตรายการที่

สตูดิโอของบริษัทฯ	 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแผ่นรายการทุก	 7	 วัน	 โดยทางบริษัทฯ	 จะทำการจัดส่งแผ่นรายการ

ให้กับห้างCARREFOUR	สำนักงานใหญ่เพื่อให้ทางห้างส่งแผ่นไปยังแต่ละสาขาต่อไป	

 4.	ห้าง	BIG	C

	 บริษัทฯได้ดำเนินการผลิตรายการให้กับห้าง	 BIG	 C	 โดยคำนึงถึงกลุ่มลูกค้าที่เดินช็อปปิ้งภายในห้าง

รวมถึงระยะเวลาในการเดิน	และConcept	ของห้างเป็นสำคัญ	ห้าง	BIG	C	มี	2	ประเภท	คือ	ห้าง	BIG	

C	ขนาดใหญ่	และห้าง	BIG	C	ขนาดเล็ก	ผลิตรายการเป็นรูปแบบบันทึกซีดีระบบ	Mp3	ความยาวตั้งแต่	

12	–	15	ชัว่โมงตามเวลาเปดิ	–	ปดิของแตล่ะสาขา	ทางบรษิทัฯจะทำการเปลีย่นแผน่รายการทกุๆ	10	–	15	วนั	

(ขึ้นอยู่กับรอบโปรโมชั่นของห้าง)	และทำการจัดส่งแผ่นรายการผ่านทางไปรษณีย์	

	 สำหรับรูปแบบรายการจะเน้นการเปิดเพลงไทยสากลที่มีจังหวะสนุกสนานผสมผสานไปกับเพลงสไตล์	

Easy	 Listening	 และเพิ่มความโดดเด่นในการผลิตรายการออกเป็น	 3	 ภาค	 ได้แก่ภาคเหนือ,	 ภาคอีสาน	

และภาคกลางที่มีการใช้ภาษาประจำถิ่น	 ในส่วนของ	 Jingle	 ผสมผสานกับดนตรีพื้นบ้านอันเป็นเอกลักษณ์	

รวมถึงบทเพลงที่อยู่ในรายการก็ได้มีการสอดแทรกเพลงลูกทุ่งที่มีภาษาของท้องถิ่นนั้นๆ	 เข้าไปด้วยชั่วโมงละ	

1	–	2	เพลงเพื่อทำให้รายการน่าฟังและสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ฟังได้มากยิ่งขึ้น				

 ธุรกิจสื่อ DDS	

	 ในปี	 2550	 เป็นปีที่แผนก	 DDS	 ใช้เป็นเวลาสำหรับการศึกษาและวางแผนตลอดจนทดสอบความ

เป็นไปได้ของโครงการสร้างสื่อจอภาพในห้างฯ	 เพื่อใช้ในการขายโฆษณาอย่างเต็มรูปแบบ	 โดยมีการเริ่มต้น

นำร่องในสื่อดังกล่าวตั้งแต่ปี	 2549	 ในห้างท็อปส์	 10	 สาขา	 (โดยเริ่มจากการส่งสปอตโฆษณาเพื่อออก

อากาศด้วยพนักงานอัพโหลด	 และเริ่มทดสอบการส่งสัญญาณการควบคุมทางไกลผ่าน	 ADSLในท็อปส์	 เพื่อ

เป็นต้นแบบและศึกษาถึงปัญหาต่างๆ	ที่เกี่ยวเนื่อง	เพื่อนำมาเปรียบเทียบทำแผนในขั้นตอนต่อไป)	

	 การควบคุมทางไกลผ่าน	ADSL	เป็นนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์เพื่อตอบโจทย์ทางการตลาดสำหรับลูกค้าที่

ต้องการสื่อที่มีความฉับไวในการเปลี่ยนแปลงสปอตโฆษณาได้อย่างรวดเร็ว	 และแม่นยำเพื่อเสริมศักยภาพ

ความเป็นสื่อ	ณ	จุดขายได้อย่างแท้จริง	

 ลักษณะผลิตภัณฑ์	

 1.	สือ่จอแอลซดี	ีขนาด	15”	บรเิวณแคชเชยีรข์อง	TOPS	10	สาขา	ไดแ้ก	่สาขาลาดพรา้ว	สาขารชัดา	

สาขาวังหิน	 สาขาบางรัก	 สาขาปิ่นเกล้า	 สาขาสุขาภิบาล3	 สาขาบางนา	 สาขาพระราม2	 สาขาพระราม3	

และสาขารังสิต	

	 2.	ออกอากาศตัง้แตห่า้งเปดิถงึปดิอยา่งนอ้ย	12	ชัว่โมง	แบง่เปน็รอบโฆษณา	6	นาท	ีชัว่โมงละ10	รอบ	
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 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

	 การตลาด	

 กลยุทธ์การตลาดและการแข่งขัน

	 1)	กลยุทธ์นโยบาย	Monopolistic	Partnership		

	 ในปี	 2550	 บริษัทฯใช้กลยุทธ์การทำงานแบบ	 Monopolistic	 Partnership	 และการปรับราคาสื่อ

โฆษณาให้เหมาะสมตามสภาวะและกลไกของเศรษฐกิจ	 เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับงบประมาณที่ลูกค้ามี

อยู่เพื่อการโฆษณาในลักษณะของการขายแบบแพ็คเก็จในอัตราพิเศษคือ	การขายเวลา	 loose	 spot	 รวมถึง

การจัด	Activities	&	Events	Marketing	 ในห้างฯ	การเปิดโอกาสให้ลูกค้ารายใหม่ได้ทดลองลงสื่อโฆษณา

เพื่อวัดประสิทธิภาพของสื่อโดยได้ทำการวัดผลโดยได้มอบหมายให้บริษัท	นีลเส็น	(ประเทศไทย)	จำกัดทำการ

สำรวจการรับรู้และประสิทธิภาพของสื่อ	 P.O.P.	 Radio	 ซึ่งจากการประเมินผลสามารถวัดได้ว่าสื่อ	 P.O.P.	

Radio	 สามารถสร้างการรับรู้ถึง	 81%	 และยังเป็นสื่อที่สามารถจูงใจให้เกิด	 brand	 switching	 หรือ

สามารถสร้างแรงจูงใจให้เกิดพฤติกรรมในการปรับเปลี่ยนการซื้อจากแบรนด์สินค้าที่ผู้เดินห้างตั้งใจซื้อ

เป็นการตัดสินใจซื้ออีกแบรนด์สินค้าที่สื่อ	P.O.P.	Radio	โฆษณาอยู่ได้	

	 และจากกลยุทธ์ดังกล่าว	 ทางบริษัทฯได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าและผู้สนับสนุนให้จัดกิจกรรมภาย

ใต้งบประมาณที่คุ้มค่า	โดยการเซ็นสัญญาลงโฆษณายาวตลอดปี	2551	

	 2)	กลยุทธ์การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย	

				 เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่มีการแข่งขันอย่างเข้มข้นของสื่อ	In-store	และการ

ขายเวลาโฆษณาอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า	 ดังนั้นการขายสื่อโฆษณาผนวกกับกิจกรรม

ส่งเสริมการขายเพื่อเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มทั้งในส่วนของทั้งสื่อ	 P.O.P.	 Radio	 และ	 DDS	 จึงมีความจำเป็น

ต่อลกูคา้และสนิคา้ทีร่ว่มกจิกรรมสง่เสรมิการขายตา่งๆ	 และการสรา้งแบรนดข์องบรษิทัฯ	 ดว้ยเหตนุีท้างบริษัทฯจึง

มีการปรบัปรงุกลยทุธก์ารดำเนนิการใหค้วามสำคญักบัการจดักจิกรรมสง่เสรมิการขาย	 โดยมกีลยุทธ์การวางตัว

เป็นพันธมิตรทางธุรกิจ	 (Monopolistic	 partnership)	 กับพันธมิตรในด้านต่างๆ	 และนำกิจกรรมหรือ

คอนเสิร์ตที่มีของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเดียวกัน	ลงในห้าง	4	เครือหลัก	

	 กิจกรรมส่งเสริมการขายทั้งหมดนี้	 	 บริษัทฯจะเน้นกิจกรรมที่มีคุณภาพที่สามารถให้สาระและบันเทิง

กับผู้ร่วมกิจกรรมและในขณะเดียวกันยังสามารถตอบสนองนโยบายการตลาดของลูกค้าได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ	 โดยในส่วนนี้ทางบริษัทฯมีหน่วยงาน	 Marketing	 Department	 ที่ดูแลรับผิดชอบกลยุทธ์

ทางการตลาด	 และนำเสนองานกิจกรรมพิเศษเพื่อส่งเสริมการขายให้กับลูกค้า	 ทำให้กิจกรรมที่จัดมีความ

ชัดเจนและตรงกับกลุ่มเป้าหมายส่งผลให้บริษัทฯสามารถสร้างรายได้จากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายให้

กับลูกค้าได้อีกทางหนึ่ง	

	 3)	กลยุทธ์การให้บริการวางแผนโฆษณา	

	 บุคลากรของบริษัทฯเป็นผู้ที่อยู่ในสายงาน	 In-store	 Media	 มาเป็นเวลานาน	 มีความรู้และความ
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เข้าใจในธุรกิจสื่อ	 P.O.P.	 Radio	 และDDS	 เป็นอย่างดีสามารถให้คำปรึกษากับลูกค้าในการวางแผนการ

บริหารสื่อให้มีคุณภาพมากที่สุดและการเลือกซื้อเวลาหรือแพ็คเกจโฆษณาที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของ

ลูกค้าและกลุ่มผู้ฟังรายการ	P.O.P.	Radio	ที่ห้างฯ	

	 บริษัทฯมีการวางแผนโฆษณาโดยสร้างสรรค์กิจกรรมพิเศษเฉพาะกิจ	 เพื่อตอบสนองความต้องการ

ของลูกค้าและข้อจำกัดของสินค้าแต่ละประเภท	 ซึ่งบริษัทฯได้ใช้นโยบายการเป็นคู่ค้าร่วมกับผลิตภัณฑ์ในการ

วางแผนโฆษณาเช่นนี้กับสินค้าทุกรายที่สนับสนุนรายการเพื่อสร้างแรงจูงใจและเกิดความคุ้มค่าสูงสุดในการ

เลือกใช้บริการสื่อของบริษัทฯ		

 ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

	 1)	กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย	

	 •	บริษัทโฆษณา	(Agency)		

	 •	บริษัทเจ้าของสินค้า	(Direct	Customer)	

 ช่องทางการจำหน่าย	

	 การขายเวลาของธุรกิจสื่อวิทยุ	P.O.P.	Radio	และ	DDS	จะขายให้บริษัทโฆษณาคิดเป็นร้อยละ10	

และขายโดยตรงให้บริษัทเจ้าของสินค้าคิดเป็นร้อยละ90	ของยอดขายทั้งหมด	

 ภาวะการแข่งขัน	

 มูลค่าตลาดโฆษณาของสื่อวิทยุและการเติบโต 

	 จากข้อมูลของบริษัท	นีลเส็น	(ประเทศไทย)	จำกัด	มูลค่าโฆษณาผ่านสื่อ	In-store	Media	6	เดือน

แรก	ในปี	2550	เท่ากับ	317	ล้านบาท	เติบโตจากปี	2549	ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ	145	ล้านบาท	ซึ่งเป็นการ

เติบโตในอัตราร้อยละ	118%		

 ผู้ประกอบการ

							ผู้ประกอบการธุรกิจสื่อโฆษณาใน	In-store	ประกอบด้วย	4	รายหลัก	



สถานีวิทยุ	 TESCO	LOTUS	 TOPS	 BIG	C	 CARREFOUR	
P.O.P.	RADIO	 RS	IN-STORE	

MEDIA	
RS	IN-STORE	

MEDIA	
RS	IN-STORE	

MEDIA	
RS	IN-STORE	

MEDIA	

LCD	EYES	CATCHER	  RS	IN-STORE	
MEDIA	

 

VISUAL	AD	 VGI	  VGI	 

SHELF	TALKER	  ACT	MEDIA	 ACT	MEDIA	 

DEMO	TESTING	 DEMO	POWER	 DEMO	POWER	 DEMO	POWER	 DEMO	POWER	
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 แนวโน้มภาวะการแข่งขัน

	 การแข่งขันของธุรกิจสื่อในห้างโมเดิร์นเทรด	 เพิ่มความรุนแรงมากขึ้นเนื่องจากงบประมาณโฆษณาที่

มีจำกัด	 ทำให้ลูกค้าสามารถที่จะเลือกซื้อโฆษณาจากสื่อในห้างที่สามารถสร้างยอดขายโดยตรงได้มากขึ้น	 แต่

ในขณะเดียวกัน	 กลยุทธ์ด้านราคานั้นก็มีความสำคัญต่อการตัดสินใจซื้อโฆษณาสูง	 	 เนื่องด้วยจะทำให้ลูกค้า

สามารถได้เวลาโฆษณามากขึ้นหรือได้รูปแบบโฆษณาที่หลากหลายทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การขายของแต่ละ

บริษัทที่จะจูงใจให้ลูกค้าให้เห็นว่าคุ้มค่ากับเงินที่ใช้ไปสูงที่สุด		

 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

 นักจัดรายการ	P.O.P.	Radio	และบุคลากรฝ่ายผลิตและสร้างสรรค์	

			 ในปัจจุบันบริษัทฯ	 มีจำนวนนักจัดรายการวิทยุ	 (DJ)	 ทั้งหมด	 40	 คน	 ซึ่งนักจัดรายการสามารถ

ดำเนินรายการตามรูปแบบของรายการ	P.O.P.	Radio	ที่วางไว้ให้เหมือนกับการจัดสดจริง	และรสนิยมของ

กลุ่มฟังเป้าหมาย	 และปัจจุบันนักจัดรายการของบริษัทฯยังต้องเป็นผู้มีทักษะในการเป็นผู้ดำเนินรายการภาค

สนามในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย	เพื่อรองรับงานกิจกรรมพิเศษเพื่อส่งเสริมการขายอีกทางหนึ่งด้วย		

 ห้องอัด	ห้องผลิตรายการ	และห้องตัดต่อ		

	 บริษัทฯได้มีการพัฒนาห้องอัดและตัดต่อรายการ	 มาตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี	 2550	 โดย	 ห้องผลิต

รายการ	P.O.P.	Radio	และ	DDS	ประกอบด้วย	

	 •	ห้องบันทึกเสียง	จำนวน	4	ห้อง	ดำเนินรายการโดยนำ	software	และ	hardware	ที่ทันสมัย	

	 		เข้ามาช่วยจัดการเลือกสรรเพลง	ควบคุมการเล่นเพลงตามรูปแบบรายการที่กำหนด	เพิ่มสีสันและ	

	 		ความคล่องตัว	สร้างความน่าสนใจของรายการและ	content	ต่างๆ		

	 •	ห้อง	Production	มีหน้าที่บันทึกรายการ	write	ลงแผ่น	เพื่อจัดส่งไปที่ห้างต่างๆ	

	 •	ห้อง	Traffic	Control	มีหน้าที่ควบคุมระบบการออกอากาศ		

	 •	ห้อง	Edit	จำนวน	1	หอ้ง	โดยสามารถแบง่เปน็พืน้ทีท่ำงาน	6	ชอ่ง	สำหรบัการบนัทกึ	ผลติชิน้งาน	

 ในส่วนทั้ง	P.O.P.	Radio	และ	DDS	ด้วยคุณภาพมาตรฐานและมีลูกเล่นต่างๆ	สร้างสีสันและ	

	 		เพิ่มความน่าสนใจน่าติดตามรายการ	

 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	

	 -ไม่มี	-	
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	 การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ	 และบริษัทย่อยในนามของกลุ่มอาร์เอส	 บริษัทฯ	 ประเมินว่ามีความ

เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและอาจมีผลต่อการดำเนินธุรกิจดังนี้		



 ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและกฎหมาย	

 •	การเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ	

 บริษัทฯ ประเมินว่าการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจเพลง

ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ	บ้าง	 เนื่องจากผลิตภัณฑ์เพลงถือเป็นสินค้าเพื่อความบันเทิงและไม่ถือเป็น

สินค้าอันเป็นปัจจัยหลักที่มีความจำเป็นต่อการบริโภค	 อย่างไรก็ดี	 ด้วยอรรถประโยชน์ของสินค้าที่ช่วยให้

ความเพลิดเพลินและผ่อนคลายแก่ผู้บริโภคได้ในราคาที่ไม่เป็นภาระและมีความคุ้มค่าของการบริโภค	 ทำให้

สินค้าเพื่อความบันเทิงยังคงเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง	 สำหรับในส่วนของธุรกิจ

สื่อนั้นจะเป็นส่วนที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจค่อนข้างมาก	 เนื่องจากภาวะ

เศรษฐกิจจะส่งผลโดยตรงถึงภาวะการใช้จ่ายของผู้บริโภค	 ตลอดจนการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ	 ที่มี

การจัดสรรงบประมาณในการใช้จ่ายด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ	 เพื่อให้มี

ประสิทธิผลต่อการดำเนินธุรกิจด้วย	 ซึ่งจะทำให้การดำเนินธุรกิจสื่อของบริษัทจะมีความผันผวนตามภาวะ

เศรษฐกิจสูง	ปัจจุบัน	บริษัทฯ	ดำเนินธุรกิจสื่อทั้งทางด้านสื่อโทรทัศน์	วิทยุ	และสิ่งพิมพ์			

 •	การประกาศใช้	พ.ร.บ.ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	พ.ศ.2551	

	 ในปีที่ผ่านมามีการเกิดของวิทยุชุมชุน	อย่างมาก	และไม่มีการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ	 เนื่องจาก

มีช่องว่างทางกฎหมาย	และภาวะสุญญากาศของการเกิดคณะกรรมการ	กสช.	ทำให้วิทยุชุมชนที่เกิดขึ้นนี้ส่ง

สัญญาณรบกวนการออกอากาศของวิทยุหลักเกือบทุกคลื่นความถี่	 รวมถึงคลื่นความถี่ที่บริษัทได้รับสัมปทาน

อย่างถูกต้องตามกฎหมายอีกด้วย		

	 แต่หลังจากที่มีการบังคับใช้	 พ.ร.บ.กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	 พ.ศ.2551	 แล้วนั้น	

บริษัทเชื่อว่าปัญหาการรบกวนสัญญาณออกอากาศของวิทยุชุมชนจะทุเลาเบาบางลง	 และหมดไปในที่สุด	

เนื่องจากใน	 พ.ร.บ.ฉบับนี้กำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ	 เพื่อกำกับดูแลวิทยุชุมชน	 มิให้ส่งสัญญาณรบกวนการออก

อากาศของคลื่นวิทยุอื่น	อย่างชัดเจน	

	 รวมทั้งกฎเกณฑ์อื่นๆที่พ.ร.บ.ฉบับนี้กำหนดไว้	 บริษัทฯเห็นว่าจะทำให้เกิดการแข่งขันที่เสรีและเป็น

ธรรม	ซึ่งบริษัทพร้อมที่จะเข้าสู่การแข่งขันนี้	

	 สำหรับธุรกิจโทรทัศน์	บริษัทฯ	อาจได้รับผลกระทบจากการจัด	Rating	รายการโทรทัศน์ของภาครัฐ		

เนื่องจากรายการโทรทัศน์ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ	 จัดอยู่ในประเภท	 ท	 คือ	 ทั่วไป	 	 (รายการเพลง,	 variety,	

ละคร)	 เมื่อถูกกำหนดใหม่ตามการจัด	Rating	 	 ของรัฐ	 อาจมีผลให้รายการถูกย้ายเวลาตามการปรับผังใหม่

ของสถานี	 และสำหรับรายการประเภทเพลง	 หรือ	 Variety	 สำหรับวัยรุ่น	 (อายุ	 13	 -	 18	 ปี)	 อาจถูก

กำหนด	Rating	ใหม่ให้เป็นรายการประเภท	น	(แนะนำ)	ซึ่งอาจถูกจำกัดให้นำเสนอเฉพาะเวลาใดเวลาหนึ่ง
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ตามที่รัฐกำหนด	อย่างไรก็ดี	 เนื่องจากบริษัทมีความชำนาญในการผลิตรายการ	โดยเฉพาะรายการวัยรุ่น	จึง

เชื่อว่าถึงแม้จะมีการให้นำเสนอตามเวลาที่กำหนด	ก็ยังคงได้รับความนิยมจากลูกค้าและผู้ชมไม่เปลี่ยนแปลง	

 •	การออกกฎหมายหรือพระราชบัญญัติต่างๆ	เพื่อควบคุมการโฆษณาของสินค้าบางประเภท	

	 รายได้ของบริษัทอาร์เอส	 ส่วนหนึ่งได้มาจากผู้สนับสนุน	 (Sponsorship)	 เช่น	 ผู้สนับสนุนอัลบั้ม	

(Album	Sponsorship)	หรือผู้สนับสนุนคอนเสิร์ต	(Concert	Sponsorship)	การเป็นผู้สนับสนุนนี้จะได้รับ

สิทธิประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์สินค้าหรือโลโก้ของบริษัทผู้สนับสนุนผ่านทางสื่อต่างๆ	 ของบริษัทอาร์เอส	

เมื่อมีการออกกฎหมายหรือพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาของสินค้าบางประเภท	 ทำให้บริษัทฯ	 หรือ

องค์กรเจ้าของสินค้าที่มีความต้องการจะสนับสนุนอัลบั้มเพลงหรือคอนเสิร์ตอาจไม่สามารถสื่อสารและ

ประชาสมัพนัธผ์า่นการเปน็ผูส้นบัสนนุไดอ้กีตอ่ไป	ดว้ยเหตนุี	้ทำใหโ้อกาสในการสรา้งรายไดข้องบรษิทัอารเ์อสลดลง		



 ความเสี่ยงทางอุตสาหกรรม

 •	การแพร่กระจายของสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์		

ปัญหาการแพร่กระจายของสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์	 เทปผี	 ซีดีเถื่อนเป็นปัญหาสำคัญที่บั่นทอนการเติบโตของ

ธุรกิจเพลงมาโดยตลอด	 ผู้ผลิตผลงานเพลงไม่สามารถจำหน่ายงานผลิตภัณฑ์CDและVCD	 ที่มีลิขสิทธิ์ซึ่งจะ

สร้างรายไดห้รอืคา่ตอบแทนผลงานไดค้รบตามปรมิาณการบรโิภคจรงิ	 ปจัจบุนัทกุฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ผูป้ระกอบการ

เจ้าของผลงาน	 ศิลปิน	 และภาครัฐบาล	 ได้ให้ความสำคัญและร่วมมือกันผลักดันกระตุ้นเชิญชวนให้ผู้บริโภค	

หันมานิยมเลือกซื้อสินค้าที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องและลดเลิกสนับสนุนสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์	 ทางด้านผู้ประกอบการ

ได้ดำเนินนโยบายปรับลดราคาสินค้าสื่อบันเทิงลง	 เพื่อลดความแตกต่างด้านราคาเมื่อเทียบกับราคาสินค้า

ละเมิดลิขสิทธิ์	 เป็นการลดแรงจูงใจได้ทางหนึ่ง	 ทางด้านภาครัฐได้เร่งแก้ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์	 โดยเพิ่ม

ความเข้มงวดในการจับกุมผู้ประพฤติผิดกฎหมายลิขสิทธิ์	 การออกกฎหมายคุ้มครอง	 ส่งเสริมและปกป้องงาน

ทรัพย์สินทางปัญญา	 ซึ่งระบุอย่างชัดเจนในกฎหมายรัฐธรรมนูญ	 เป็นผลให้สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์มีแนวโน้ม

ทุเลาลง	

	 ในการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ในรูปแบบต่างๆ	 เช่น	 ประเภทคาราโอเกะ	 ภาครัฐฯ	 ได้มีแนวทางการ

สนับสนุนให้	 บริษัท	 จัดเก็บฯ	 	 พัฒนาระบบการจัดเก็บลิขสิทธิ์ให้เป็นรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้น	 และบริษัทก็ได้

ดำเนินการทางการตลาดในการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบธุรกิจที่นำงานลิขสิทธิ์ไปใช้ต้องเคารพต่อสิทธิ์และ

ทำการชำระค่าลิขสิทธิ์เป็นการตอบแทนก่อนการใช้งาน	 ซึ่งปัจจุบันผู้ประกอบธุรกิจต่างก็มีความเข้าใจกัน

อย่างกว้างขวางและเคารพการใช้งานลิขสิทธิ์ของบริษัท	 นอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายการบังคับใช้กฎหมาย

กับผู้กระทำละเมิดลิขสิทธิ์โดยจัดตั้งหน่วยงานที่ดูแลและดำเนินการปราบปรามและเฝ้าระวังผู้ละเมิดในพื้นที่

ต่างๆทั่วประเทศ	 ซึ่งส่งผลในการลดการละเมิดลิขสิทธิ์ที่มีผลกระทบต่อการการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบ

การอย่างเป็นนัยสำคัญอย่างไรก็ดี	 ธุรกิจภาพยนตร์เป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่ได้รับผลกระทบทางอ้อมจากปัญหาดัง

กล่าว	เนื่องจากผู้ประกอบการที่ได้รับสิทธิจากบริษัทในการเผยแพร่ลิขสิทธิ์วีซีดี/ดีวีดี	ได้รับผลกระทบโดยตรง
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จากปัญหาการแพร่กระจายสินค้าวีซีดีเถื่อนตั้งแต่วันที่ภาพยนตร์เข้าฉายในโรงภาพยนตร์	เป็นผลให้การเจรจา

อนุญาตให้ใช้สิทธิเผยแพร่ในช่องทางดังกล่าวสำหรับภาพยนตร์เรื่องถัดไปอาจมีมูลค่าลดลง	 ทั้งนี้	 หน่วยงาน

ต่างๆ	 ได้พยายามหามาตรการป้องกันเบื้องต้น	 เช่น	 ติดกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในโรงภาพยนตร์แต่ละแห่ง	

รวมถึงภาครัฐได้มีการดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อป้องกันและปราบปรามปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์อย่างจริงจัง

มากขึ้นตามที่กล่าวในวรรคก่อน	

 •	การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค			

	 การแข่งขันของธุรกิจเพลงปัจจุบัน	เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคอยู่	2	เรื่องหลัก

ใหญ่ๆ	 คือ	 เปลี่ยนแปลงจากการซื้อแผ่นเพลงมานิยมการดาวน์โหลดเพลงผ่านระบบ	 MP3	 เพิ่มขึ้นกว่าใน

ปีก่อนๆ	สังเกตได้จากยอดขายของแผ่นเพลง	VCD	และ	DVD	ที่ลดลง	 ในขณะที่จำนวนเปอร์เซ็นของการ

ดาวน์โหลดผ่านระบบ	SMS,	ระบบโทรศัพท์หรือผ่าน	website	ที่เพิ่มมากขึ้น	และเรื่องที่สองคือทัศนคติของ

ผู้บริโภคที่เห็นว่าการดาวน์โหลดเพลงผ่านช่องทางที่ละเมิดลิขสิทธิ์และไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นเรื่องปกติ	ปัญหาที่

เกิดขึ้นนี้ส่งผลให้ยอดรายได้บางส่วนของบริษัทฯ	 ลดลงกว่าที่ควรจะเป็น	 บริษัทฯ	 ต้องปรับตัวเพื่อรองรับกับ

การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคนี้	 โดยการพัฒนาระบบดิจิตอลและให้ความสนใจกับช่องทางการ

ดาวน์โหลดเพลงอย่างถูกลิขสิทธิ์เพิ่มมากขึ้นเพื่อรักษารายได้ของบริษัทให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง		



 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ	

 •	ความเสี่ยงจากปริมาณของสินค้าในตลาดกับความนิยมของผู้บริโภค	

	 เนื่องจากสินค้าประเภทเพลง	 ภาพยนตร์	 เป็นสินค้าประเภทที่จำเป็นที่จะต้องมีการกระจายสินค้าที่

ทั่วถึงในระยะเวลาทีเ่หมาะสม	 เนือ่งจากความนยิมสนิคา้มรีะยะเวลาจำกดัและการมอียูข่องสนิคา้	 ณ	 จดุขาย

จะสง่ผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก	 การวางตลาดของสินค้าไม่สอดคล้องกับจังหวะ

ความนิยมของผู้บริโภคต่อสินค้า	 พฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภค	 ช่องทางจำหน่ายและระยะเวลาที่

เหมาะสม	 ล้วนอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ	 ทั้งการได้รับผลกระทบจากสินค้ารับคืนและการเสีย

โอกาสในการขายสินค้าซึ่งอาจส่งผลไปสู่การเสียตลาดเนื่องจากการแพร่กระจายของสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์เข้า

มาทดแทนความต้องการส่วนที่บริษัทฯ		ไม่สามารถตอบสนองได้ทันท่วงที	ที่ผ่านมา	บริษัทฯ	ได้พยายามลด

ความเสี่ยงดังกล่าว	 โดยการพิจารณาแผนการวางตลาดสินค้าครั้งแรกของสินค้าให้เหมาะสมยิ่งขึ้นโดย

พิจารณาจากสถานการณ์ทางการตลาด	พฤติกรรมผู้บริโภค	รวมถึงการจัดการด้านช่องทางการจัดจำหน่ายให้

มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	

 •	ความเสี่ยงจากการรับรู้ความนิยมของเพลงจากสื่อ		

		 สื่อมีอิทธิพลสามารถสร้างกระแสความนิยมให้เกิดขึ้นกับผู้บริโภคและเจ้าของสินค้าหรือแม้แต่ส่งผล

ลบในทางตรงข้ามกับคู่แข่งได้	 ไม่ว่าจะเป็นความถี่ในการเปิดมิวสิควิดีโอเพลง	 จำนวนครั้งของเปิดเพลงของ

คลืน่วทิย	ุ การพดูสนบัสนนุเพลงของดเีจ	 หรอืแมแ้ตก่ารจดัอนัดบัเพลงตา่งๆ	 หากสือ่มกีารนำเสนอทีไ่มเ่ปน็กลาง
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มีการวัดผลความนิยมของเพลงอย่างไม่มีหลักการหรือการเข้ามาถือหุ้นจากบริษัทที่เป็นคู่แข่งขันกันในทางการ

ตลาดโดยเฉพาะในสื่อที่เป็นกลาง	อาจทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและอาจส่งผลต่อรายได้ของบริษัทได้	

 •	สัญญาเช่าเวลาออกอากาศสถานีวิทยุมีกำหนดหมดอายุ	

	 ณ	 เดือน	 มกราคม	 2551	 บริษัทฯ	 ทำสัญญาเช่าเวลาออกอากาศกระจายเสียงสถานีวิทยุเพื่อ

ประกอบรายการวิทยุทางทางสถานีวิทยุรวม	2	คลื่นคือ	คลื่น	FM	93.0	MHz	และคลื่น	FM	94.5	MHz	

มีลักษณะสัญญาเช่าดำเนินการระยะสั้นและต้องมีการต่ออายุทุก	1-	2	ปี		(ขึ้นอยู่กับสัญญา		ซึ่งถูกกำหนด

โดยเจา้ของสมัปทาน)		ซึง่ในป	ี2550	และป	ี2549	บรษิทัฯ	มสีดัสว่นรายไดข้องสือ่วทิยเุทา่กนั	คดิเปน็รอ้ยละ	

13.6	ของรายได้รวม	

	 หากบริษัทฯ	 ไม่ได้รับการต่ออายุสัญญาเช่าเวลาออกอากาศจะทำให้ส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่อง

ของการออกอากาศรายการและรายได้ของบริษัทฯ	 	 นอกจากนี้	 การแสวงหาเวลาออกอากาศในสถานีวิทยุ

ใหม่เพื่อทดแทนอาจทำให้บริษัทฯ	 สูญเสียประโยชน์จากความต่อเนื่องทางธุรกิจ	 และการสร้างความนิยมให้

เทียบเคียงกับรายการเดิมได้	 อย่างไรก็ดี	 บริษัทฯ	 เชื่อว่า	 จากการที่บริษัทฯ	 สามารถดำเนินธุรกิจจนได้รับ

ความนิยม	และมีฐานผู้ฟังรายการประจำอย่างหนาแน่น	อีกทั้งการที่บริษัทฯ	เป็นผู้ประกอบการรายสำคัญใน

ธุรกิจ	 และได้รักษาความสามารถในการชำระเงินและปฏิบัติตามเงื่อนไขการเช่าเวลาอย่างเคร่งครัด	 จะทำให้

สามารถได้รับความไว้วางใจในการต่ออายุสัญญาจากผู้ให้เช่าเวลา		

 •	ความเสี่ยงจากการไม่สามารถต่ออายุสัญญาเช่าเวลาออกอากาศทางโทรทัศน์	

	 โดยทั่วไป	 บริษัทฯ	 ดำเนินธุรกิจสื่อโทรทัศน์โดยการเช่าเวลาจากสถานีโทรทัศน์เพื่อออกอากาศ	 ซึ่ง

อาจมีอายุของสัญญาแตกต่างกันไปโดยจะมีอายุไม่เกิน	 1	 ปี	 และมีการต่ออายุสัญญาเป็นระยะ	 โดยทั่วไป	

หลักเกณฑ์สำคัญๆ	 ที่สถานีโทรทัศน์จะใช้ในการพิจารณาต่ออายุสัญญาคือ	 นโยบายของสถานีโทรทัศน์	

ความนิยมของรายการ	 ความสามารถในการชำระค่าเช่าเวลาของผู้เช่า	 	 หากบริษัทฯ	 	 ไม่ได้รับการต่ออายุ

สัญญาเช่าเวลาออกอากาศจะทำใหส้ง่ผลกระทบตอ่ความตอ่เนือ่งของการออกอากาศรายการและรายไดข้องบริษัทฯ

นอกจากนี้	 การแสวงหาเวลาใหม่เพื่อทดแทนอาจทำให้บริษัทฯ	 สูญเสียประโยชน์จากความต่อเนื่องทางธุรกิจ	

และการสร้างความนิยมให้เทียบเคียงกับรายการเดิมได้	ที่ผ่านมา	บริษัทฯ	ได้มีการติดตามประเมินความนิยม

และพัฒนารูปแบบรายการอย่างสม่ำเสมอ	 รวมทั้งได้รักษาความสามารถในการชำระเงินและปฏิบัติตาม

เงื่อนไขการเช่าเวลาอย่างเคร่งครัด	อย่างไรก็ดี	บริษัทฯ	ในปี	2550	และปี	2549	บริษัทฯ	มีสัดส่วนรายได้

ของสื่อโทรทัศน์	คิดเป็นร้อยละ	8.4	และ	18.9	ของรายได้รวม	

 •	ความเสี่ยงจากการบอกเลิกสัญญาการจัดการแสดงคอนเสิร์ตและกิจกรรมการตลาด	

	 จากการที่บริษัทเริ่มขยายธุรกิจทางด้านการจัดการแสดงคอนเสิร์ตและกิจกรรมการตลาดจากศิลปิน

ต่างประเทศ	 เป็นผลให้บริษัทฯ	 มีความเสี่ยงในการทำธุรกิจหากมีการบอกเลิกสัญญาการจัดแสดง	 เช่น	

เหตุการณ์ที่เกิดจากความไม่สงบภายในประเทศ	 ภัยธรรมชาติ	 หรือ	 การไม่สามารถจัดการแสดงได้โดยมีต้น

เหตุมาจากศิลปินเองโดยตรง	 เป็นต้น	 ซึ่งบริษัทได้มีนโยบายจัดการความเสี่ยงโดยการจัดทำสัญญาให้รัดกุม	

เพื่อลดหรือเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ	หากเกิดกรณีดังกล่าว	
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 •	ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจภาพยนตร์		

	 ธุรกิจการผลิตภาพยนตร์เป็นธุรกิจใช้เงินลงทุนต่อเรื่องค่อนข้างสูง	 ในขณะที่แหล่งที่มาของรายได้มา

จากหลายทางซึง่มคีวามไมแ่นน่อนสงูโดยขึน้อยูก่บัปจัจยัหลายประการ	อาทเิชน่	กระแสความนยิมของผู้บริโภค

ต่อภาพยนตร์เรื่องนั้น	 กำหนดการเข้าฉาย	 ภาวะการณ์แข่งขันจากภาพยนตร์เรื่องอื่นๆ	 ทั้งจากต่างประเทศ

และในประเทศ	 และนโยบายการทำตลาดและความต้องการของผู้บริโภคในขณะนั้นๆ	 	 โดยผลการดำเนิน

งานของภาพยนตร์แต่ละเรื่องไม่อาจเป็นสิ่งบ่งบอกถึงผลการดำเนินงานของภาพยนตร์เรื่องอื่นๆ	 และบริษัทฯ	

อาจประสบภาวะขาดทุนหากภาพยนตร์ที่นำออกฉายไม่ประสบความสำเร็จ		ในปีที่	2550	ที่ผ่านมา	บริษัทฯ	

ได้ทำการนำภาพยนตร์เข้าฉายในโรงภาพยนตร์รวมทั้งสิ้น	 5	 เรื่อง	 	 โดยมีผลการดำเนินงานที่ทั้งกำไรและ

ขาดทุนแตกต่างกันในแต่ละเรื่อง		

	 อย่างไรก็ดี	 บริษัทฯ	 ได้มีนโยบายที่จัดการความเสี่ยงทางธุรกิจให้มีความเหมาะสมโดยการควบคุม

คุณภาพและต้นทุนการผลิต	 ต้นทุนการตลาดที่เหมาะสม	 รวมถึงการขาย	 Pre-Sale	 สิทธิ์การแพร่ภาพใน

ช่องทางต่างๆ	รวมถึงการนำผู้สนับสนุนทางการตลาดเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตภาพยนตร์ด้วยการ

วางแผนอย่างรัดกุมตั้งแต่ต้น	 เพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากช่องทางขายแต่ละช่องทางให้มีความ

เหมาะสม		

 •	การพึ่งพิงผู้บริหาร	

	 ปัจจุบันในการบริหารงาน	กลุ่มอาร์	 เอสได้เปลี่ยนรูปแบบการบริหารเป็นการกระจายอำนาจออกจาก

ส่วนกลาง	 (Decentralization)	 โดยปรับโครงสร้างองค์กรแยกกิจการออกเป็นบริษัทฯ	 และหน่วยธุรกิจ	

(Business	Unit)	และให้อำนาจกรรมการผู้จัดการและทีมงานบริหารของแต่ละบริษัทฯ	ดำเนินงานอย่างเป็น

อิสระ	ทำให้ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงครอบครัวเชษฐโชติศักดิ์เริ่มลดลง		

	 ในฐานะของกลุม่ผูถ้อืหุน้รายใหญแ่ละกลุม่ผูก้อ่ตัง้กจิการอาร	์ เอส	 ครอบครวัเชษฐโชตศิกัดิม์เีปา้หมายและ

ความมุ่งมั่นที่สร้างและขยายงานเข้าสู่ธุรกิจบันเทิงแขนงอื่นๆ	 เพื่อให้บริษัทฯ	 เติบโตและมีมูลค่ากิจการเพิ่ม

ขึ้นอย่างต่อเนื่องไปในอนาคตและมีความตั้งใจว่าจะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในกิจการต่อไป		

 •	ความเสี่ยงจากการย้ายค่ายของศิลปินและทีมงานผลิต	

	 ตลอดการดำเนินธุรกิจด้วยระยะเวลากว่า	25	ปีของกลุ่มอาร์	เอส	บริษัทฯ	และผู้บริหารระดับสูงให้

ความสำคัญกับเรื่องการดูแลบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ	 ทำให้ที่ผ่านมาบริษัทฯ	 มีความเสี่ยงจากเรื่องดังกล่าว

น้อยมาก	 ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทฯ	 และผู้บริหารระดับสูงตระหนักดีว่าในการดำเนินธุรกิจบันเทิงนั้น	 บุคลากร

เป็นกำลังสำคัญที่จะผลักดันให้ธุรกิจเติบโตและก้าวหน้าอย่างมั่นคง	 การดูแลการเติบโตและผลตอบแทนของ

ศิลปินและทมีงานเปน็เรือ่งทีผู่บ้รหิารไดม้กีารวางแผนและทบทวนอยา่งสมำ่เสมอ	เพือ่ใหท้กุคนเกดิความพอใจ		

	 แม้ว่ากระแสการย้ายค่ายหรือการไม่ต่อสัญญาของศิลปินเพลงในต่างประเทศจะเกิดผลทางลบต่อการ

รับรู้ของศิลปินเพลงในประเทศไทย	 แต่เนื่องจากในต่างประเทศศิลปินมักมีพันธะผูกพันกับค่ายเพลงในเรื่อง

การการผลิตแผ่นเพลงและการโปรโมทเท่านั้น	 รายได้ที่ศิลปินจะได้รับเพิ่มเติมเช่นจากการโชว์ตัวในงาน
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กิจกรรมของลูกค้า,	โอกาสในการเล่นละครหรือเป็นพิธีกรอย่างในเมืองไทยจะไม่มี	จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ศิลปิน

จะไม่ต่อสัญญากับค่ายเพลงและออกมาผลิตอัลบั้มเพลงเอง	 แตกต่างจากบริษัทอาร์เอส	 ที่ศิลปินจะได้รับการ

วางแผนการบริหารคอนเท้นต์ของศิลปินในรูปแบบครบวงจร	 ทั้งการออกอัลบั้ม	 การนำเสนอศิลปินไปเป็นพรี

เซนเตอร์สินค้า	 การป้อนงานละคร	 หรือการโชว์ตัวตามงานต่างๆ	 และกิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้ต่อศิลปิน

อย่างอื่นอีกมากมาย	 ทำให้ศิลปินเกิดความรู้สึกมั่นคงและพร้อมที่จะเติบโตและพัฒนาไปกับบริษัทฯ	 ด้วยดี

เสมอมา	

	 ด้วยเหตุนี้	 บริษัทฯ	 มีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถบริหารความเสี่ยงดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ		



ความเสี่ยงกรณีมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้อยละ	50		

	 ณ	 วันที่	 21	 ธันวาคม	 2550	 กลุ่มเชษฐโชติศักดิ์	 ถือหุ้นในบริษัทฯ	 ประมาณร้อยละ	 56.3	 ของ

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ	 จึงทำให้กลุ่มเชษฐโชติศักดิ์	 สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือ

หุ้นได้เกือบทั้งหมด	 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ	 หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่

ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทฯ	กำหนดให้ต้องได้รับเสียง	 3	 ใน	4	ของที่

ประชุม	 ดังนั้นผู้ถือหุ้นรายอื่นจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้น

ใหญ่เสนอได้			

	 อย่างไรก็ดี	 เมื่อพิจารณาจากโครงสร้างจัดการของบริษัทฯ	 ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท	 คณะ

กรรมการบริหาร	 และคณะกรรมการตรวจสอบ	 จะเห็นได้ว่าบริษัทฯ	 มีการวางโครงสร้างการบริหารงานโดย

บุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการดำเนินธุรกิจและมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

ชุดต่างๆ	 อย่างชัดเจนและโปร่งใส	 และในกรณีการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกับกรรมการ	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

และผู้มีอำนาจควบคุมในกิจการ	รวมถึงบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	บุคคลดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการ

อนุมัติรายการนั้นๆ	 ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้นว่าบริษัทฯ	 จะบริหารงานด้วยความชัดเจนและ

ความโปร่งใส	
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	 โครงสร้างเงินทุน
 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ
	 บริษัทฯ	 มีทุนจดทะเบียน	 900,000,000	 บาท	 แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ	 900,000,000	 หุ้น							
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	 1	 บาท	 มีทุนชำระแล้วจำนวน	 700,000,000	 บาท	 แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ	
700,000,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท

	 บริษัทฯ	ไดม้กีารเปลีย่นแปลงมลูคา่หุน้ทีต่ราไวจ้ากเดมิหุน้ละ	5	บาท	เปน็มลูคา่ทีต่ราไว	้หุน้ละ	1	บาท	
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่	1/2549	เมื่อวันที่	19	กันยายน	2549	

 ผู้ถือหุ้น

	 รายชือ่ผูถ้อืหุน้รายใหญ	่10	รายแรก	ณ	วนัปดิสมดุทะเบยีนพกัการโอนหุน้	เมือ่วนัที	่21	ธนัวาคม	2550

มดีงันี้

ลำดับที่	 รายชื่อผู้ถือหุ้น	 จำนวนหุ้น	 ร้อยละ

1	 นาย	สุรชัย	เชษฐโชติศักดิ์		 113,396,000	 16.20	
2 นาย	เกรียงไกร	เชษฐโชติศักดิ์	 100,000,000	 14.29	
3 นาย	สุวัฒน์	เชษฐโชติศักดิ์		 98,192,000	 14.03	
4 SIS-SEGAINTERSETTLEAG 40,320,000	 5.76	
5 นางสาว	มาลี	เชษฐโชติศักดิ์		 38,640,000	 5.52	
6 นายชาญยุทธิ์	เหล่ารัดเดชา	 26,700,000	 3.81	
7 นางสาว	มาริสา	เชษฐโชติศักดิ์		 17,728,000	 2.53	
8 นาย	คมวิทย์	เชษฐโชติศักดิ์	 14,710,000	 2.10	
9 นาย	นรินทร์	อนุชิตานุกูล	 12,900,000	 1.84	
10 นาย	คมสันต์	เชษฐโชติศักดิ์	 11,000,000	 1.57


	 รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์	 มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ	 หรือการ
ดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ	 (กลุ่มผู้ถือหุ้น	 หรือ	 ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ	 10	 และ	 ดำรง
ตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ	หรือ	ส่งตัวแทนเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท)	 ได้แก่	นายเกรียงไกร	 เชษฐโชติศักดิ์	
นายสุรชัย	เชษฐโชติศักดิ์	และ	นายสุวัฒน์	เชษฐโชติศักดิ์			

 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ	 50	 ของกำไรสุทธิหลัง
จากหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว	ทั้งนี้	คณะกรรมการของบริษัทฯ	มีอำนาจในการพิจารณายกเว้นไม่
ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว	 หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว	 โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่
การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
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	 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ	 ประกอบด้วยคณะกรรมการ	 และ	 คณะอนุกรรมการรวมทั้งหมด		

5	 ชุด	 ได้แก่	 คณะกรรมการ	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	

คณะกรรมการบริหาร		คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล		ดังรายละเอียดต่อไปนี้	

 คณะกรรมการ	

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2550	คณะกรรมการบริษัทฯ	ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ	ดังรายนามต่อไปนี้	

	 1.	นายเกรียงไกร	เชษฐโชติศักดิ์	 	 ประธานกรรมการ	

	 2.	นายสุรชัย	เชษฐโชติศักดิ์	 	 รองประธานกรรมการ	

	 3.	นางสาวมาลี	เชษฐโชติศักดิ์	 	 กรรมการ	

	 4.	นายสุวัฒน์	เชษฐโชติศักดิ์	 	 กรรมการ	

	 5.	นางพรพรรณ	เตชรุ่งชัยกุล	 	 กรรมการ	/	เลขานุการคณะกรรมการบริษัท	

	 6.	นายดามพ์	นานา	 	 	 กรรมการ	

	 7.	นายพิศิษฐ์	ดัชณาภิรมย์	 	 กรรมการอิสระ	และ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	

	 8.	พลเอก	ไพโรจน์	พานิชสมัย	 	 กรรมการอิสระ	และ	กรรมการตรวจสอบ	

	 9.	รศ.วิทยา	ด่านธำรงกูล	 	 กรรมการอิสระ	และ	กรรมการตรวจสอบ	

นิยามกรรมการอิสระ	

	 กรรมการอิสระ	 หมายถึง	 กรรมการจากภายนอกที่ไม่ได้มีตำแหน่งเป็นผู้บริหารหรือพนักงานประจำ

ของบริษัทฯ	ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ		และเป็นอิสระจากผู้ถือ

หุ้นรายใหญ่	 ผู้บริหาร	 และผู้ที่เกี่ยวข้อง	 สามารถทำหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่า

เทียมกัน	และสามารถช่วยดูแลไม่ให้เกิดรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ	กับบุคคลที่

เกี่ยวข้องกัน	โดยมีคุณสมบัติ	ดังต่อไปนี้	

(1)	 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ	4	ของทุนชําระแล้วของบริษัท	บริษัทในเครือ	บริษัทร่วม	หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง	

	 ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย	

(2)			 เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท	บริษัทในเครือ	บริษัทร่วม	บริษัทที่เกี่ยวข้อง		

	 หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	รวมทั้งไม่เป็น	ลูกจ้าง	พนักงาน	หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน	

	 ประจําจากบริษัท	บริษัทในเครือ	บริษัทร่วม	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	

(3)				 เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรง	หรือ	ทางอ้อม			ทั้งในด้านการเงิน		

	 และ	บริหารงานของบริษัท	บริษัทในเครือ	บริษัทร่วม	หรือ	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	และรวมถึง	

	 ไม่มีผลประโยชน์	หรือ	ส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวในเวลา	1	ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง	ยกเว้น	

	 คณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าการเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย	

	 นั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ	
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	 (4)				 เปน็กรรมการทีไ่มใ่ชเ่ปน็ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งหรอืญาตสินทิของผูบ้รหิาร	หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญข่องบรษิทั	

	 (5)				 เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของ	

	 	 บริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	

	 (6)				 สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับ	

	 	 มอบหมายจากคณะกรรมการของบรษิทัไดโ้ดยอสิระ	โดยไมอ่ยูภ่ายใตก้ารควบคมุของผูบ้รหิาร	

  หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว	

 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ	

				 กรรมการผูม้อีำนาจลงลายมอืชือ่ผกูพนับรษิทัฯ	 ประกอบดว้ย	 นายเกรยีงไกร	 เชษฐโชตศิกัดิ	์ 	 นายสรุชยั

เชษฐโชติศักดิ	์ นางสาวมาล	ี เชษฐโชตศิกัดิ	์ นายสวุฒัน	์ 	 เชษฐโชตศิกัดิ	์ นางพรพรรณ	 เตชรุง่ชยักลุ		

นายดามพ	์	นานา		สองในหกท่านลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ		

 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ	

	 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	 ครั้งที่	 1/2546	 เมื่อวันที่	 13	 มกราคม	 2546	 ได้มีมติกำหนดขอบเขต

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการไว้	 ดังนี้	 	 คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่จัดการบริษัทฯ	 ให้เป็นไปตาม

กฎหมาย	 วัตถุประสงค์	 ข้อบังคับ	 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 และมีอำนาจมอบหมายแต่งตั้งกรรมการจำนวน

หนึ่งให้เป็นกรรมการบริหารหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นใด	 เพื่อดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง

ภายใต้การควบคุมคณะกรรมการได้	 เว้นแต่อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้	 จะกระทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับ

อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน	 ทั้งนี้กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	 มีส่วนได้

เสีย	หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย	ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่อง

ใด	ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น	

	 (ก)	 เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	

	 (ข)	 การทำรายการทีก่รรมการมสีว่นไดเ้สยีและอยูใ่นขา่ยทีก่ฎหมาย	หรอืขอ้กำหนดของตลาดหลกัทรพัย์	

	 	 ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	

	 และในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ	 และที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า	 3	 ใน	 4	 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน	

	 (ก)	 การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ	ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ	

	 (ข)	 การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ	

	 (ค)	 การทำ	แกไ้ข	หรอืเลกิสญัญาเกีย่วกบัการใหเ้ชา่กจิการของบรษิทัฯ	ทัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่ำคญั

	 	 การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ	หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี	

	 	 วัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน	
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	 (ง)	 การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ	

	 (จ)	 การเพิ่มทุน	การลดทุน	การออกหุ้นกู้	การควบหรือเลิกบริษัท	

	 (ฉ)		 การใดที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์	หรือประกาศตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้ต้องได้รับมติจาก	

	 	 ที่ประชุมผู้ถือหุ้น	เช่น	การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน	หรือ	

	 	 รายการที่เกี่ยวโยงกัน	

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 มีหน้าที่พิจารณารายชื่อกรรมการใหม่ซึ่งได้รับการพิจารณากลั่นกรองแล้ว

และนำเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องพร้อมที่

จะทุ่มเทเวลา	 ความรู้	 ความสามารถที่มีให้แก่บริษัท	 และมีความเข้าใจหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ	

สำหรับกรรมการใหม่ทางบริษัทฯมีกระบวนการให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทเพื่อให้

กรรมการใหม่มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯได้เป็นอย่างดี	

	 นอกจากนี้	คณะกรรมการบริษัทฯมีการประเมินผลการทำงานของคณะกรรมการบริษัทฯประจำปีตาม

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ	 เพื่อเป็นการตรวจสอบการทำงานและปรับปรุงประสิทธิภาพ

การทำงานของคณะกรรมการบริษัทฯ	ให้ดียิ่งขึ้น	

 คณะกรรมการตรวจสอบ

	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2550	 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ	 ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ

จำนวน		3	ท่าน	ดังรายนามต่อไปนี้	

	 1.	นายพิศิษฐ์		ดัชณาภิรมย์	 	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	

	 2.	พลเอก	ไพโรจน	พานิชสมัย	 	 กรรมการตรวจสอบ	

	 3.	รศ.วิทยา	ด่านธำรงกูล	 	 กรรมการตรวจสอบ	

 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ	

	 คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่	ดังต่อไปนี้	

	 (ก)	 เข้ารว่มประชมุคณะกรรมการบรษิทั	เพือ่มสีว่นรว่มในการกำหนดนโยบาย	การตดัสนิใจทางธรุกจิ

	 	 ตลอดจนการกำกับดูแลกิจการ	

	 (ข)	 พิจารณา	คัดเลือก	เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี	และเสนอค่าสอบบัญชีบริษัทประจำปี	

	 (ค)	 พิจารณานโยบายและแนวทางปฏิบัติของสายงานตรวจสอบกลางให้มีความเหมาะสมและมี	

	 	 ประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง	

	 (ง)	 พิจารณาทบทวนแผนงานการตรวจสอบประจำปีของฝ่ายตรวจสอบกลาง	

	 (จ)	 สอบทานให้บริษัทฯ	มีระบบการควบคุมภายใน	และ	การตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะ	

	 	 สมและมีประสิทธิผล	โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายในและภายนอก	

	 (ฉ)	 พิจารณารายงานผลการตรวจสอบรายไตรมาส	และข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีภายในและ	

	 	 ภายนอก	รวมทั้งติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าว	
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	 (ช)	 สอบทานรายการทางการเงินของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยรายไตรมาส	ให้มีความถูกต้องเชื่อ	

	 	 ถือได้	และมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ	ตามกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี		

	 (ซ)	 ดูแล	และสอบทานให้บริษัทฯ	ปฏิบัติตามกฎระเบียบ	หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์	

	 	 แห่งประเทศไทย	และกฎหมายอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	

	 (ฌ)	 สอบทานรายการระหว่างกันของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	ตลอดจนผู้อาจมีความขัดแย้งทาง	

	 	 ผลประโยชน์	เพื่อให้การทำรายการระหว่างกันอยู่ภายใต้เกณฑ์ที่เหมาะสมปราศจากการ	

	 	 ถ่ายเทผลประโยชน์	โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในระยะยาว	

	 (ญ)	 พิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชีถึงปัญหา	หรือ	ข้อจำกัดที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบงบการเงิน	

	 (ฎ)	 จัดทำรายงานกจิกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดิเผยไวใ้นรายงานประจำปขีองบรษิทัฯ

	 	 ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ	

	 (ฏ)	 คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญกรรมการบริหาร	ผู้บริหาร	หรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้	

	 	 ข้อมูล	หรือ	เข้าร่วมประชุมได้	

	 (ฐ)	 การปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย	

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	

	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2550	 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	 ประกอบด้วยผู้ทรง

คุณวุฒิจำนวน	4	ท่าน	ดังรายนามต่อไปนี้	

	 ประธานกรรมการ	 -	 นายพิศิษฐ์	ดัชณาภิรมย์	

	 กรรมการ	 	 -	 พลเอกไพโรจน์	พานิชสมัย	

	 	 	 	 -	 นายสุวัฒน์	เชษฐโชติศักดิ์	

	 	 	 	 -	 รศ.วิทยา	ด่านธำรงกูล	

	 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

	 1	 พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรง	

	 	 ตำแหน่งกรรมการ	รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้	และเสนอ	

	 	 ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทซึ่งจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ	

	 2.	 พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการเพื่อเสนอความเห็นต่อ	

	 	 คณะกรรมการ	ซึ่งจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้อนุมัติ	



	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	3/2550	เมื่อวันที่	26	กุมภาพันธ์	2550	ได้มีมติแต่งตั้งคณะ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	 และอนุมัติขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน	
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 คณะกรรมการบริหาร	

	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2550	 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ	 ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน		

7	ท่าน	ดังรายนามต่อไปนี้	

	 ประธานกรรมการบริหาร		 -	 นายสุรชัย	เชษฐโชติศักดิ์		

	 รองประธานกรรมการบริหาร	 -	 นายสุวัฒน์	เชษฐโชติศักดิ์	 	

	 กรรมการ	 	 	 -	 นางพรพรรณ	เตชรุ่งชัยกุล	

	 	 	 	 	 -	 นายยรรยง	อัครจินดานนท์	 	

	 	 	 	 	 -	 นางมณฑิรา	ลิมปนารมณ์				 	

	 	 	 	 	 -	 นายดามพ์	นานา	

	 	 	 	 	 -	 นายคมสันต์	เชษฐโชติศักดิ์	

 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	1/2546	เมื่อวันที่	28	มกราคม	2546	และที่ประชุมคณะ	

	 กรรมการบริษัท	ครั้งที่	5/2548	เมื่อวันที่	31	ตุลาคม	2548	ได้มีมติกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่	

	 ของคณะกรรมการบริหาร	โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้	

	 (ก)	 มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้หรือให้กู้ยืมเงิน	หรือ	การขอสินเชื่อใดๆ	จากสถาบันการเงิน		

	 	 รวมตลอดถงึการเขา้เปน็ผูค้ำ้ประกนั	หรอื	การชำระหรอืใชจ้า่ยเงนิเพือ่	ธรุกรรมตามปกต	ิ

  ธุรกิจของบริษัทฯ	ทั้งนี้	ภายในวงเงินสำหรับแต่ละรายการไม่เกินกว่า	50	ล้านบาท	หรือ	

	 	 จำนวนเทียบเท่า		

	 (ข)	 มีอำนาจแตง่ตัง้	ถอดถอนเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ	ในตำแหนง่ทีไ่มส่งูกวา่ตำแหนง่กรรมการผูจ้ดัการ	

	 (ค)	 มีอำนาจจดัทำ	เสนอแนะและกำหนดนโยบายแนวทางธรุกจิ	และกลยทุธท์างธรุกจิของบรษิทัฯ

	 	 ต่อคณะกรรมการ	

	 (ง)	 จัดตั้งโครงสร้างองค์กรและการบริหาร	และกรรมการบริหาร	โดยให้ครอบคลุมทุกราย	

	 	 ละเอียดของการคดัเลอืก	การฝกึอบรม	การวา่จา้ง	และการเลกิจา้งของพนกังานของบรษิทัฯ

	 (จ)	 กำหนดแผนธุรกิจ	อำนาจการบริหารงาน	อนุมัติงบประมาณสำหรับประกอบธุรกิจประจำปี		

	 	 และงบประมาณรายจ่ายประจำปี	และดำเนินการตามแผนทางธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจ	

	 	 โดยสอดคล้องกับนโยบาย	และแนวทางธุรกิจที่ได้แถลงต่อคณะกรรมการ	

	 (ฉ)	 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ	ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการ	

	 อนึ่ง	 การอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้น	 จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติการเข้าทำ

รายการที่ทำให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร	สามารถอนุมัติการเข้าทำ

รายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	 หรือมีส่วนได้เสีย	 หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด	
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(ตามข้อบังคับของบริษัทฯ	 และตามที่สำนักงาน	 ก.ล.ต.	 ประกาศกำหนด)	 ทำกับบริษัทฯ	 หรือบริษัทย่อย	

ยกเว้นเปน็การอนมุตักิารเขา้ทำรายการทีเ่ปน็ไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ	 ไดพ้จิารณา

อนุมัติไว้	 ทั้งนี้	 ให้คณะกรรมการมีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

บริหารได้ตามที่จำเป็นหรือเห็นสมควร	

 คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2550	คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ	ประกอบด้วยผู้ทรง

คุณวุฒิจำนวน	4	ท่าน	ดังรายนามต่อไปนี้	

	 ประธานกรรมการ	 -	 นางพรพรรณ	เตชรุ่งชัยกุล	

	 กรรมการ	 	 -	 นายยรรยง	อัครจินดานนท์	 	 	 	 	

	 	 	 	 -	 นางนภาพร	ตรีพยัคฆ์	 	

	 เลขานุการ	 	 -	 นายนิเวสน์	บัวคอม	 	

 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	

	 1.	 นำเสนอนโยบาย	และ	แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล	

	 2.			 พัฒนากลยุทธ์	และ	เทคนิควิธีเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	

	 3.			 กำกับ	และ	ดูแลการดำเนินงานด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	

	 4.			 พิจารณา	และ	ตัดสินใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	ตามแนวทางที่ได้	

	 	 รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหาร	

 คณะผู้บริหาร	

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2550	ผู้บริหารของบริษัทฯ	มีรายนามดังต่อไปนี้	

	 1.		นายเกรียงไกร	เชษฐโชติศักดิ์		 ประธานกรรมการ	

	 2.		นายสุรชัย	เชษฐโชติศักดิ์	 	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	

	 3.		นายสุวัฒน์	เชษฐโชติศักดิ์	 	 รองประธานกรรมการบริหาร	

	 4.		นางพรพรรณ	เตชรุ่งชัยกุล	 	 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ	

	 5.		นายดามพ์	นานา	 	 	 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	

	 6.		นายยรรยง	อัครจินดานนท์	 	 รองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส	-	ธุรกิจดิจิตอล	

	 7.		นางมณฑิรา	ลิมปนารมณ์	 	 รองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส	-	Corporate	Sales	



หมายเหตุ	 1.	“ผูบ้รหิาร”	ในหวัขอ้นี	้หมายถงึ	กรรมการ	ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร	หรอืผูด้ำรงตำแหนง่	

	 	 ระดบับรหิารสีร่ายแรกนบัตอ่จากประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารลงมา	และผูซ้ึง่ดำรงตำแหนง่เทยีบเทา่	

  กับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย	
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	 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	

	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ครั้งที่	 1/2546	 เมื่อวันที่	 28	มกราคม	2546	และครั้งที่	 5/2548	

เมื่อวันที่	 31	 ตุลาคม	 2548	 ได้มีมติกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ(ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)	 	 	 โดยกำหนดให้กรรมการผู้จัดการ(ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)	

มีอำนาจอนุมัติในการดำเนินการใดๆ	 ที่จำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ	

ภายในวงเงินสำหรับแต่ละรายการไม่เกินกว่า	 25	 ล้านบาท	 หรือจำนวนเทียบเท่าทั้งนี้	 การอนุมัติการทำ

รายการดังกล่าวข้างต้นกรรมการผู้จัดการ(ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)ไม่มีอำนาจในการ

ดำเนินการใดๆ	 ในหรือเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน	 รายการการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญ

ของบริษัทฯ	 และ/หรือ	 รายการหรือเรื่องที่กรรมการผู้จัดการ	 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร)หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มีส่วนได้ส่วนเสีย	หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะ

อื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทฯ	 และบริษัทย่อย	 ในกรณีดังกล่าว	 รายการหรือเรื่องดังกล่าวจะต้องนำเสนอต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ	และ/หรือ	คณะกรรมการของบริษัทฯ	(แล้วแต่กรณี)	เพื่อพิจารณาอนุมัติ	

 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	3/2550	เมื่อวันที่	26	กุมภาพันธ์	2550	ได้มีมติแต่งตั้งคณะ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	 และอนุมัติขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน	 ดังนั้น	 การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ	 ต้องผ่าน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	 วิธีการสรรหากรรมการจะกระทำโดยคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาคา่ตอบแทน	 ซึง่จะเปน็ผูพ้จิารณาคดัเลอืกตามเกณฑค์ณุสมบตัติามมาตรา	 68	 แหง่พระราชบญัญตัิ

บริษัทมหาชนจำกดั	 พ.ศ.	 2535	 และตามประกาศคณะกรรมการกำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ีเ่กีย่วขอ้ง	

นอกจากนี้ยังพิจารณาถึงความหลากหลายของทักษะ	 ประสบการณ์	 ความรู้	 และความสามารถเฉพาะเพื่อ

ประโยชน์และการพัฒนากิจการของบริษัท	รวมทั้งการอุทิศเวลา	และความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่	จาก

นั้นจึงนำรายชื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง	

	 ในการเลือกตั้งคณะกรรมการของบริษัทฯ	 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ	 โดยใช้เสียงข้าง

มากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้	

	 (ก)	 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง	

	 (ข)		 ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป	

	 (ค)	 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า	

	 	 จำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น	ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้ง	

	 	 ในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้	

	 	 เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด	





โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

อาร์เอส2550รายงานประจำปี 96

 ค่าตอบแทนผู้บริหาร	

 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน	

	 	ก)	กรรมการบริษัท		
ปี 2550

รายการ จำนวน (ท่าน) จำนวนเงิน (บาท) รายละเอียดค่าตอบแทน

กรรมการบริษัท 12 1,235,000 ค่าตอบแทนประจำและเบี้ยประชุม

กรรมการตรวจสอบ 3 1,099,750 ค่าตอบแทนประจำและเบี้ยประชุม



โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนประจำ	และ	เบี้ยประชุมรายกรรมการบริษัทดังนี้	


ลำดับ รายนามกรรมการบริษัท ปี	2550

ค่าตอบแทนประจำ	(บาท) ค่าเบี้ยประชุม	(บาท)

1 นายเกรียงไกร	เชษฐโชติศักดิ์ - 195,000

2 นายสุรชัย	เชษฐโชติศักดิ์	 - 150,000

3 นางสาวมาลี	เชษฐโชติศักดิ์ - 150,000

4 นายสุวัฒน์	เชษฐโชติศักดิ์ - 150,000

5 นางพรพรรณ	เตชรุ่งชัยกุล - 150,000

6 พลเอกธานี	เสนีวงศ์	ณ	อยุธยา 15,000 -

7 พล.ต.อ.สมชาย	วาณิชเสนี 15,000 -

8 นาย	สมชาย	คุรุจิตโกศล	 15,000 -

9 พลเอกอู้ด	เบื้องบน 15,000 -

10 นายพิศิษฐ์			ดัชณาภิรมย์	 - 140,000

11 พลเอก	ไพโรจน์		พานิชสมัย 15,000 145,000

12 รศ.วิทยา		ด่านธำรงกูล	 - 80,000

รวมทั้งหมด 75,000 1,160,000

 หมายเหตุคา่ตอบแทนกรรมการนีเ้ปน็ผลประโยชนท์ีจ่า่ยใหแ้กก่รรมการของบรษิทัตามมาตรา	90	ของ

พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน	จำกดั	พ.ศ.	2535	(โดยไมร่วมเงนิเดอืน	และผลประโยชนท์ีเ่กีย่วขอ้งทีจ่า่ยใหก้บั	

กรรมการซึง่ดำรงตำแหนง่เปน็ผูบ้รหิารของบรษิทัดว้ย)	และการเปน็กรรมการบรษิทัยอ่ยไมไ่ดร้บัคา่ตอบแทน		

ข้อมูลเพิ่มเติม

	 ในปี	2550	ได้มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ	ดังนี้	

	 -		เมื่อวันที่	1	มกราคม	2550	นายฉัฐภูมิ	ขันติวิริยะ	ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ		

	 -		เมื่อวันที่	13	มกราคม	2550	พลตำรวจเอกสมชาย	วาณิชเสนี	ลาออกจากการเป็นกรรมการ		

	 -		เมื่อวันที่	13	มกราคม	2550	พลเอกธานี	เสนีวงศ์	ณ	อยุธยา	ลาออกจากการเป็นกรรมการ		
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	 -		เมื่อวันที่	13	มกราคม	2550	นาย	สมชาย	คุรุจิตโกศล	ลาออกจากการเป็นกรรมการ		

	 -		เมื่อวันที่	13	มกราคม	2550	ได้แต่งตั้ง	พลเอกอู้ด	เบื้องบน	เป็นกรรมการ			

	 			แทน	พลตำรวจเอกสมชาย	วาณิชเสนี	

	 -		เมื่อวันที่	13	มกราคม	2550	ได้แต่งตั้ง	พลเอกไพโรจน์	พานิชสมัย	เป็นกรรมการ			

	 			แทน	พลเอกธานี	เสนีวงศ์	ณ	อยุธยา	

	 -		เมื่อวันที่	16	กุมภาพันธ์	2550	ได้แต่งตั้งนาย	พิศิษฐ์	ดัชณาภิรมย์	เป็นกรรมการ			

		 			แทน	นาย	สมชาย	คุรุจิตโกศล		

	 -		เมื่อวันที่	19	กุมภาพันธ์	2550	พลเอกอู้ด	เบื้องบน	ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ		

	 -		เมื่อวันที่	20	เมษายน	2550	ได้แต่งตั้ง	รศ.วิทยา	ด่านธำรงกูล	เป็นกรรมการ			

			 			แทน	พลเอกอู้ด	เบื้องบน	



	 ข)	กรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทฯ		


ปี 2550

รายการ จำนวน (ท่าน) จำนวนเงิน (ล้านบาท) รายละเอียดค่าตอบแทน

กรรมการบริหาร 7 - -

ผู้บริหาร 7 39.42 เงินเดือน / โบนัส / สวัสดิการอื่นๆ



 ค่าตอบแทนอื่น

	 ตามมตทิีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้	ครัง้ที	่1/2550	ของบรษิทัฯ	เมือ่วนัที	่29	พฤษภาคม	2550	ไดม้มีตอินมุตั	ิ

การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ	 จำนวน	 25,000,000	 หน่วย	 ให้แก่

กรรมการ	และ/หรอื	พนกังานของบรษิทัฯ		และ/หรอืบรษิทัยอ่ย	(ESOP)		ทัง้นี	้บรษิทัฯ	อยูร่ะหวา่งการยื่น

ขออนุญาตเสนอขายใบสำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัดงักลา่วตอ่สำนกังานคณะกรรมการกำกบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลักทรัพย์		



รายละเอียดโดยสรุปของใบสำคัญแสดงสิทธิ	มีดังนี้			

	 ชนิดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย			:			 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ	ชนิด	

      ระบชุือ่ผูถ้อืและโอนเปลีย่นมอืไมไ่ด	้และบรษิทัฯ	จะไมน่ำ 

	 	 	 	 	 	 ไปจดทะเบยีนเปน็หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย	์

	 	 	 	 	 	 แหง่ประเทศไทย	

	 จํานวนที่เสนอขาย			 :	 	 25,000,000	หน่วย	
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	 ราคาเสนอขายต่อหน่วย	 :	 	 หน่วยละ	0	บาท	(ศูนย์บาท)	

	 อายุใบสําคัญแสดงสิทธิ	 :		 	 5	ปี	นับจากวันที่ได้ออกและเสนอขาย	

	 อัตราการใช้สิทธิ			 :	 	 ใบสําคัญแสดงสิทธิ	1	หน่วยต่อหุ้นสามัญ	1	หุ้น		

	 	 	 	 	 	 (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)	

	 ราคาการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้น		:		 	 ราคาหุ้นละ		4.20		บาท	(สี่บาทยี่สิบสตางค์)		

	 	 	 	 	 	 (อาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)	

		 จํานวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับ		:		 	 25,000,000	หุ้น	(มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท)		

	 	 	 	 	 	 คิดเป็นร้อยละ	3.57	ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้ง	

      หมด	จาํนวน	700,000,000	หุน้	ณ	วนัที	่31	มนีาคม	2550	

	 	 	 	 	 	 (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	หุ้นละ	1	บาท)	หุ้นสามัญที่ออก	

	 	 	 	 	 	 เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้จะ	

	 	 	 	 	 	 มีสิทธิและฐานะเท่าเทียมกันกับหุ้นสามัญของบริษัทที่ออก	

	 	 	 	 	 	 ไปก่อนหน้านี้ทุกประการ	

			 ระยะเวลาเสนอขาย		:			 	 เสนอขายให้แล้วเสร็จภายใน	1	ปี	นับจากวันที่ได้รับ	

	 	 	 	 	 	 อนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์	

	 	 	 	 	 	 และตลาดหลักทรัพย์		

การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวข้างต้นเป็นการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่

กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ	และ/หรือบริษัทย่อย	ในจำนวนไม่เกิน	35	ราย	



วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ	 :	 คณะกรรมการบริษัทฯได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้กําหนด	

รายชื่อกรรมการ	 และ/หรือ	 พนักงานของบริษัทฯและ/หรอื	 บรษิทัยอ่ยทีไ่ดร้บัการจดัสรรและกาํหนด	

จาํนวนใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะจดัสรรใหแ้กก่รรมการ	 และ/หรอื	 พนกังานแตล่ะราย	 โดยเปน็กรรมการ	 และ/หรอื

พนักงานของบริษัทและ/หรือ	 บริษัทย่อยที่ได้รับการคัดเลือกซึ่งทําประโยชน์ให้แก่บริษัทฯและ/หรือ	 บริษัท	

ย่อย	 และจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่กรรมการ	 และ/หรือ	 พนักงานของบริษัทฯและ/หรือ	 บริษัทย่อย		

ทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯกาํหนดใหแ้ตล่ะรายไดร้บัไมจ่าํเปน็ตอ้งมจีาํนวนเทา่กนั	 ทัง้นี	้ ขึน้อยูก่บัตาํแหนง่ประสบการณ์		

อายุงาน	ผลการปฏิบัติงานและศักยภาพ	รวมถึงประโยชน์ที่ทําให้แก่บริษัทฯและ/หรือ	บริษัทย่อย	



ทัง้นี	้ การออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธใินครัง้นีเ้ปน็การเสนอขายตอ่กรรมการ	 และ/หรอื	 พนกังานใน	

ราคา	 0	 บาท	 กรรมการ	 และ/หรือ	 พนักงานแต่ละรายจะได้รับใบสําคัญแสดงสิทธิตามจํานวนที่ได้รับจัด	

สรรโดยไม่ต้องมีการจองซื้อ	 ซึ่งบริษัทฯจะแจ้งผลการจัดสรรให้กรรมการ	 และ/หรือ	 พนักงานทราบเป็นราย	

บุคคลอย่างเป็นทางการต่อไป	
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 การกำกับดูแลกิจการ

	 บริษัทฯ	 ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ	 โดยให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุม

และการตรวจสอบภายใน	 และมุง่เนน้การกำกบัดแูลฝา่ยบรหิารใหด้ำเนนิการตามนโยบายอยา่งมปีระสทิธภิาพ

เพื่อประโยชน์ระยะยาวของผู้ถือหุ้น	 รวมทั้งมุ่งเน้นเรื่องความโปร่งใสในการดำเนินกิจการ	 การเปิดเผยข้อมูล	

และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม		

	 สรุปการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในปี	2550	ดังนี้	

	 นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

	 คณะกรรมการบรษิทัไดก้ำหนดใหม้นีโยบายการกำกบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัอยา่งเปน็ลายลกัษณอ์กัษร

และจัดให้มีการพิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคู่มือจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ	 และ

ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างน้อยปีละ	 1	 ครั้ง	 และบริษัทได้เผยแพร่ให้กรรมการ

และพนักงานเพื่อใช้อ้างอิงและถือปฏิบัติ	

	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	 ครั้งที่	 1/2551	 เมื่อวันที่	 29	 กุมภาพันธ์	 2551	 ได้มีการพิจารณา

ทบทวน	 ปรับปรุง	 และอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคู่มือจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ	 และ

ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว	

	 สิทธิของผู้ถือหุ้น

	 บริษัทได้ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น	 โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด	 ใน	

ปี	 2550	 บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นวันที่	 20	 เมษายน	 2550	 และจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	 2	 ครั้ง	

เมื่อวันที่	 29	 พฤษภาคม	 2550	 และ	 25	 กันยายน	 2550	 ซึ่งกรรมการทุกท่านที่อยู่ในตำแหน่งได้เข้าร่วม

ประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง		ยกเว้น	นางสาวมาลี		เชษฐโชติศักดิ์	และ	พลเอกไพโรจน์		พานิชสมัย	ที่ขาดการ

ประชุม	 2	 ครั้ง	 และ	 1	 ครั้ง	 ตามลำดับ	 	 อันเนื่องมาจากติดภารกิจสำคัญที่เป็นกรณีกะทันหัน	 	 (รายชื่อ

กรรมการบริษัทที่เข้าประชุมผู้ถือหุ้น	ดูรายละเอียดได้ที่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น)	

	 บริษัทฯมีนโยบายการปฏิบัติกับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	 โดยตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิของผู้

ถือหุ้นในการเขา้ถงึขอ้มลูของบรษิทัอยา่งเพยีงพอและทนัเวลา	 ในการจดัประชมุผูถ้อืหุน้บรษิทัจะจดัสง่หนงัสอื

เชญิประชุมพร้อมทั้งขอ้มลูประกอบการประชมุตามวาระตา่งๆ	 ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบลว่งหนา้กอ่นวนัประชมุ	 7	 วนั	

ซึง่เปน็ไปตามทีก่ฎหมายกำหนด	

	 ในปี	2550	บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	 (ประเทศไทย)	จำกัด	ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท

เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า	 7	 วัน	 หรือ	 14	 วันแล้วแต่

กรณีที่กฎหมายกำหนด	 	

	 ในปี	 2550	 บริษัทฯ	 ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุม	 พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ

ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด	 ซึ่งในแต่ละวาระมีหลักการและ

เหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบ	นอกจากนั้น	บริษัทฯได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้
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ถือหุ้น	 และ	 เอกสารประกอบการประชุม	 	 ทั้งภาษาไทย	 และภาษาอังกฤษไว้ที่	 Website	 ของบริษัทฯ	

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

ก่อนวันประชุม	22	วัน		 เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ถือหุ้น	ส่วนรายงานการประชุมผู้ถือ

หุ้นที่จัดในปี	2550	ได้นำไป	post	ไว้ภายใน14	วัน	หลังการประชุม	บริษัทฯ	ได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้น	โดย

ก่อนเริ่มประชุม	 ประธานในที่ประชุมได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ	 	 ในระหว่างการ

ประชุมประธานในที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถามเพิ่มเติม	 และ	 แสดง

ความคิดเห็น	 	 	 ก่อนการออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระ	 	 และสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงใน

วาระที่สำคัญ	 เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้	 รายงานการประชุมถูกจัดทำขึ้นอย่างถูกต้อง	 	 ครบถ้วน	

เสร็จสมบูรณ์ในเวลาที่กฎหมายกำหนด	และ	มีระบบการจัดเก็บที่ดีเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้			

	 ในปี	 2550	 บริษัทฯดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย	 เช่น	 การให้ข้อมูลสำคัญที่เป็นปัจจุบัน

ผ่านเว็บไซต์	 และไม่มีการลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทที่ต้องเปิดเผยตามข้อ

กำหนดต่างๆ	และการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น	ได้แก่	ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่

ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า	 ไม่แจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน	

และไม่จำกัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย	 เป็นต้น	 และในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น		

ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถาม	 แสดงความคิดเห็น	 และ	

ข้อเสนอแนะต่างๆ	 เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ	 รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

ก่อนวันประชุม	 โดยส่งคำถามผ่านเว็บไซต์ของบริษัท	หรือส่งจดหมายถึงคณะกรรมการบริษัท	ซึ่งการให้สิทธิ

ของผู้ถือหุ้นและการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี		

 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

	 สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	 บริษัทเสนอให้มอบอำนาจให้กรรมการอิสระซึ่ง

เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบเข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทน	 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี	

2550	 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด	 มอบอำนาจให้ประธานกรรมการตรวจสอบ	 ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอ

เป็นผู้รับมอบอำนาจ	ให้ออกเสียงแทน	

	 เมื่อวันที่	 26	 กุมภาพันธ์	 2550	บริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลถึงผู้ถือหุ้นผ่านเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือ

หุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 พร้อมทั้งกำหนดกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนล่วง

หน้าสำหรับการพิจารณาการเพิ่มวาระที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอ	 	 และบริษัทมีกำหนดวิธีการให้ผู้ถือหุ้นส่วน

น้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการ	 พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้าน

คุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ	อย่างไรก็ตาม	 ไม่มีผู้เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	และไม่มีผู้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ	

	 บริษัทมีมาตรการป้องกันกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้

อื่นในทางมิชอบเป็นลายลักษณ์อักษร	 ดังรายละเอียดที่ได้เปิดเผยในหัวข้อการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน	
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ในปี	 2551	 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารระดับสูง(**)	 ซื้อขายหุ้นบริษัท	

ในช่วง	3	สัปดาห์ก่อนงบการเงินเผยแพร่และ	2	วันหลังเปิดเผยงบการเงิน	

	 บริษัทกำหนดขอ้หา้มไมใ่หม้กีารใชโ้อกาสหรอืขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการเปน็กรรมการ	 ผูบ้รหิาร	 หรอืพนกังาน

ในการหาประโยชน์ส่วนตน	หรือทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัทหรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง	รวมทั้งไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อ

ประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัท	 ไว้ในคู่มือจรรยาบรรณ	 และได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อการดูแลเรื่อง

การใช้ข้อมูลภายใน	

หมายเหต	ุ (**)	 หมายถงึ	 ผูบ้รหิารตามนยิามของสำนกังานคณะกรรมการกำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย	์

(ก.ล.ต.)	ที่มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย	

	 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

	 บริษัทฯให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	 ทั้งผู้มีส่วนได้เสียภายใน	 ได้แก่	 พนักงาน

และผู้บริหารของบริษัทฯ	 และบริษัทย่อย	 หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก	 ได้แก่	 คู่แข่ง	 เจ้าหนี้	 ภาครัฐและ

หน่วยงานอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 เนื่องจากบริษัทฯ	 ตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสีย	 โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งชุมชนและสังคม	 ซึ่งให้ความสำคัญอย่างสม่ำเสมอ	 	 (ดูตัวอย่างในหัวข้อบทบาทและความรับผิดชอบต่อ

สังคม)	 รวมทั้งบริษัทฯ	 ได้จัดให้มีระเบียบและแนวปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร	 รวมถึงกำหนดบทลงโทษทาง

วินัย	 เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ	 ด้วยความซื่อสัตย์

สุจริตและมีจริยธรรม	ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัท	และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ		กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนัก

งานของกลุ่มบริษัทอาร์เอสยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ	 ด้วยความซื่อสัตย์

สุจริตและมีจริยธรรม	 ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัท	 และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ	 	 ส่วนเนื้อหาของคู่มือจรรยา

บรรณของกลุ่มบริษัทฯ	 ครอบคลุมในเรื่องจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและจรรยาบรรณของพนักงาน	 ซึ่ง

ได้แก่		

 ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

	 บริษัทฯ	 มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ	 สังคม	และสิ่งแวดล้อม	 โดยคำนึง

ถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่พึงมีต่อประเทศชาติ	สังคมและสิ่งแวดล้อม	ตลอดจนดำเนินธุรกิจและควบคุม

ให้มีการปฏิบัติภายใต้กรอบของกฎหมาย	และกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง	อย่างครบถ้วน	รวมถึงมุ่งมั่นผลักดัน

ให้เกิดกระแสพัฒนาคุณภาพของสังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 ทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมมือกับรัฐและชุมชน	

และส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่องให้แก่พนักงานทุกระดับอันก่อ

ให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีในองค์กรต่อไป	 โดยทบทวน	 ประเมินผล	 และติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

ของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ	เพื่อให้แน่ใจว่า	บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อม	

 ลูกค้า

	 บริษัทฯมุ่งมั่นในการจำหน่ายสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพกับลูกค้าของบริษัทฯ	
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 ผู้ถือหุ้น

	 บริษัทฯบริหารงานด้วยความรู้ความสามารถที่ดี	 มีประสิทธิภาพ	 เพื่อให้ผลการดำเนินงานที่ดี	 โดย

คำนึงถึงความเสี่ยงในปัจจุบันและอนาคต	 ตลอดจนให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อผู้ถือหุ้น	 และควบคุม

ดูแลให้เป็นที่มั่นใจได้ว่า	 ได้มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน	 และสถานะทางการเงินของบริษัท	 ตลอดจนการ

เปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน	

 พนักงาน

	 บริษัทฯถือว่าพนักงานเป็นสมบัติอันมีค่าของบริษัทฯ	 ดังนั้นคุณค่าของพนักงานจึงถือเป็นเรื่องสำคัญ	

ซึ่งบริษัทฯจัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสมแก่พนักงาน	 ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ	

ความความรับผิดชอบ	 และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน	 และกลุ่มบริษัทอาร์เอส	 ให้ความสำคัญ

กับการรักษาสุขภาพ	 ความปลอดภัย	 และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์

สินของพนักงานอยู่เสมอ	และยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน	ทั้งนี้บริษัทจัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงาน	

การประกันชีวิตและสุขภาพพนักงาน	และจัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ทำงานสม่ำเสมอ	

บริษัทส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานกรรมการ	ผู้บริหาร	เป็นต้น	

 คู่ค้าและเจ้าหนี้

	 บริษัทฯตั้งมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต	 และ	 เที่ยงธรรมต่อคู่ค้า	 โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท	

และอยู่บนพื้นฐานของการไดร้บัผลตอบแทนทีเ่ปน็ธรรมตอ่ทัง้สองฝา่ย	หลกีเลีย่งความลำเอยีง	หรอืสถานการณ์

ทีท่ำใหเ้กิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ตลอดจนยึดมั่นและถือปฏิบัติตามสัญญา	

 คู่แข่ง

	 บริษัทฯส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี	และเป็นธรรม	

 คุณธรรม

	 บริษัทฯมุ่งมั่นกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง	 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์	 สุจริต	 ตรงไปตรงมา	 ภายใต้

กฎหมาย		และกฎระเบียบของบริษัทฯ	 โดยถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณนี้ในทุกกิจกรรมและในการตัดสินใจใน

ทุกเรื่องของบริษัทฯ		บริษัทฯจะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์และคำนึงถึงความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อบริษัท	

 ความเสมอภาคแก่ผู้เกี่ยวข้อง	

	 บริษัทฯไม่มีการกีดกัน	 หรือไม่ให้สิทธิพิเศษ	 หรือเลือกปฏิบัติแก่ผู้หนึ่งผู้ใด	 เนื่องจากความแตกต่าง

ทางด้านเชื้อชาติ	สัญชาติ	ศาสนา	เพศ	อายุ	สถาบันการศึกษา	

	 คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาทบทวน	 และปรับปรุงคู่มือจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ	 เป็น

ประจำอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง	เมื่อวันที่	29	กุมภาพันธ์	2551	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	1/2551	

ได้มีการพิจารณาทบทวน	 ปรับปรุง	 และอนุมัติคู่มือจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ	 	 และประกาศลงในระบบ	

Intranet	ของบริษัท	รวมถึง	ใช้เป็นข้อมูลในการฝึกอบรมพนักงานใหม่เพื่อให้พนักงานทุกระดับรับทราบอย่าง

ทั่วถึง	และมีกระบวนการดูแลให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	
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	 บริษัทปฏิบัติตามที่กำหนดในคู่มือจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯอย่างเคร่งครัด	 ในปีที่ผ่านมา	 บริษัท

ไม่มีข้อพิพาทใดๆในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้าและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ	

	 บริษัทพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างเสริมผลการดำเนินงานของบริษัท	

เพื่อสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับกิจการโดยการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส	 และ	 รับฟังความเห็น	 	 ข้อ

ร้องเรียน	หรือ	ข้อเสนอแนะ	รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริต	หรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร

ทั้งจากพนักงานเอง	 และ	 ผู้มีส่วนได้เสียอื่น	 ผ่านทางการพบผู้บริหาร	 หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์	 	 หน่วย

งานตรวจสอบภายใน	 โดยทางเวบ็ไซต	์ http://www.rs.co.th/corporate	 	 ทางโทรศพัท	์ หมายเลข	 0-2511-0911

และ	0-2511-0555	ต่อ	 1503	หรือติดต่อโดยตรงตามหน่วยงานดังกล่าว	 เพื่อให้มีการตรวจสอบข้อมูลตาม

กระบวนการที่บริษัทกำหนดไว้และรายงานต่อคณะกรรมการ	

	 สำหรับคำร้องเกี่ยวกับรายงานทางบัญชีและการเงิน	การควบคุมภายใน	การบริหารความเสี่ยง	การ

ปฏิบัติตามกฎหมายและจรรยาบรรณ	 เลขานุการบริษัท	 จะเป็นผู้รับเอกสารและสรุปประเด็นต่างๆทั้งหมด

เสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบ	 และคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส	 	 บริษัทฯให้ความสำคัญกับการ

เก็บข้อมูลร้องเรียนเป็นความลบัเพือ่สรา้งความมัน่ใจใหแ้กผู่ร้อ้งเรยีน	 และเรือ่งรอ้งเรยีนดงักลา่วจะรบัรูเ้ฉพาะ

ในกลุม่บคุคลทีไ่ดร้บัมอบหมายและเกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น	

 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	

	 บริษัทฯ	 ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร	 และ	 ระดับปฏิบัติงานที่มี

ประสิทธิภาพ	โดยกำหนดภาระหน้าที่	อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงาน	ผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน	มีการ

ควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สิน	และ	มีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้ติดตามควบคุม	และ	ประเมินผลออก

จากกัน	 เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม	 นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในที่

เกี่ยวกับระบบการเงิน	โดยบริษัทฯ	ได้จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ	

	 บรษิทัฯ	 มฝีา่ยตรวจสอบภายในทำหนา้ทีต่รวจสอบโดยจะรายงานการตรวจสอบตรงตอ่คณะกรรมการ

ตรวจสอบ	 เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลัก	 และกิจกรรมทางการเงินสำคัญของบริษัทฯ	 ได้ดำเนินการตาม

แนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ	โดยบริษัทฯ	มีนโยบายที่จะมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและ

ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ	(Compliance	Control)		

 การทำหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

	 คณะกรรมการบริษัท	ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ	ดังนี้	

 •	คณะกรรมการตรวจสอบ	มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ	2	ปี	ประกอบด้วยกรรมการ	3	ท่าน	

  ทกุทา่นเปน็กรรมการอสิระ	รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ	และหนา้ทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ

	 	 ดูรายละเอียดในหัวข้อโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ	

	 	 โดยในปี	2550	บริษัทฯมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	รวมทั้งสิ้นจำนวน	5	ครั้ง	ซึ่ง	

  กรรมการตรวจสอบทกุทา่นทีอ่ยูใ่นตำแหนง่ไดเ้ขา้รว่มประชมุคณะกรรมการตรวจสอบทกุครัง้	และ	



โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

อาร์เอส2550รายงานประจำปี 104

	 	 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ	

 •	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		

  ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั	ครัง้ที	่3/2550	เมือ่วนัที	่26	กมุภาพนัธ	์2550	ไดม้กีารแตง่ตัง้คณะ	

	 	 กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน		อนมุตัขิอบเขตอำนาจหนา้ที	่	และพจิารณาคา่ตอบแทน	

	 	 โดยคณะกรรมการฯ	ประกอบดว้ย	ผูท้รงคณุวฒุ	ิทัง้หมดจำนวน	4	ทา่น	ซึง่มสีมาชกิทีเ่ปน็	 	

	 	 กรรมการอสิระ	จำนวน	3	ทา่น	โดยกรรมการอสิระ	1	ใน	3	ทา่น	เปน็ประธานกรรมการคณะ	

	 	 กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน		และคณะกรรมการฯ	มวีาระในการดำรงตำแหนง่คราว	

	 	 ละ	3		ป	ี(ดรูายละเอยีดในหวัขอ้โครงสรา้งการจดัการของบรษิทัฯ)	

 	 ในป	ี 2550	 บรษิทัฯมกีารประชมุคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน	 รวมทัง้สิน้จำนวน		

	 	 2	ครัง้	ซึง่กรรมการทกุทา่นทีอ่ยูใ่นตำแหนง่ไดเ้ขา้รว่มประชมุคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่

	 	 ตอบแทน		ทุกครั้ง		และรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ	

	 	 ในระหว่างปี	2550	สรุปสาระสำคัญของงานที่ปฏิบัติได้ดังต่อไปนี้	

	 1.	พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติและความเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่ง		

	 	 กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ลาออกไป	

	 2.	พิจารณาใหค้วามเหน็ถงึเหตผุล	ความจำเปน็	และประโยชนท์ีบ่รษิทัจะไดร้บัจากการจดัสรรหลกั

	 	 ทรพัยใ์หแ้กก่รรมการหรอืพนกังานทีเ่กนิกวา่รอ้ยละ	5	ของจำนวนหลกัทรพัยท์ัง้หมดทีข่ออนญุาต

  คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนมคีวามเหน็วา่	รายการดงักลา่วมคีวามเหมาะสม	

	 	 และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯแล้ว	

 •	คณะกรรมการบรหิาร	ประกอบดว้ย	ผูท้รงคณุวฒุ	ิจำนวน	7	ทา่น	รายนามคณะกรรมการบรหิาร		

	 	 ดูรายละเอียดในหัวข้อโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ	

	 	 โดยในปี	2550	บริษัทฯมีการประชุมคณะกรรมการบริหาร	รวมทั้งสิ้นจำนวน	24	ครั้ง	

 •	คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	ประกอบด้วย	ผู้ทรงคุณวุฒิ	จำนวน	4	ท่าน	รายนามคณะ	

	 	 กรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	และ	หน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	ดูราย	

	 	 ละเอียดในหัวข้อโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ	

 งานผู้ลงทุนสัมพันธ์	

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัทฯ	ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน	ล้วน

มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ	 จึงให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยสาร

สนเทศที่มีความถูกต้อง	ครบถ้วน	โปร่งใส	และทั่วถึง	ทั้งโดยผ่านช่องทางจากสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆของ

ตลาดหลกัทรพัยฯ์	 และเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ	 	 พรอ้มทัง้จดัใหม้กีารประชมุพบปะระหวา่งคณะผูบ้รหิารของบรษิทัฯ

กบันักวิเคราะห์หลักทรัพย์	และนักลงทุนทั่วไป	เพื่อตอบข้อซักถามต่างๆอย่างเท่าเทียมกัน	

	 ทั้งนี้		บริษัทฯ	ได้กำหนดให้	“ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์”	ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสาร	และ	ให้บริการข้อมูล		
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ข่าวสาร	และ	กิจกรรมต่างๆของบริษัทฯ	แก่ผู้ลงทุนสถาบัน	 	ผู้ถือหุ้น	 	นักวิเคราะห์	 	 ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง	

และ	 ประชาชนทัว่ไป	 ทัง้นี	้ ผูล้งทนุสามารถตดิตอ่หนว่ยงานดงักลา่วไดท้ี	่ หมายเลขโทรศพัท	์ 0-2511-0911	

และ	0-2511-0555	ตอ่	1503	หรอืที	่Website	:	http://www.rs.co.th/corporate	หรอืที	่e-mail	address:	

supanutp@rs.co.th	

	 นอกจากนี้ในรอบปี	2550	บริษัทฯ	ได้เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ	ผ่านกิจกรรมต่างๆดังนี้	

 •	การจดัประชมุนกัวเิคราะห	์เพือ่แถลงผลการดำเนนิงานของบรษิทัฯ	ในทกุๆไตรมาส	โดย	เปดิโอกาสให	้

  นักวิเคราะห์ได้พบปะผู้บริหารเพื่อตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ	โดยเอกสารประกอบการประชุม	

	 	 จะอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ	

 •	การจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี	(แบบ56-1)	และ	รายงานประจำปี	(แบบ56-2)	เผย	

	 	 แพร่ทางระบบ	ELCID	ของตลาดหลักทรัพย์ฯ	และในเว็บไซต์ของบริษัทฯ	ในส่วนของรายงาน	

	 	 ประจำปีจะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและผู้สนใจทั่วไปเป็นประจำทุกปี	

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

	 ความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการของคณะกรรมการ

 คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการทีไ่มเ่ปน็ผูบ้รหิาร	3	ทา่น	(เปน็กรรมการอสิระทัง้	3	ทา่น)

และเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร	 6	 ท่าน	 ประวัติของกรรมการแต่ละท่านแสดงไว้ในหัวข้อ	 “รายละเอียด

เกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท”	

	 ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 และเป็นตัวแทนของกลุ่มผู้ถือหุ้น

ใหญ่	อย่างไรก็ตาม	โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท	ประกอบด้วย	กรรมการที่เป็นอิสระ	1	ใน	3	ของ

กรรมการทั้งคณะ	ทำให้เกิดการถ่วงดุลและสอบทานการบริหารงาน	

	 คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า	กรรมการอิสระทั้ง	3	ท่าน	มีคุณสมบัติตามนิยามที่บริษัทกำหนดขึ้น	ดัง

รายละเอียดในหัวข้อโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ	 	 ทั้งนี้	 คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า	 นายพิศิษฐ์			

ดัชณาภิรมย์	 เป็นกรรมการอิสระที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน	 จึงได้แต่งตั้งให้เป็น

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	

	 คณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนให้มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง	 ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินงาน

ของบริษัทเป็นไปได้อย่างราบรื่น	 นอกจากนั้น	 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีโครงการสำหรับพัฒนาผู้บริหาร	

ซึ่งเป็นการเตรียมให้พร้อมเป็นแผนที่ต่อเนื่องถึงผู้สืบทอดงานของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง(**)	

ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้		

 ความเหมาะสมของคณะกรรมการ

	 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ	 ประกอบด้วย

ผู้มีความรู้	ประสบการณ์	ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท	รวมทั้งอุทิศเวลา	ความรู้	ความ
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สามารถ	และความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทเจริญก้าวหน้า	และกำหนดนโยบายให้

กรรมการทุกคนและผู้บริหารระดับสูง(**)	ที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายจัดส่งรายงาน

ดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ	 และให้กรรมการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

ได้ไม่เกิน	5	บริษัท	และในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทจดทะเบียนอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และผู้บริหารระดับสูง(**)ของบริษัทต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน		

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

 ประสิทธิภาพในการทำหน้าที่ของคณะกรรมการ	

	 การกำหนดนโยบาย	

	 คณะกรรมการบริษัทมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์	 ภารกิจ	 กลยุทธ์	 เป้าหมาย	 แผนธุรกิจและ

งบประมาณของบรษิทัฯ	ตลอดจนกำกบัดแูลใหฝ้า่ยจดัการดำเนนิการใหเ้ปน็ไปตามแผนธรุกจิ	และงบประมาณที่

วางไว้อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล	 รวมถงึการจดัการใหบ้รษิทัฯ	 มรีะบบการควบคมุภายใน	 การตรวจ

สอบภายใน	 และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม	 รวมทั้งมีการติดตามผลการดำเนินงานในเรื่องดัง

กล่าวอย่างสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัท	 นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาการ

กำหนดและแยกบทบาทหน้าที่	 และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท	 คณะกรรมการตรวจสอบ	

คณะกรรมการบริหาร	และกรรมการผู้จัดการอย่างชัดเจน	

 การกำกับดูแลฝ่ายจัดการ	

	 คณะกรรมการบริษัทได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน	 และ	 ผลการจัดการ

ความเสี่ยง	เป็นประจำอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง	เมื่อวันที่	29	กุมภาพันธ์	2551	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	

ครั้งที่	1/2551	ได้มีการพิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและผลการบริหารความเสี่ยง	

 คณะกรรมการชุดย่อย	

	 คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยกลั่นกรองรายละเอียดโดยกำหนดขอบเขต

อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบไว้ในระเบียบของแต่ละคณะ	

	 สมาชิกส่วนใหญ่ของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นกรรมการอิสระ	ประธานกรรมการไม่ดำรงตำแหน่งใน

คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ	 อีกทั้งยังกำหนดให้กรรมการอิสระเป็นประธานของแต่ละคณะด้วย	 ยกเว้น	

คณะกรรมการบรหิาร	และ	คณะกรรมการพฒันาทรพัยากรบคุคล	ปจัจบุนั	บรษิทัมคีณะกรรมการชดุยอ่ย	4	คณะ	

ไดแ้ก่	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหาร	และ

คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	

	 รายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อ	 หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยอยู่ในหัวข้อโครงสร้าง

การจัดการของบริษัทฯ	

 การประชุมคณะกรรมการ

	 คณะกรรมการบริษัทมีกำหนดประชุมโดยปกติอย่างน้อยปีละ	 4	 ครั้ง	 และ	 มีการประชุมพิเศษเพิ่ม
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เติมตามความจำเป็น	 โดยมีการกำหนดวาระการประชุม	 และ	 วันประชุมไว้ล่วงหน้า	 	 โดยมีวาระพิจารณา

ติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ	ในกรณีที่บริษัทไม่ได้มีการประชุมทุกเดือน	บริษัทมีนโยบายให้จัดทำราย

งานผลการดำเนินงานเสนอให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกเดือนเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถกำกับ

ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการ	 	 ทั้งนี้	 บริษัทฯ	 ได้จัดส่งหนังสือ

เชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม	และเอกสารการประชุมก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย	7	วัน		

เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม	 โดยประธานกรรมการ

และประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมกันพิจารณาการเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท	 โดย

พิจารณาให้แน่ใจว่าเรื่องที่สำคัญได้ถูกบรรจุเข้าวาระการประชุมเรียบร้อยแล้ว	 และ	 กรรมการแต่ละท่านมี

ความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม	 ตลอดจนคณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงข้อมูลที่

จำเป็นได้จากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 ทั้งนี้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	 (นิยามและคุณสมบัติดูราย

ละเอียดในหัวข้อโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ)	 จะเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง	 	 โดยในปี	 2550	 บริษัทฯ	 มี

การประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งสิ้นจำนวน		9	ครั้ง			โดยการประชุมจัดที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ	

ทุกครั้ง	 	 	 	 ซึ่งกรรมการทุกท่านที่อยู่ในตำแหน่งได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	 ทุกครั้ง	 	 ยกเว้น		

พลเอกธานี	 	 เสนีวงศ์	ณ	อยุธยา	 	พลตำรวจเอก	สมชาย	 	วาณิชเสนี	 	นายสมชาย	คุรุจิตโกศล	และ						

พลเอกอู้ด	เบื้องบน		ที่ขาดการประชุม	1	ครั้ง		อันเนื่องมาจากติดภารกิจสำคัญที่เป็นกรณีกะทันหัน			

	 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตาม

ความจำเป็น	 เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ	 เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย	

และให้แจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุมด้วย		

 การประเมินผลงานตัวเอง

	 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปีตามแบบ

ประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ	 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาตรวจสอบผลงานและ

ปัญหาเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการบริษัทฯให้ดียิ่งขึ้น	 อีกทั้งคณะกรรมการ

บริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้ความเห็นในการกำหนดเกณฑ์การประเมินผลงานของประธานเจ้า

หน้าที่บริหารและผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะถูกประเมินโดยคณะกรรมการบริษัทซึ่ง

เป็นกรรมการอิสระเท่านั้น	เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป		

	 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี	 เมื่อวันที่	

29	 กุมภาพันธ์	 2551	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	 ครั้งที่	 1/2551	 ได้มีการพิจารณาประเมินตนเองของ

คณะกรรมการบริษัทประจำปี	 2550	 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อการ

ปรับปรุงแก้ไขต่อไป	 และผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำปี	 2550	 ได้ถูกประเมินโดย

คณะกรรมการบริษัทซึ่งเป็นกรรมการอิสระเท่านั้น	เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป		
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 การจ่ายค่าตอบแทน

	 บริษัทฯ	 ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส	 โดยในการ

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่	 1/2546	 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่	 5/2546	 ได้พิจารณาอนุมัติ

ค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมซึ่งสูงเพียงพอที่จะดึงดูด	 และรักษากรรมการที่มี

คุณสมบัติที่ต้องการ	 สำหรับผู้บริหาร	 การจ่ายค่าตอบแทนจะสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและ

ผลการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารแตล่ะทา่น	 สว่นการประเมนิผลงานของประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร	 คณะกรรมการ

บริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมกันกำหนดเกณฑ์การประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะถูกประเมินโดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งเป็นกรรมการ

อิสระเทา่นัน้	 (รายละเอยีดคา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิารไดแ้สดงไวใ้นหวัขอ้โครงสรา้งการจดัการของบรษิทัฯ)

 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

	 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการเดิมซึ่งได้รับมอบหมายแนะนำกรรมการใหม่ให้รู้จักบริษัท	

และบรรยายสรุปแผนธุรกิจของบริษัท	ผลประกอบการ	กลยุทธ์	สภาพการแข่งขัน	วิสัยทัศน์	ค่านิยมองค์กร	

นโยบายกำกับดูแลกิจการ	และจรรยาบรรณธุรกิจ	

	 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ใหม่ๆให้กับกรรมการและผู้บริหาร	

โดยสนับสนุนให้เข้ารับการสัมมนาและการอบรมในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์	ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย	 และสถาบันอื่นๆ	 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยบริษัทออกค่า

ใช้จ่าย	

	 ตลอดปี	2550	บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี	ยกเว้นเรื่องต่อไปนี้	

	 1.	ไม่ได้เปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการที่เป็นผู้บริหารในส่วนที่ได้รับจากการเป็นกรรมการบริษัท	

	 	 อื่น	เพราะไม่ใช่ข้อมูลของบริษัท	

 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน	

	 บริษัทฯ	 ได้ดำเนินการแจ้งให้ผู้บริหารฝ่ายต่างๆ	 ให้เข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลัก

ทรัพย์ในบริษัทฯ	 ของตนเอง	คู่สมรส	และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการ

ถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ตามมาตรา	 59	 และบท

กำหนดโทษตามมาตรา	 275	 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 พ.ศ.	 2535	 นอกจาก

มาตรการที่เป็นข้อกำหนดของกฎหมายแล้ว	 บริษัทได้มีนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งครอบคลุมเรื่องการใช้

ข้อมูลภายในไว้ในคู่มือจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ	 เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติแก่กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และ

พนักงานทุกคน	โดยคู่มือจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ	ผ่านมติการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วเมื่อวัน

ที่	1	มีนาคม	2549		และได้มีการพิจารณาทบทวน	ปรับปรุง	และอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

เป็นประจำทุกปี	ซึ่งการพิจารณาทบทวน	ปรับปรุง	และอนุมัติครั้งล่าสุดเป็นการประชุมคณะกรรมการบริษัท	

ครั้งที่	1/2551	เมื่อวันที่	29	กุมภาพันธ์	2551	
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	 นอกจากนี้	บริษัทฯ	ได้มีการกำหนดระเบียบข้อบังคับในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ	ไปใช้ดังนี้	

	 (1)		 กรรมการ	ผู้บริหาร	พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ	จะต้องรักษาความลับ/หรือข้อมูล	

	 	 ภายในของบริษัทฯ	

	 (2)	 กรรมการ	ผู้บริหาร	พนักงาน	และ	ลูกจ้างของบริษัทฯ	จะต้องไม่นำความลับ	และ/หรือ		

	 	 ข้อมูลภายในของบริษัทฯ	ไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์	

	 	 แก่บุคคลอื่นใด	ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม	และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม	

	 (3)	 กรรมการ	ผูบ้รหิาร	พนกังานและลกูจา้งของบรษิทัฯ	จะตอ้งไมท่ำการซือ้ขาย	โอนหรอืรบัโอน

	 	 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ	โดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในบริษัทฯ	และ/หรือเข้าทำ	

	 	 นิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ	อันอาจก่อให้เกิดความเสีย	

	 	 หายต่อบริษัทฯ	ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม	

	 โดยข้อกำหนดนี้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ	 ผู้บริหาร	 พนักงาน

และลูกจ้างของบริษัทฯ	 พนักงานคนใดฝ่าฝืนในระเบียบดังกล่าวบริษัทฯ	 จะถือว่าได้กระทำผิดอย่างร้ายแรง

โดยอาจมีโทษตั้งแต่ขั้นตักเตือนด้วยวาจาจนถึงขั้นให้ออกจากงาน	

 บุคลากร

	 ณ	วันที	่31	ธนัวาคม	2550	กลุม่บรษิทัฯมจีำนวนพนกังานทัง้หมด	1,310	คน		ประกอบดว้ยพนกังาน	

ใน	บมจ.		อาร์เอส		748	คน	และบริษัทในเครือ		562		คน		และได้จ่ายผลตอบแทนเป็นจำนวนเงินรวม

ประมาณ		540.58		ล้านบาท	โดยเป็นผลตอบแทนในรูปของเงินเดือน	โบนัสและค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นๆ		

	 นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

	 1.	บริษัทฯ	ให้ความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลไว้	7	ประการ		อันได้แก่		

 •	คุณค่าความเป็นมนุษย์	(Worth	of	the	Individual)	

 •	ในฐานะทรัพยากร	(Employee	as	Resources)		

 •	การมีคุณภาพสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี	(Quality	of	Work	Environment)		

 •	ความพึงพอใจของพนักงาน	(Employee	Satisfaction)		

 •	ความต้องการที่จะเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง			(Continuous	Learning	–	Needs)		

 •การเตรยีมพรอ้มสำหรบัโอกาสความกา้วหนา้	(Change	Opportunities	Preparation)	และ	

 •	ขอบเขตกิจกรรมที่กว้างไกล		(Broad	Scope	of	HRD	Concern)	

	 2.	บริษัทฯ	จัดระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	ไว้	3	ระดับ	คือ		

 •	การพัฒนาองค์กร	(Organization	Development)	

 •	การพัฒนาอาชีพ	(Career	Development)	และ	

 •	การฝึกอบรมและพัฒนา	(Training	Development)		
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	 3.	การพัฒนาองค์กรของบริษัทฯ	มีดังนี้	

	 3.1	การมีส่วนร่วมของพนักงานในการกำหนดวิสัยทัศน์	 (Vision)	ภารกิจ	(Mission)	และ	ค่านิยม

ร่วม	(Values)	ของบริษัทฯ	เพื่อให้พนักงานได้ทราบทิศทางและแนวทางการทำงานร่วมกันของบริษัทฯ	

	 3.2	 การพัฒนาระบบและโครงสรา้งบรษิทัฯ	 (Re-Structuring)	 โดยมกีารพฒันาระบบงาน	 การขยาย

ขอบเขตในธุรกิจต่างๆเพิ่มข้ึนตลอดเวลา	และมกีารปรบัปรงุโครงสรา้งองคก์รของบรษิทัฯเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะ

สมในการบริหารงานมากยิ่งขึ้น	

	 3.3	 การกำหนดความสามารถหลัก	 (Core	 Competencies)	 ความสามารถทางการบริหาร	

(Management	Competencies)	และ	ความสามารถในงาน	(Functional	Competencies)	ซึ่งเป็นความ

สามารถเฉพาะของพนักงานบริษัทฯ	สำหรับใช้ในงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลทุกด้าน	

	 3.4	 การจัดระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคล	 และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบริษัทในเครือ

ทุกบริษัทให้มีแนวทางการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปในรูปแบบ	 และมาตรฐานการทำงานที่

เหมือนกันเพื่อความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินธุรกิจในเครือ		

	 4.	การพัฒนาอาชีพ		(Career	Development)	มีดังนี้	

	 4.1	การประเมินความสามารถพนักงานรายบุคคลจากการประเมินจากผลงานประจำปี	 	 โดยมุ่งเน้น

การพัฒนาพนักงานจากช่องว่างความสามารถของพนักงานเมื่อเทียบกับความสามารถที่คาดหวัง		เพื่อทำการ

วางแผนพัฒนาและปรับปรุงความสามารถที่ยังขาด	 และต้องการเสริมให้มีขึ้นสำหรับการทำงานในปัจจุบันให้

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	

	 4.2	 การจัดทำแผนฝึกอบรมและพัฒนารายบุคคล	 (Individual	 Training	 and	 Development	

Plan)	 โดยการกำหนดแผนการฝึกอบรมและพัฒนารายบุคคลเป็นแผนงานประจำปี	หรือเป็นแผนระยะยาวที่

กำหนดขึ้น	เพื่อฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน	

	 4.3	 การจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ	 (Career	 Path)	 และการจัดทำแผนทดแทน

ตำแหน่งงาน	 (Succession	 Plan)	 เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาทรัพยากรบุคคล	 โดยการสร้างโอกาสหรือความ

ก้าวหน้าในการทำงานให้กับพนักงาน	 ซึ่งจะทำให้พนักงานรับรู้ว่าตนเองสามารถเลื่อนตำแหน่ง	 (Promotion)	

ไปยังตำแหน่งใดได้บ้าง	หรือสามารถโอนย้าย	(Transfer)	หรือสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน	(Job	Rotation)	ไป

ยังหน่วยงานหรือตำแหน่งงานใดได้บ้าง	 รวมทั้งยังเป็นการมุ่งเน้นการพัฒนาพนักงานโดยการพัฒนาศักยภาพ	

และการเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานที่มีความสามารถและศักยภาพสูง	 ในรูปแบบของการฝึกอบรมและ

พัฒนาพนักงานด้วยวิธีการต่างๆ	เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งงานที่สูงขึ้น	

	 4.4	 การกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนตำแหน่ง	 /	 ปรับระดับตำแหน่ง	 (Promotional	 Adjustment)	

ที่ชัดเจน	เพื่อเป็นการเตรียมบุคลากรไว้ล่วงหน้าสำหรับการก้าวขึ้นไปสู่การดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น		

	 5.	การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานมีดังนี้	

	 5.1	การจดัทำหลกัสตูรการฝกึอบรมทีค่รอบคลมุทัง้ดา้นการพฒันาความรู	้(Knowledge	Development)	
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การพฒันาทศันคต	ิ (Attitude	 Development)	 และการพัฒนาทักษะ	 (Skill	 Development)	 และ	 มีการ

ดำเนินการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน	 ทั้งในส่วนการฝึกอบรมภายใน	 (In-house	 Training)	 และการฝึก

อบรมภายนอก	(Public	Training)		

	 5.2	 การกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานเพื่อการเข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนา	 พิจารณา

จากผู้ที่คาดว่าจะได้รับการเลื่อนขั้น	/	เลื่อนตำแหน่งภายใน	1-2	ปี	(Successor)	ที่มีผลการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ดีขึ้นไป	 ซึ่งต้องผ่านการฝึกอบรมตามจำนวนชั่วโมงที่กำหนด	 และพิจารณาจากพนัก

งานที่อยู่ในสายงานที่เกี่ยวข้อง	 (Functional)	 โดยนำผลการสำรวจความต้องการในการฝึกอบรม	 (Training	

Needs)	 มาประกอบ	 นอกจากนี้ยังพิจารณาจากพนักงานที่อยู่ในกลุ่มการประเมินแบบ	 360	 องศา	 ซึ่งได้มี

การทำแผนพัฒนารายบุคคล	(Individual	Development	Plan	–	IDP)	ไว้	

	 6.	 บริษัทฯยังให้ความสำคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคล	 โดยมีการพัฒนาระบบประเมินผลงาน	

(Performance	 Management)	 ทีน่ำปจัจยัเรือ่งตวัชีว้ดั	 (KPI)	 และความสามารถ	 (Competency)	 มาใช	้	

รวมทัง้มกีารพฒันาสวสัดกิารและการกำหนดผลตอบแทนทีเ่หมาะสมเพือ่การแขง่ขนัในอตุสาหกรรม	 นอกจากนี้

ยงัมนีโยบายเชงิรกุในการสรรหาและจดัเตรยีมบคุลากรใหม่ๆ เขา้มารว่มงาน	 โดยไดจ้ดัทำกจิกรรม	 Campus		

Recruitment	Project	เฉพาะของบรษิทัฯกบัสถาบนัการศกึษาชัน้นำและจดัทำกจิกรรม	Young	Creative	Trainee	

กบั	นกัศกึษากลุม่เปา้หมาย
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การควบคุมภายใน	

	 บริษัทฯ	 ให้ความสำคัญต่อการเสริมสร้างการควบคุมภายใน	 ให้มีความเพียงพอ	 และเหมาะสมกับ

การดำเนินธุรกิจ	 เพื่อเป็นการป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ	 ไม่ให้เกิดความเสียหาย	 หรือนำไปหาประโยชน์

โดยมิชอบ	โดยมีฝ่ายตรวจสอบกลางเป็นหน่วยงานทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานและกิจกรรมทางการเงิน

ที่สำคัญ	 และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ฝ่ายตรวจสอบกลางมีความ

เป็นอิสระเพียงพอในการปฏิบัติงาน	

	 ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่	 1/2551	 เมื่อวันที่	 29	 กุมภาพันธ์	 2551	 โดยมีคณะกรรมการ

ตรวจสอบ	 3	 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย	 คณะกรรมการได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในโดย

การซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร	 และการตอบแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ

ษัทฯ	ด้วยตนเอง	สรุปได้ว่า	การประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ	ในด้านต่างๆ	5	ส่วน	คือ	องค์กร

และสภาพแวดล้อม	การบริหารความเสี่ยง	การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร	 ระบบสารสนเทศและ

การสื่อสารข้อมูล	 และระบบการติดตาม	 คณะกรรมการมีความเห็นว่า	 ปัจจุบันบริษัทฯ	 มีระบบการควบคุม

ภายในอย่างเพียงพอแล้ว		
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) 
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 

ลำดับ ชื่อ-สกุล อายุ คุณวุฒิการศึกษา 
สัดส่วนการถือ
หุ้น (ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ  
บริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น 
ที่ไม่ได้ถือหุ้นโดย บมจ. อาร์เอส ช่วงเวลา ตำแหน่ง บริษัท

1. นายเกรียงไกร เชษฐโชติศักดิ์ 53 
ปริญญาโทกิตติมศักดิ์ คณะบริหารธุรกิจ 

14.29 
เป็นพี่น้องกับผู้บริหารใน 

ลำดับที่ 2-4 

2535-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) Director Accreditation Program (DAP) ปี 2546 
ไม่มี

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง    

2. นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ 45 

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะบริหารธุรกิจ 

16.20 
เป็นพี่น้องกับผู้บริหารใน 
ลำดับที่ 1 และ 3-4 

2546-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ  บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) Director Accreditation Program (DAP) ปี 2546 

กรรมการ บริษัท เชษฐโชติศักดิ์ จำกัด
 มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม  2535-ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์    

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง    

3. นายสุวัฒน์ เชษฐโชติศักดิ์ 42 

ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ 

14.03 
เป็นพี่น้องกับผู้บริหารใน 
ลำดับที่ 1-2 และ 4 

2546-ปัจจุบัน กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) Director Accreditation Program (DAP) ปี 2546 

กรรมการ บริษัท เชษฐโชติศักดิ์ จำกัด

 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ต.ค.46-มิ.ย.48 รองกรรมการผู้จัดการ-ธุรกิจสื่อ  

  2540-ต.ค.46 ผู้อำนวยการสายงานบริหารการขาย  

  2540-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมจิค แอ็ดเวอร์เทนเม้นท์ จำกัด 

  2535-2540 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) 

4. นางสาวมาลี เชษฐโชติศักดิ์ 47

ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ 

5.52 
เป็นพี่น้องกับผู้บริหารใน 

ลำดับที่ 1-3 

2546-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) Director Accreditation Program (DAP) ปี 2546 

กรรมการ บริษัท เชษฐโชติศักดิ์ จำกัด

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ก.ค.46-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อำนวยการ  

  2544-ก.ค.46 ผู้อำนวยการสายงานตรวจสอบกลาง  

  2540-2544 ผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี  

  2535-2540 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน  

5. นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล 37 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจบัณฑิต (MBA) 

- - 

เม.ย.47-ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) Director Certification Program (DCP) ปี 2550 

ไม่มี
 สถาบันศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เม.ย.46-ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547 

ปริญญาตรี สถิติศาสตร์บัณฑิต 2544-มี.ค.46 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บรษิทั แผน่ดนิทอง พรอ็บเพอรต์ี ้ดเีวลลอปเมนต ์จำกดั (มหาชน) 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2542-ก.ค.44 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ เอสจี สินเอเซีย จำกัด 

6. นายดามพ์  นานา 38

ปริญญาโท Master of Business Administration (MBA) 

- - 

ก.ย.2550-ปัจจุบัน กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) Director Accreditation Program (DAP) ปี 2551 

ไม่มี
 University of Notre Dame, Indiana, U.S.A. ม.ค.2545 - ก.ย.2550 Senior Vice President  HSBC (อบรมเดือนมีนาคม 2551) 

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ ส.ค.2539 - ธ.ค.2544 Assistant Vice President  Citibank, N.A. 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    

7. นายพิศิษฐ์  ดัชณาภิรมย์ 66 

ปริญญาตรี           บัญชีบัณฑิต                        

- - 

ก.พ. 2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) Director Certification Program (DCP) ปี 2550 ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2544 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร  กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาในเครือ  Audit Committee Program (ACP) ปี 2548 ในเครือบริษัท โปรเฟสชั่นแนล อัลไลแอนซ์ กรุ๊ป จำกัด 

 พาณิชยศาสตร์บัณฑิต   บริษัท โปรเฟสชั่นแนล อัลไลแอนซ์ กรุ๊ป จำกัด Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547 กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ  

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2546 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน)  บริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน) 

  2546 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษัท เค-เทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)  กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ   

      บริษัท เค-เทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) 

      กรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร  

      บริษัท ภูเก็ต อินเตอร์เนชั่นแนล ฮอสปิตอล จำกัด 

      กรรมการ บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด 

8. พลเอก ไพโรจน์  พานิชสมัย 60 

ปริญญาโท          พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิตทางพัฒนาสังคม 

- - 

ม.ค. 2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) Director Accreditation Program (DAP) ปี 2550 กรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 2549 รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ทบ.) กองบัญชาการทหารสูงสุด Director Certification Program (DCP) ปี 2550 กรรมการ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด 

ปริญญาตรี โรงเรียนนายร้อย  2548 ประธานคณะที่ปรึกษา กองทัพบก กองทัพบก Audit Committee Program (ACP) ปี 2550 กรรมการ บรษิทั โรงแรมรอยลั ออคดิ (ประเทศไทย) จำกดั (มหาชน)

 Sandhurst  U.K. 2543 ผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ กองทัพบก กองทัพบก Finance for Non-Finance Director (FN) ปี 2550 

 นิติศาสตร์บัณฑิต      

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง     
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บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) 
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 

ลำดับ ชื่อ-สกุล อายุ คุณวุฒิการศึกษา 
สัดส่วนการถือ
หุ้น (ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ  
บริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น 
ที่ไม่ได้ถือหุ้นโดย บมจ. อาร์เอส ช่วงเวลา ตำแหน่ง บริษัท

9. นายวิทยา ด่านธำรงกูล 45 

ปริญญาโท          บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) 

- - 

เม.ย. 2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) Director Accreditation Program (DAP) ปี 2550 

ไม่มี

 Oregon State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)  ปัจจุบัน อาจารยป์ระจำสาขาการบรหิารทรพัยากรมนษุยแ์ละองคก์าร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2549-2550 ผู้อำนวยการโครงการวารสารบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

  2543-2544 ผู้อำนวยการฝ่ายอบรม สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) 

10. นายยรรยง  อัครจินดานนท์ 43 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 

- - 

มี.ค. 47-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส-ธุรกิจดิจิตอล บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) Directors Certification Program (DCP) ปี 2546  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2547-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทย ยูนิค คอยล์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)  บริษัท ไทย ยูนิค คอยล์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ปริญญาตรี การตลาด 2544-2546 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทราฟฟิคคอร์นเนอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)  

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2532-2544 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ-การตลาด บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  

อื่นๆ Directors Certification Program Class 27     

 Certified Professional Marketer (Asia/ Pacific)     

11. นางมณฑิรา ลิมปนารมณ์ 50 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 

- - 

2549-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส-Corporate Sales บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

- ไม่มี
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2543-2548 Senior Executive Vice President JSL Co., Ltd

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 2542-2543 Executive Vice President Marketing & Sale Royal Charoenkrung Co., Ltd

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
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	 รายละเอียดข้อมูลของรายการระหว่างกัน	 ระหว่างบริษัทฯ	 บริษัทย่อย	 และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันได้

แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ	 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	 2550	 และ	 2549	

ข้อ	 4	 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ	 ได้สอบทานรายการระหว่างกันของบริษัทฯ	 แล้วมีความเห็น

ว่ารายการระหว่างกันดังกล่าว	เป็นไปตามเงื่อนไขโดยทั่วไปและเป็นไปตามปกติของการดำเนินธุรกิจ	

	 ในปี	 2550	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อย	 มีรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นตามปกติธุรกิจกับบุคคลที่อาจมี

ความขัดแย้งตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2550	ดังต่อไปนี้	


บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์

บจ.	เชษฐโชติศักดิ์

นายสุรชัย	เชษฐโชติศักดิ์	เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นร้อยละ	18.70	
ของ	บริษัท	เชษฐโชติศักดิ์	จำกัด	

นางสาวมาลี	เชษฐโชติศักดิ์	เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นร้อยละ	14.50	ของ	บริษัท	
เชษฐโชติศักดิ์	จำกัด	และ	เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นร้อยละ	5.52	ของบริษัทฯ

นายสุวัฒน์	เชษฐโชติศักดิ์	เป็นกรรมการ	และ	ผู้ถือหุ้นร้อยละ	14.35	ของ	บริษัท	
เชษฐโชติศักดิ์	จำกัด	และ	เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นร้อยละ	14.03	ของบริษัทฯ

นายเกรียงไกร	เชษฐโชติศักดิ์ เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นร้อยละ	14.29	ของบริษัทฯ	

นายสุรชัย	เชษฐโชติศักดิ์ เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นร้อยละ	16.20	ของบริษัทฯ

หมายเหต	ุสดัสว่นการถอืหุน้ของบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ในบรษิทัฯ	เปน็ขอ้มลู	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2550



 ลักษณะรายการระหว่างกัน	เงื่อนไขและนโยบายราคา

	 การกำหนดราคาของรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	 ส่วนใหญ่เป็นการให้เช่าทรัพย์สิน	

ไดก้ระทำโดยคำนงึถงึความเหมาะสมโดยอา้งองิไดก้บัราคาตลาดและมเีงือ่นไขอืน่ๆ	 ไมแ่ตกตา่งอยา่งเปน็สาระ	

สำคัญจากตลาด	โดยลักษณะของรายการระหว่างกันประกอบไปด้วย	



	 การเช่าอาคารสำนักงาน

	 งบการเงินสำหรับปี	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2550	และ	2549	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยได้ชำระค่า

เช่าอาคารสำนักงาน	 ค่าบริการส่วนกลาง	 ค่าสาธารณูปโภค	 และค่าเช่าและค่าบริการอื่นๆ	 ให้แก่	 บริษัท	

เชษฐโชติศักดิ์	 จำกัด	 (ซึ่งถือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกัน)	 เป็นจำนวน	 69.28	 ล้านบาท	 และ	 65.82	

ล้านบาท	ตามลำดับ	

	 ทั้งนี้	 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งข้างต้นได้เรียกเก็บค่าเช่าและค่าบริการส่วนกลางจากบริษัทที่เช่า

พื้นที่อาคารเชษฐโชตศิกัดิ	์ ในอตัรา	 297	 บาทตอ่ตารางเมตร	 สว่นการเชา่อาคารสตดูโิอ	 และอาคารอืน่ใน

บรเิวณใกล้เคียงนั้นมีการเรียกเก็บค่าเช่าและค่าบริการส่วนกลางแบบเหมารวม	 (การคิดค่าบริการแบบเหมา
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รวม	 หมายถึง	 การคิดค่าเช่าและค่าบริการรวมต่ออาคารทั้งหลังแทนที่จะคิดเป็นตารางเมตร	 โดยคิดราคา

ตามสภาพของอาคารแต่ละอาคารที่ให้เช่า)	ซึ่งอัตราดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับค่าเช่าอาคารใน

บริเวณใกล้เคียงกับบริษัท	 ทั้งอาคารสำนักงาน	 หรือ	 อพาร์ตเมนท์	 ต่างๆ	 (ทั้งที่อยู่ในซอยและนอกซอยซึ่ง

เป็นอาคารที่ติดกับถนนใหญ่)	 ซึ่งคิดอัตราการเช่าในอัตรา	 300-500	 บาทต่อตารางเมตร	 ในส่วนของการคิด

ค่าสาธารณูปโภคซึ่งประกอบด้วยค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปานั้น	จะใช้หลักการกำหนดราคาจากต้นทุนบวกเพิ่ม

ร้อยละ	 10	และเรียกเก็บตามอัตราส่วนพื้นที่เช่า	 (เฉลี่ยประมาณ	3-5	บาทต่อหน่วยสำหรับค่าไฟฟ้า	 และ	

14-18	บาทต่อหน่วย	สำหรับค่าน้ำ)	ซึ่งอัตราดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลเนื่องจากมีราคาถูกกว่าเมื่อเปรียบ

เทียบกับค่าสาธารณูปโภคของอาคารสำนักงานในบริเวณใกล้เคียง	 ซึ่งคิดค่าไฟฟ้าในอัตราหน่วยละ	 7-10	

บาท	และค่าน้ำประปาหน่วยละ	16-20	บาท		

	 อย่างไรก็ดี	อาคารสำนักงานที่ทางบริษัทได้ทำการเช่าช่วงต่อจากบริษัท	เชษฐโชติศักดิ์	จำกัด		เป็น

อาคารที่ทางบริษัท	 เชษฐโชติศักดิ์	 จำกัด	 ได้ทำการเช่าต่อมาจากกรรมการของบริษัท	 และนำมาปรับปรุง

พื้นที่ลักษณะการใช้งานจากบ้านทาวน์เฮ้าส์	 มาเป็นอาคารสำนักงาน	 พร้อมให้บริการอำนวยความสะดวก

เกี่ยวกับสาธารณูปโภคต่างๆ	 และคิดค่าเช่า/ค่าบริการในอัตราเหมารวม	 โดยมีอัตราเฉลี่ยประมาณ	 241	

บาทต่อตารางเมตร	 (คำนวณจากค่าเช่า/ค่าบริการที่คิดในอัตราเหมารวมหารพื้นที่ใช้สอยโดยประมาณของ

อาคาร)	 ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำกว่า	 อาคารเชษฐโชติศักดิ์	 1-3	 ซึ่งอัตราดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลตามราย

ละเอียดที่เปรียบเทียบตามวรรคก่อน	 อนึ่ง	 สาเหตุหลักที่บริษัททำการเช่าช่วงต่อจากบริษัท	 เชษฐโชติศักดิ์	

จำกัด	นั้น	เนื่องจากบริษัทดังกล่าวมีความชำนาญเชี่ยวชาญในการบริหารสำนักงานเช่าได้ดี	
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โดยสัญญาเช่าที่ทำกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ค่าเช่าอาคารสำนักงาน

อาคาร/ที่ตั้ง ผู้ให้เช่า/ผู้เช่าช่วง ผู้เช่า พื้นที่(ตรม.)
ค่าเช่าค่าบริการ
/เดือน(บาท)

ค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา ระยะเวลาของสัญญาเช่า
อนุมัติรายการโดย(**)ปี2549

(ล้านบาท)
ปี2550
(ล้านบาท) เริ่ม สิ้นสุด(*)

1.อาคารเชษฐโชติศักดิ์1
เลขที่419/1ซอยลาดพร้าว15
เขตจตุจักรกทม.

บจ.เชษฐโชติศักดิ์ บมจ.อาร์เอส 4,146 1,215,340 3.97 3.81 เม.ย.49 มี.ค.52 คณะกรรมการ

2.อาคารเชษฐโชติศกัดิ์2
เลขที่419/2ซอยลาดพร้าว15
เขตจตุจักรกทม.

บจ.เชษฐโชติศักดิ์

บมจ.อาร์เอส 4,175 1,217,645 3.61 4.29 เม.ย.49 มี.ค.52 คณะกรรมการ

บจ.สกาย-ไฮเน็ตเวิร์ค 1,200 356,400 1.88 1.45 ต.ค.49 มี.ค.52 คณะกรรมการ

บจ.อาร์เอสอินสโตร์มีเดีย 445 132,165 - 0.30 พ.ค.50 มี.ค.52 คณะกรรมการ

3.อาคารเชษฐโชติศักดิ์3
เลขที่419/3ซอยลาดพร้าว15
เขตจตุจักรกทม.

บจ.เชษฐโชติศักดิ์

บมจ.อาร์เอส 934 271,300 1.61 0.99 ก.ค.50 ก.ค.53 ดำเนินการโดยฝ่ายจัดการ(***)

บจ.เค.มาสเตอร์ 640 190,080 0.56 0.53 ก.ค.50 ก.ค.53 ดำเนินการโดยฝ่ายจัดการ(***)

บจ.อาร์เอสอินเตอร์เนชั่นแนล
บรอดคาสติ้งแอนด์สปอร์ต
แมเนจเม้นท์

630 187,110 - 0.22 ก.ค.50 ก.ค.53 ดำเนินการโดยฝ่ายจัดการ(***)

4.อาคารเลขที่164/74
ซอยลาดพร้าว1เขตจตุจักร
กทม.

บจ.เชษฐโชติศักดิ์ บมจ.อาร์เอส (ราคาเหมารวม) 350,000 0.93 1.41 เม.ย.49 มี.ค.52 คณะกรรมการ

5.อาคารเลขที่203/34-36
ซอยลาดพร้าว15
เขตจตุจักรกทม.

นายเกรียงไกร
เชษฐโชติศักดิ์/
บจ.เชษฐโชติศักดิ์

บจ.จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย (ราคาเหมารวม) 140,600 0.41 0.52 เม.ย.49 มี.ค.52 คณะกรรมการ

6.อาคารเลขที่203/18-20
ซอยลาดพร้าว15
เขตจตุจักรกทม.

นายเกรียงไกร
เชษฐโชติศักดิ์/
บจ.เชษฐโชติศักดิ์

บจ.จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย (ราคาเหมารวม) 172,800 0.41 0.33 เม.ย.49 มี.ค.52 คณะกรรมการ

หมายเหตุ
* สามารถต่ออายุของสัญญาเช่าออกไปได้อีกเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่า(การต่ออายุสัญญาเช่าดังกล่าวไม่เป็นไปโดยอัตโนมัติซึ่งต้องมีการพิจารณาสัญญาใหม่ทุกครั้ง)
** รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นได้มีการอนุมัติรายการและเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว
*** สัญญาที่ดำเนินการโดยฝ่ายจัดการเนื่องจากขนาดของรายการไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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รายการระหว่างกัน 

 การเช่าที่ดิน	

	 งบการเงินสำหรับปี	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2550	และ	2549	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยได้ชำระค่า

เช่าทีด่นิ	ใหแ้ก	่บรษิทั	เชษฐโชตศิกัดิ	์จำกดั	เปน็จำนวนเงนิ	6.29	ลา้นบาท	และ	5.82	ลา้นบาท	ตามลำดบั	

	 บริษัทย่อยได้มีการเช่าที่ดินจากบริษัท/บุคคล	 ที่เกี่ยวข้อง	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำมาสร้างอาคาร

สำนักงาน	 หรือโรงเก็บสินค้า(prop)	 โดยอาคารสำนักงานดังกล่าวมีการลงทุนค่อนข้างต่ำ	 และมีลักษณะ

เพียงชั้นเดียว	

	 บริษัท	เชษฐโชติศักดิ์	จำกัด	คิดค่าเช่าที่ดินในอัตราตารางวาละ	150-200	บาท	ซึ่งอัตราดังกล่าวมี

ความสมเหตุสมผลเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราค่าเช่าที่ดินในบริเวณใกล้เคียงซึ่งคิดค่าเช่าในอัตราตารางวาละ	

200-250	บาท	รายละเอียดการเช่ามีดังตารางต่อไปนี้	



ค่าเช่าที่ดิน



ประเภท	 ผู้ให้เช่า	 ผู้เช่า	 อายุของสัญญา	(	*	)	 ค่าเช่า/เดือน	
(บาท)

อนุมัติรายการโดย	
(**)	

1.	ที่ดิน	500	ตรว.	
ซอยลาดพร้าว	15	
เขตจตุจักร	กทม.	

บจ.	เชษฐโชติศักดิ์  บมจ.	อาร์เอส เม.ย.	49	-	ก.พ.	52	 75,000	 คณะกรรมการ

2.	ที่ดิน	1,609	ตรว.	
ซอยลาดพร้าว	15	
เขตจตุจักร	กทม.	

บจ.	เชษฐโชติศักดิ์  บมจ.	อาร์เอส ส.ค.	49	-	ก.ค.	51	 287,100	
ดำเนินการโดยฝ ายจัดการ	

(***)

3.	ที่ดิน	404	ตรว.	
ซอยลาดพร้าว	15	
เขตจตุจักร	กทม.	

บจ.	เชษฐโชติศักดิ์  บมจ.	อาร์เอส ก.ค.	49	-	มิ.ย.	52	 86,000	
ดำเนินการโดยฝ ายจัดการ	

(***)

4.	ที่ดิน	52	ตรว.		
ซอยลาดพร้าว	15	
เขตจตุจักร	กทม.	

บจ.	เชษฐโชติศักดิ์	
บจ.	สกาย-ไฮ	เน็ต

เวิร์ค
ธ.ค.	49	-	มี.ค.	52 5,000	

ดำเนินการโดยฝ ายจัดการ	

(***)

หมายเหตุ

*	 สามารถต่ออายุของสัญญาเช่าออกไปได้อีก	 เมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่า	 (การต่ออายุสัญญาเช่าดังกล่าว	 ไม่

เป็นไปโดยอัตโนมัติ	ซึ่งต้องมีการพิจารณาสัญญาใหม่ทุกครั้ง)	

**	 รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นได้มีการอนุมัติรายการและเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยแล้ว	

***	 สัญญาที่ดำเนินการโดยฝ ายจัดการเนื่องจากขนาดของรายการไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะ

กรรมการบริษัท	ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
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รายการระหว่างกัน 

 การซื้อทรัพย์สินถาวร

	 ไม่มี	



 การค้ำประกัน		

	 บริษัทฯ	 และกรรมการของบริษัทฯ	 มีภาระผูกพันเกี่ยวกับการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจาก

ธนาคารให้แก่	บริษัทฯ	และบริษัทย่อย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2550	มีรายละเอียดดังนี้	



           		(ล้านบาท)	

บริษัท	
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	และ		
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน		

ณ	31/12/50	
ค้ำประกันโดย	

บมจ.	อาร์เอส		 278.00	
นายเกรียงไกร	เชษฐโชติศักดิ์	และ		
นายสุรชัย	เชษฐโชติศักดิ์	
(ค้ำประกันเต็มจำนวน)	

บจ.	อาร์เอส	ไอ-ดรีม	เอ็นเตอร์เทนเม้นท์	 19.86	
บมจ.	อาร์เอส			
(ค้ำประกันเต็มจำนวน)		

บจ.	อาร์เอส	อินเตอร์เนชั่นแนล	บรอดคาสติ้ง		
แอนด์	สปอร์ต	แมเนจเม้นท์

96.35	
บมจ.	อาร์เอส			
(ค้ำประกันเต็มจำนวน)	(*)

หมายเหตุ	:	ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการค้ำประกันจากบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	

*	ธนาคารผู้ให้สินเชื่อมีความประสงค์ให้บริษัทฯค้ำประกันเต็มวงเงิน	เพื่อให้หลักประกันมีความน่าเชื่อถือมาก

ขึ้น	 อย่างไรก็ดี	 บริษัทฯได้มีการจัดการบริหารความเสี่ยงจากการค้ำประกันการกู้ยืมให้กับบริษัทในเครือที่มี

สัดส่วนการถือครองหุ้นไม่ถึง	 100%	 โดยให้ผู้บริหารจัดการ	 และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลือของบริษัทในเครือ

นั้นๆ	ทำสัญญาค้ำประกันเงินกู้อีกทอดหนึ่งตามสัดส่วนหุ้นที่เหลือ	



 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการระหว่างกัน	

	 รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้นมีความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการเพื่อก่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ	 ซึ่งในปี	 2550	 ที่ผ่านมา	 บริษัทฯ	 มีรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นกับบริษัทย่อย	

และกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	 โดยมีรายการหลักๆ	 อันได้แก่	 การเช่าที่ดิน	 การเช่าอาคารเพื่อใช้เป็น

อาคารสำนักงาน	 หรือเพื่อการดำเนินธุรกิจ	 และรายการค้ำประกันซึ่งเป็นรายการที่ดำเนินตามธุรกิจปกติ	

ไม่มีเงื่อนไขพิเศษ	 และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์	 ระหว่างบริษัทฯ	 และผู้ที่เกี่ยวข้อง	 การกำหนดราคา	

อัตราค่าธรรมเนียม	 และ/หรือ	 อัตราดอกเบี้ย	 เป็นการกำหนดตามราคาที่สอดคล้องกับอัตราปกติที่สามารถ

เปรียบเทียบได้กับการทำรายการกับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน	 ซึ่งได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบ

การเงินประจำปี	2550	แล้ว	
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รายการระหว่างกัน 

	 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ	 ได้สอบทานรายการระหว่างกันของบริษัทฯและบริษัทย่อย	 อัน

ได้แก่	 รายการซื้อขายสินค้า	 	 หรือทรัพย์สิน	 ค่าลิขสิทธิ์	 การรับจ้างผลิต	 งานคอนเสิร์ตและกิจกรรมการ

ตลาด	 การขายโฆษณา	 ค่าบริการ	 และดอกเบี้ยเงินกู้	 ฯลฯ	 ซึ่งได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ประจำปี	 2550	แล้ว	 	 	มีความเห็นว่า	 รายการดังกล่าวเป็นรายการที่ดำเนินตามธุรกิจปกติ	มีความจำเป็น

และความสมเหตุสมผลของการทำรายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ	



 มาตรการ	หรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

	 บริษัทฯ	 มีนโยบายในการทำรายการระหว่างกัน	 คือ	 รายการระหว่างกันนั้น	 ต้องอยู่บนพื้นฐานของ

ความจำเป็น		ความสมเหตุสมผล	และ	เป็นการดำเนินการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มบริษัทฯ		ซึ่ง

เป็นไปในราคา	และ	เงื่อนไขที่ไม่แตกต่างกับรายการที่มีกับบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกัน			และ	ในกรณีที่

มีรายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญ	บริษัทฯ	จะจัดให้ผ่านการอนุมัติจาก	คณะกรรมการตรวจสอบและคณะ

กรรมการบริษัท	 	 รวมถึงที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี	 	 โดยกำหนดให้การออกเสียงในที่ประชุมนั้นๆ	

กรรมการ	หรือ	ผู้ถือหุ้น	ซึ่งมีส่วนได้เสีย	จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		ทั้งนี้	การดำเนินการใดๆ	จะต้อง

เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	



 นโยบายหรอืแนวโนม้การทำรายการระหวา่งกนัรวมทัง้การไดม้าหรอืจำหนา่ยไปซึง่สนิทรพัยใ์นอนาคต	

	 บริษัทฯ	 ยังคงมีนโยบายหรือแนวโน้มในการทำรายการระหว่างกันในอนาคตกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ต่อไป	 เช่น	 การเช่าอาคารสำนักงาน	 การเช่าที่ดิน	 และการค้ำประกันเงินกู้ของบริษัทในกลุ่มโดยกรรมการ

ของบริษัท	 อย่างไรก็ตามบริษัทฯ	 ไม่มีนโยบายที่จะทำรายการกับบุคคลที่อาจขัดแย้งกัน	 ยกเว้นในกรณีที่

บริษัทฯ	 เห็นว่าจะได้รับผลตอบแทนสูงสุด	ซึ่งเป็นไปในราคาและเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก	ซึ่ง

บริษัทฯ	 จะกำหนดให้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่เป็นรายการ

ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	







คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
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คำอธิบาย
และการวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการดำเนินงาน
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รายงานคณะกรรมการ


เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) 



 คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยซึ่งจัดทำขึ้น

ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ 

และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ

อย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 



 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2546 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุม

ภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจ

สอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว 



 คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า งบการเงินประจำปี 2550 ของบริษัท และบริษัทย่อย ที่คณะ

กรรมการตรวจสอบได้สอบทานร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้แสดงฐานะการเงินและผล

การดำเนินงานเป็นจริง ถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่ควร ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป 







 







    



 ( เกรียงไกร เชษฐโชติศักดิ์ ) ( สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ )  

 ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ/ 

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ


เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) 



 สำหรับปี พ.ศ. 2550 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจ

สอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท  และสนับสนุนให้บริษัทมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good 

Corporate Governance) เพื่อให้มีความโปร่งใส มีคุณธรรมและจริยธรรม ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือ

หุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ รวมถึง ได้มีการพิจารณาสอบทานงบการเงินประจำปี พ.ศ. 2550 ให้มีการ

รายงานอย่างถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะการพิจารณาและสนับสนุนให้เปิดเผยข้อมูล

กรณีเกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างถูกต้องครบถ้วน และให้มีการ

ดำเนินการรายการดังกล่าวอย่างสมเหตุสมผลและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น ทางคณะ

กรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายในและภายนอกเพื่อหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการ

ประเมินความเสี่ยง ผลการตรวจสอบ และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งให้ข้อเสนอ

แนะในการป้องกันหรือลดความเสี่ยง พิจารณาและอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน  ตลอดจนกำกับดูแล

การปฏิบัติงานของบริษัทให้มีความโปร่งใสและมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  



 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตว่า งบการ

เงินและการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของบริษัทถูกต้องตามที่ควรและเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรอง

ทั่วไป และระบบการควบคุมภายในมีความเหมาะสมไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ ตลอดจนทางบริษัท

มีการบริหารงานโดยยึดถือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี 



 ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบนั้น ได้พิจารณาและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

สำหรบัการแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชจีาก บรษิทั เอเอน็เอส ออดทิ จำกดั เปน็ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัสำหรบัป ีพ.ศ. 2551

เพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งต่อไป 





    

 ( พิศิษฐ์  ดัชณาภิรมย์ )   

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

งบการเงิน

รายละเอียดข้อมูลงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ได้แสดงไว้ในเอกสาร

แนบ 3  

สรุปรายงานการสอบบัญชี

 รายงานผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัทฯ  ในปี 2545-2548 ตรวจสอบโดย บริษัท เคพี

เอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด  

 ในปี 2549-2550 ตรวจสอบโดย บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด  

 รายงานผู้สอบบัญชีดังกล่าวในวรรคก่อน ได้ให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงินได้แสดง

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
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ตารางสรุปงบการเงิน
บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)  

 ตารางสรุปงบการเงินรวม 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548-2550 

   (บาท)
 งบการเงินรวม 

รายการ ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550
 (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ)

   
สินทรัพย์   
สินทรัพย์หมุนเวียน   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  226,783,864   149,334,093   186,798,955  
ลูกหนี้การค้า - อื่นๆ - สุทธิ  670,409,287   816,050,387   745,993,416  
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ  259,018,840   141,757,004   67,146,048  
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น   225,880,623   415,073,368   357,330,572 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  1,382,092,614   1,522,214,853   1,357,268,991 
   
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ   357,095,635   291,169,691   194,154,310  
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ  74,311,353   260,626,392   407,553,043  
ค่าความนิยม (ติดลบ)  (9,110,478)  45,743   42,829  
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  56,939,130   57,874,784   108,518,845 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  479,235,640   609,716,610   710,269,027 
รวมสินทรัพย์  1,861,328,254   2,131,931,462   2,067,538,017 
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บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)  
 ตารางสรุปงบการเงินรวม (ต่อ) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548-2550
   (บาท) 
 งบการเงินรวม 

รายการ ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550
 (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ)
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น   
หนี้สินหมุนเวียน   
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน  160,000,000   158,989,133   394,214,268  
เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย - อื่น ๆ  309,648,870   357,342,038*  410,480,966  
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน   
   ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี  -     6,845,427   8,687,324  
รายได้รับล่วงหน้า  108,097,966   85,349,207   84,797,291  
หนี้สินหมุนเวียนอื่น  327,088,052   354,152,144*  236,621,783 
รวมหนี้สินหมุนเวียน  904,834,888   962,677,948   1,134,801,632 
หนี้สินไม่หมุนเวียน   
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน  -     32,871,369   28,723,491  
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  516,355   2,014,967   955,724 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  516,355   34,886,336   29,679,215 
รวมหนี้สิน  905,351,243   997,564,284   1,164,480,846 
   
ส่วนของผู้ถือหุ้น   
ทุนเรือนหุ้น   
ทุนจดทะเบียน  725,000,000   700,000,000   900,000,000  
ทุนชำระแล้ว  700,000,000   700,000,000   700,000,000  
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ  607,516,239   297,522,591   204,201,092  
ส่วนเกินทุนอื่น  409,440   409,440   6,230  
กำไร(ขาดทุน)สะสม   
จัดสรร-สำรองตามกฎหมาย  5,400,000   5,575,472   -    
ยังไม่ได้จัดสรร  (358,546,903)  105,933,975   (21,842,427)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่  954,778,776   1,109,441,478   882,364,896  
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย  1,198,235   24,925,700   20,692,275 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  955,977,011   1,134,367,178   903,057,171 
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  1,861,328,254   2,131,931,462   2,067,538,017  
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน  189,871,120   65,633,960   (90,128,919) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน  (53,584,217)  (139,004,768)  (5,913,442) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน  (146,800,000)  (4,078,964)  133,507,223  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ  (10,513,097)  (77,449,771)  37,464,862 
   หมายเหตุ * จัดประเภทรายการใหม่ตามงบการเงินปี 2550 
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บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)  
 ตารางสรุปงบกำไรขาดทุนรวม 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548-2550 
   (บาท) 
 งบการเงินรวม 

รายการ ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550
 (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ)
รายได้   
รายได้ธุรกิจเพลง  919,081,802   902,628,759   699,200,942  
รายได้ธุรกิจดิจิตอล  188,294,676   234,236,390   209,124,570  
รายได้ธุรกิจโชว์บิซ  393,564,274   561,383,951   540,003,009  
รายได้ธุรกิจภาพยนตร์  240,201,300   231,470,039   296,334,369  
รายได้ธุรกิจสื่อ  958,147,113   1,126,269,798   685,220,595  
รายได้ธุรกิจบริการและสนับสนุน  23,662,398   22,120,646   26,804,582  
รายได้อื่น  24,417,570  52,972,459   59,211,261  
ค่าความนิยมตัดบัญชี  441,490   9,156,222   (2,914)
รวมรายได้  2,747,810,623   3,140,238,263   2,515,896,412 
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย   
ต้นทุนขายและผลิต  2,012,706,457   2,231,446,559   1,842,937,300  
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  1,108,010,725*   727,187,443*   785,755,926*  
ค่าตอบแทนกรรมการ  920,000   925,000   2,334,750  
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย  3,121,637,182   2,959,559,002   2,631,027,975  
กำไร(ขาดทุน)ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้  (373,826,559)  180,679,260   (115,131,563) 
ดอกเบี้ยจ่าย  6,535,106   11,237,738   18,401,512  
ภาษีเงินได้  52,723,506   16,717,864   4,577,002  
กำไร(ขาดทุน)สุทธิหลังดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้  (433,085,171)  152,723,658   (138,110,077) 
ขาดทุน(กำไร)สุทธิในส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย  (30,873)  1,939,044   16,436,704  
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ  (433,116,044)  154,662,703   (121,673,373) 
จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก   
  ณ มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท  700,000,000   700,000,000   700,000,000  
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)  (0.62)  0.22   (0.17)




  

หมายเหตุ * ในปี 2548 บริษัทฯได้มีการทบทวนเกี่ยวกับนโยบายในการพิจารณาการด้อยค่าของสินทรัพย์ ค่าเผื่อสินค้าเสื่อม
สภาพ และค่าเผื่อการรับคืนสินค้าใหม่เพื่อให้มูลค่าทางบัญชีสะท้อนกับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต 
เป็นผลให้เกิดขาดทุนจากค่าเผื่อดังกล่าวรวม 403.2 ล้านบาท อย่างไรก็ดี ในปี 2549 และ 2550 บริษัทมีการบริหารจัดการ
สินค้าคงเหลือให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงควบคุมปริมาณสินค้าที่ขายให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เป็นผลให้มีการกลับ
รายการค่าเผื่อดังกล่าว จำนวน 42.1 ล้านบาท และ 19.8 ล้านบาท ตามลำดับ  

ทีม่า : ฝา่ยจดัการของบรษิทัฯ ไดน้ำงบการเงนิสำหรบัป ี2549 และ 2548 มาจดัประเภทรายการใหมต่ามโครงสรา้งรายไดข้องกลุม่ธรุกจิ
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อัตราส่วนทางการเงิน 
บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)  
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญรวม 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548-2550


อัตราส่วนทางการเงิน 2548 2549 2550 
อัตราส่วนสภาพคล่อง   
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)  1.53   1.58   1.20  
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)  1.03   1.06   0.89  
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)  0.20   0.07   (0.09) 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)  3.90   3.90   2.91  
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)  92.31   92.33   123.74  
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)  5.61   9.83   10.11  
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)  64.22   36.62   35.61  
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)  6.79   6.69   4.80  
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)  53.05   53.80   74.99  
วงจรเงินสด (วัน)  103.47   75.15   84.35 
   
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร   
อัตรากำไรขั้นต้น (%)  26.08%   27.51%   24.98%  
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)  (14.64%)  3.85%   (7.00%) 
อัตรากำไรอื่น (%)  0.89%   1.98%   2.35%  
อัตรากำไรสุทธิ (%)  (15.76%)  4.93%   (4.84%) 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)  (36.96%)  14.80%   (11.94%)
   
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน   
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)  (20.52%)  7.75%   (5.79%) 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)  (87.86%)  78.23%   (21.84%) 
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)  1.30   1.57   1.20 
   
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน   
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)  0.95   0.88   1.29  
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)  34.67   11.05   (0.24) 
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (Cash basis)(เท่า)  0.65   0.25   (0.33) 
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)  -   -   67.89% 
   
ข้อมูลต่อหุ้น   
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)  1.37   1.62   1.29  
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)  (0.62)  0.22   (0.17)
   
ทีม่า : อตัราสว่นทางการเงนิทีส่ำคญัป ี2549 คำนวณจากงบการเงนิป ี2549 ทีม่กีารจดัประเภทรายการใหมต่ามงบการเงนิป ี2550 



คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

อาร์เอส2550รายงานประจำปี 130

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

 คำอธบิายและบทวเิคราะหข์องฝา่ยจดัการนีไ้ดจ้ดัทำขึน้จากผลประกอบการของบรษิทั อารเ์อส จำกดั 

(มหาชน) และบริษัทในเครือ (“บริษัทฯ”) ตามงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2550, 2549 และ 2548 เพื่อประโยชน์ในการแสดงภาพผลประกอบการโดยรวมของ

กลุ่มบริษัท โดยได้มีการจัดแบ่งกลุ่มธุรกิจ ออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ ธุรกิจเพลง ธุรกิจดิจิตอล ธุรกิจโชว์บิซ  

ธุรกิจภาพยนตร์  และธุรกิจสื่อ ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจหลักของบริษัทฯ  



ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของแต่ละกลุ่มธุรกิจ

 งบการเงินสำหรับสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550, 2549 และ 2548 บริษัทมีรายได้ซึ่ง

สามารถจำแนกตามกลุ่มธุรกิจต่างๆ ได้ดังนี้  





ประเภทรายได้ 
ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 

(ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ)
กลุ่มธุรกิจเพลง  919.1  33.4%  902.6  28.7%  699.2  27.8% 
กลุ่มธุรกิจดิจิตอล  188.3  6.9%  234.2  7.5%  209.1  8.3% 
กลุ่มธุรกิจโชว์บิซ  393.6  14.3%  561.4  17.9%  540.0  21.5% 
กลุ่มธุรกิจภาพยนตร์  240.2  8.7%  231.5  7.4%  296.3  11.8% 
กลุ่มธุรกิจสื่อ  958.1  34.9%  1,126.3  35.9%  685.2  27.2% 
กลุ่มธุรกิจบริการและสนับสนุน  23.7  0.9%  22.1  0.7%  26.8  1.1% 
รวมรายได้จากการดำเนินงาน  2,723.0  99.1%  3,078.1  98.0%  2,456.6  97.6% 
รายได้อื่น  24.4  0.9%  53.0  1.7%  59.2  2.4% 
ค่าความนิยม  0.4  0.0%  9.2  0.3%  -    0.0% 
รวมรายได้  2,747.8  100.0%  3,140.3  100.0%  2,515.8  100.0%


ที่มา : ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ได้นำงบการเงินสำหรับปี 2549 และ 2548  มาจัดประเภทรายการใหม่ตามโครงสร้างราย
ได้ของกลุ่มธุรกิจ
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งบการเงินสำหรับปี 2550 เมื่อเปรียบเทียบกับ งบการเงินสำหรับปี 2549 แสดงภาพรวมของผลการ

ดำเนินงาน ดังนี้

 งบการเงินรวมของบริษัทฯสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 แสดงผลขาดทุนสุทธิจำนวน 

121.7 ล้านบาท เปลี่ยนแปลงลดลงจากปี 2549 จำนวน 276.3 ล้านบาท ซึ่งแสดงผลกำไรสุทธิ จำนวน 

154.7 ล้านบาทโดยมีสาเหตุหลักดังนี้ 

รายได้

 รายไดร้วมสำหรบัป ีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2550 มจีำนวน 2,515.9 ลา้นบาท ลดลงสทุธจิากป ี2549 

จำนวน 624.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.9 สามารถอธิบายจำแนกตามกลุ่มธุรกิจต่างๆ ได้ดังนี้ 

 รายได้ธุรกิจเพลงและดิจิตอล

 ในป ี 2550 บรษิทัฯมรีายไดใ้นกลุม่ธรุกจิเพลงและดจิติอลจำนวน  908.3 ลา้นบาท ลดลงจากป ี 2549

จำนวน 228.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.1 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายได้จัดเก็บลิขสิทธิ์ร้อยละ 

23.8 เนื่องจากในปี 2549 มีการขายลิขสิทธิ์ให้กับลูกค้ารายใหญ่ (corporate bulk sale) และมีรายได้ส่วน

แบ่งค่าลิขสิทธิ์จากการขายวีซีดีงานคอนเสิร์ตคาราบาว-ปาน  รายได้จากการจัดจำหน่ายสินค้าเพลงลดลง

สุทธิร้อยละ 22.2 จากการลดจำนวนอัลบั้มที่วางแผง รวมถึงมีการควบคุมปริมาณสินค้าที่ออกจำหน่ายให้

เหมาะสมกับสภาวะตลาดในปัจจุบัน     

 รายได้ธุรกิจโชว์บิซ

 ในปี 2550 บริษัทฯมีรายได้ในกลุ่มธุรกิจโชว์บิซ จำนวน 540.0 ล้านบาท ลดลงจากปี 2549 

จำนวน 21.4 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 3.8 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของงานโครงการราชการทั้ง

ปริมาณงานที่ส่งมอบรวมถึงรายได้เฉลี่ยต่องานลดลง อย่างไรก็ดี ในปี 2550 มีรายได้จากการจัดคอนเสิร์ต

ศิลปินต่างประเทศเพิ่มขึ้น ได้แก่ คอนเสิร์ตคริสติน่า อากีเลร่า  นอกจากนี้ มีการลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย

แห่งหนึ่ง ซึ่งดำเนินธุรกิจจัดงานคอนเสิร์ตและกิจกรรมการตลาด โดยในปี 2550 มีการจัดคอนเสิร์ตจำนวน 

3 งาน ได้แก่ คอนเสิร์ต KTC Winter LOVEiS, คอนเสิร์ต GBOB และคอนเสิร์ต 3B&Playboy  

 รายได้ธุรกิจภาพยนตร์

 ในปี 2550 บริษัทฯมีรายได้ในกลุ่มธุรกิจภาพยนตร์ 296.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2549 จำนวน 

64.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.0 สาเหตุหลักมาจากภาพยนตร์ที่ออกฉายในปี 2550 สามารถทำรายได้

จากโรงภาพยนตร์ (box office) ได้ดีกว่าภาพยนตร์ที่ออกฉายในปี 2549 รวมถึงภาพยนตร์บางเรื่องบริษัทฯ 

มีการปรับกลยุทธ์ โดยดึงพันธมิตรเข้ามาเป็นผู้สนับสนุน เพื่อลดความเสี่ยงจากการนำภาพยนตร์ออกฉาย 

 ในปี 2550 บริษัทฯมีภาพยนตร์ที่ออกฉายในโรงภาพยนตร์ ทั้งสิ้น 5 เรื่อง ได้แก่เรื่อง ผีไม้จิ้มฟัน, 

เมล์นรกหมวยยกล้อ, รักนะ 24 ชั่วโมง, บ้านผีสิง และ โปงลางสะดิ้ง  และภาพยนตร์ที่ฉายต่อเนื่องจาก

ปลายปี 2549 มีจำนวน 1 เรื่อง ได้แก่   แสบสนิทศิษย์ส่ายหน้า  ในขณะที่ปี 2549 มีภาพยนตร์ออกฉาย 

5 เรื่องเช่นกัน ได้แก่ ผีเสื้อสมุทร, ไทยถีบ, รักจัง, ผีคนเป็น และ แสบสนิทศิษย์ส่ายหน้า 
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 รายได้ธุรกิจสื่อ

 ในปี 2550 บริษัทฯมีรายได้ในกลุ่มธุรกิจสื่อ 685.2 ล้านบาท ลดลงจากปี 2549 จำนวน 441.0 

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39.2 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของธุรกิจสื่อโทรทัศน์ร้อยละ 64.6 จากการลดลง

ของเวลาออกอากาศของประเภทรายการโทรทัศน์ที่ไม่ใช่เพลง  ในส่วนของธุรกิจสื่อวิทยุรายได้ลดลงจากปี 

2549 ร้อยละ 20.3 จากการลดลงของจำนวนคลื่นวิทยุ อย่างไรก็ดี ในระหว่างปี 2550 บริษัทฯได้ขยายตัว

เข้าสู่ธุรกิจสื่อในโมเดิร์นเทรด  เป็นผลให้ในปี 2550 บริษัทฯมีรายได้จากการขายโฆษณาในสื่อโมเดิร์นเทรด

เพิ่มขึ้น  

ต้นทุน ค่าใช้จ่ายขายบริหาร อัตรากำไรขั้นต้น อัตรากำไรจากการดำเนินงาน และ อัตรากำไรสุทธิ

 ต้นทุนขายและผลิตสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 มีจำนวน 1,842.9 ล้านบาท ลดลง

จากปี 2549 จำนวน 388.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.4 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของต้นทุนค่าเช่า

เวลา และ ต้นทุนผลิต / รับจ้างผลิตงาน ซึ่งเป็นไปตามสัดส่วนเดียวกันกับรายได้ที่ลดลง 

 อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทฯสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 เท่ากับร้อยละ 25.0 ใกล้

เคียงกับ ปี 2549 ซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 27.5 เนื่องจากมีการลดลงของรายได้และต้นทุนในสัดส่วนที่

ใกล้เคียงกัน  

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 มีจำนวน  785.8 ล้าน

บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2549 จำนวน 58.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.1 สาเหตุหลักมาจากการบันทึกประมาณ

การผลขาดทุนจากค่าเผื่อต่างๆเพิ่มขึ้นจากปี 2549 คิดเป็นร้อยละ 270.2 จากการยกเลิกการแสดงของเดวิด 

คอปเปอร์ฟิลด์ และจากลิขสิทธิ์อุลตร้าแมน รวมถึงภาพยนตร์ที่นำออกฉายต้นปี 2551  ทั้งนี้ หากไม่รวม

ประมาณการผลขาดทุนของค่าเผื่อต่างๆแล้ว ค่าใช้จ่ายขายและบริหารในปี 2550 ลดลงจากปี 2549 คิด

เป็นร้อยละ 3.0  

 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน และอัตรากำไรสุทธิของบริษัทฯสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2550 เท่ากับร้อยละ (7.0) และ (4.8) ตามลำดับ ลดลงจากปี 2549 ซึ่งมีอัตราร้อยละ 3.9 และ 4.9 ตาม

ลำดับ สาเหตุหลักมาจากการบันทึกประมาณการผลขาดทุนเพิ่มขึ้น และจากการที่บริษัทเริ่มขยายธุรกิจไปสู่

ช่องทางใหม่ๆ ตั้งแต่ปลายปี 2549 และระหว่างปี 2550 ซึ่งธุรกิจดังกล่าวยังขยายตัวไม่เต็มที่ เป็นผลให้เกิด

ขาดทุนในช่วงเริ่มต้น อย่างไรก็ดี บริษัทฯเชื่อมั่นว่า หากธุรกิจขยายตัวเต็มที่ จะสามารถสร้างมูลค่าให้กับ

บริษัทฯต่อไป 

 อนึง่ บรษิทัขอเรยีนชีแ้จงเพิม่เตมิถงึผลกระทบจากนโยบายบญัชกีารบนัทกึเงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย ดงันี ้

 ปี 2550 บริษัทได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อยจากวิธีส่วนได้เสียมา

เป็นวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของสภาวิชาชีพบัญชี ดังนั้นบริษัทจึงได้

ปรับปรุงย้อนหลังงบการเงินเฉพาะบริษัทงวดก่อนที่นำมาเปรียบเทียบเสมือนว่าบริษัทได้บันทึกบัญชีเงินลงทุน

ในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุนมาโดยตลอด เป็นเหตุให้กำไรสุทธิสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 
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เพิ่มขึ้นจำนวนเงิน 55.3 ล้านบาท ( 0.08 บาทต่อหุ้น) และกำไรสะสมยกมาต้นปี 2550 และ 2549 ลดลง 
จำนวนเงิน 115.5 ล้านบาท และ 170.9 ล้านบาท ตามลำดับ 
 อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีดังกล่าวส่งผลต่อการแสดงรายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ
เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการเท่านั้น ไม่ได้มีผลกระทบต่อการจัดทำงบการเงินรวมและ
ปัจจัยพื้นฐานการทำธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด 

ฐานะการเงิน

ส่วนประกอบของสินทรัพย์

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2550 บริษัทฯมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 2,067.5  ล้านบาท โดยแบ่งสัดส่วน
เป็น สินทรัพย์หมุนเวียน ร้อยละ 65.7 และ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ร้อยละ 34.3  
 สินทรัพย์รวมปี 2550 ลดลงจากปี 2549 ร้อยละ 3.0 มีสาเหตุหลักจากการลดลงของสินค้าคงเหลือ 
– สุทธิร้อยละ 52.6 จากการควบคุมปริมาณสินค้าที่ผลิตไม่ให้เกินความต้องการของตลาด รวมถึงมีการ
บริหารจัดการสินค้าคงเหลือให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ลดลงสุทธิร้อยละ 33.3 
จากการที่บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ขายที่ดินและอาคารโรงงานให้แก่บุคคลภายนอกอันเนื่องมาจากการปรับ
เปลี่ยนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ ลูกหนี้การค้าลดลงสุทธิร้อยละ 8.6 จากปริมาณ
การขายสินค้า/งานที่ลดลง 
 อย่างไรก็ดี การลดลงดังกล่าวสุทธิจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ร้อยละ 56.4 จากการ
เพิ่มขึ้นของลิขสิทธิ์กีฬาซึ่งมาจากการโอนค่าใช้จ่ายล่วงหน้ามาเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน และจากการจ่ายชำระ
ค่าลิขสิทธิ์ที่เพิ่มขึ้นระหว่างปี   อีกทั้งมีการเพิ่มขึ้นของสัมปทานสื่อในธุรกิจโมเดิร์นเทรดจากการขยายการ
ลงทุนในบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง 

คุณภาพของสินทรัพย์ 

ลูกหนี้การค้า

 ยอดลูกหนี้การค้าสำหรับงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550, 2549 และ 2548  แยกตาม

อายุหนี้ที่ค้างชำระได้ดังนี้ :- 
   (ล้านบาท) 
 ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 
ลูกหนี้การค้า   
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ  471.3   608.1   488.7 
ค้างชำระ   
น้อยกว่า 3 เดือน  160.6   106.2   207.4  
3-6 เดือน  29.0   63.2   31.1  
6-12 เดือน  13.8   48.2   5.2  
มากกว่า 12 เดือน ขึ้นไป  33.7   44.9   85.9 
รวม  708.4   870.6   818.3  
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (38.0)  (54.5)  (72.3)
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ  670.4   816.1   746.0 
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯมีลูกหนี้การค้าจากบุคคลหรือนิติบุคคลภายนอกรวมสุทธิ 

746.0 ล้านบาท ลดลงจากปี 2549 จำนวน 70.1 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯได้รับชำระหนี้ซึ่งเป็นไปตาม

ปกติทางการคา้ รวมทัง้ลดสดัสว่นรายไดจ้ากการจดัจำหนา่ยธรุกจิเพลงลงเพือ่ใหส้อดคลอ้งสภาพตลาดใน

ปจัจบุนัที่พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป  

 ลูกหนี้การค้าของบริษัทฯโดยส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้การค้าจากกิจกรรมการค้าปกติ ซึ่งบริษัทฯอาจมีข้อ

ตกลงในการเรียกเก็บล่วงหน้าบางส่วน หรือ ให้เครดิตเทอมซึ่งโดยเฉลี่ยอยู่ในระยะเวลา   60 - 90 วัน 

ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้าหรือบริการที่ให้ ทั้งนี้ ระยะเวลาการค้างชำระของลูกหนี้โดยส่วนใหญ่เป็นไปตาม

ระยะเวลาการให้สินเชื่อของบริษัทฯ ยกเว้น ลูกหนี้ในส่วนของงานที่มาจากทางราชการ ซึ่งจะเรียกเก็บได้ช้า

กว่าระยะเครดิตเทอมที่ให้เนื่องมาจากระบบงานของทางราชการ แต่อย่างไรก็ดี ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับ

ชำระหนี้จากลูกหนี้ดังกล่าวค่อนข้างต่ำ  

 - ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า 

 ณ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯได้พิจารณาบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น

จำนวน 17.8 ล้านบาท จากเดิม 54.5 ล้านบาทในปี 2549 เป็น 72.3 ล้านบาทในปี 2550 โดยบริษัทได้

พิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยใช้วิธีการพิจารณามูลหนี้ของลูกหนี้รายตัวที่มีแนวโน้มจะมีปัญหาในการ

จ่ายชำระ และมีปัญหาในการติดตามทวงถามหนี้ ซึ่งมูลหนี้ที่จะนำมาใช้รวมในการพิจารณานั้นจะครอบคลุม

ถึงหนี้ทั้งหมดที่ลูกหนี้รายนั้นมีต่อบริษัทฯ อย่างไรก็ดี บริษัทฯได้มีการติดตามทวงถามหนี้จากลูกหนี้อย่าง

เคร่งครัด และมีการทบทวนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในทุกงวดบัญชีอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มูลหนี้ที่คงเหลือใน

งบการเงินมีมูลค่าสะท้อนตามมูลหนี้ที่คาดว่าจะได้รับ 

สภาพคล่อง 

กระแสเงินสด

 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 37.5 

ล้านบาท โดยมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน 90.1 ล้านบาท เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 5.9 

ล้านบาท และเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 133.5 ล้านบาท 

 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงานเกิดจากการจ่ายชำระค่าลิขสิทธิ์และค่าใช้จ่ายจากการดำเนิน

งานซึ่งเป็นไปตามปกติทางการค้า  ในขณะที่เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนส่วนใหญ่เกิดจากการลงทุนใน

สินทรัพย์ถาวรซึ่งเป็นผลมาจากแผนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ  ส่วนเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

มาจากการเพิม่ขึน้ของเงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิเพิม่ขึน้ เพือ่นำมาใชเ้ปน็เงนิทนุหมนุเวยีน 

ของบริษัทฯ และจ่ายชำระค่าลิขสิทธิ์ต่างๆ 
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อัตราส่วนสภาพคล่องที่สำคัญ
 ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.53 1.58 1.20 
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 1.03 1.06 0.89



 ในปี 2550 บริษัทฯมีสภาพคล่องในการบริหารงานลดลงจากปี 2549 เล็กน้อย อย่างไรก็ตาม  

บริษทัฯยงัคงไมม่ปีญัหาการขาดสภาพคลอ่งในการดำเนนิงาน เนือ่งจากบรษิทัฯสามารถหาแหลง่เงนิกูย้มืสำรอง

เพือ่ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทฯ 

แหล่งที่มาของเงินทุน 

หนี้สิน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯมีหนี้สินรวมจำนวน 1,164.5 ล้านบาท โดยหลักประกอบด้วย 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และเจ้าหนี้การค้า – อื่นๆ ซึ่งเกิดจากการดำเนิน

งานตามปกติ  

 หนี้สินรวมปี 2550 เพิ่มขึ้นจากปี 2549 ร้อยละ 16.7 สาเหตุหลักเกิดจากการกู้ยืมเงินจากสถาบัน

การเงินเพิ่มขึ้นเพื่อนำมาจ่ายชำระค่าลิขสิทธิ์และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ  

ส่วนของผู้ถือหุ้น

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 903.1 ล้านบาท ลดลงจากปี 2549 

ร้อยละ 20.4 จากการประกาศจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 105.0 ล้านบาท และขาดทุนจากผลการ

ดำเนินงานในปี 2550 

 ในระหว่างปี 2550 บริษัทฯโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้น จำนวน 93.3 ล้านบาท และทุนสำรองตาม

กฎหมาย จำนวน 5.6 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 98.9 ล้านบาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม ตามมติที่ประชุม

วิสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2550 

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น


 ปี 2548 ปี  2549 ปี  2550
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.95 0.88 1.29



 อัตราส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นปี 2550 เพิ่มขึ้นจากปี 2549 เล็กน้อย จากการใช้แหล่งเงิน

ทุนภายนอกเพื่อนำมาบริหารงานภายในบริษัทฯมากขึ้น 
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ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต

ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อกำไรต่อหุ้น มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น และอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น จากการออก

และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ (warrant) มีดังนี้

 ตามที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2550 มีมติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญ

แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 175,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือ

หุ้น และอนุมัติให้จดัสรรหุน้เพิม่ทนุ จาํนวน 175,000,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไว ้หุน้ละ 1 บาท สาํรองไวเ้พือ่รอ

งรบัการใชส้ทิธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญดังกล่าว ซึ่งหากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด

มีการใช้สิทธแิปลงสภาพ จะมผีลกระทบตอ่กำไรตอ่หุน้ มลูคา่ทางบญัชตีอ่หุน้ และอตัราผลตอบแทนตอ่ผูถ้อืหุน้ 

ซึง่คำนวณเปรียบเทียบ ได้ดังนี้ 



อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ 
ณ 31/12/2550 

(ก่อนออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ) 
หลังการออกและเสนอขาย 

ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Fully-Diluted)

จำนวนหุ้น   700,000,000   875,000,000  

กำไรต่อหุ้น (บาท)  (0.17)  (0.14) 
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)  1.29   1.23  
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)   (11.94%)  (11.00%)



ที่มา:

 1. จำนวนหุ้นสามัญที่ใช้คำนวณแบบ Fully-Diluted คิดจากจำนวนหุ้นสามัญที่เรียกชำระแล้ว  

  ทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 รวมกับหุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดง 

  สิทธิทั้งจำนวน 

 2. ส่วนของผูถ้อืหุน้ทีใ่ชค้ำนวณแบบ Fully-Diluted คดิจากสว่นของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2550

  รวมกับจำนวนทุนที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน  

 3. ในการคำนวณอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นใช้กำไรสุทธิสำหรับปีหารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นถัวเฉลี่ย 

ค่าบริการวิชาชีพ

 ก) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 

  กลุม่บรษิทัจา่ยคา่ตอบแทนการสอบบญัช ีสำหรบัป ี2550 และ 2549 เปน็จำนวนรวมทัง้สิน้ 2.7 ลา้นบาท

  และ 2.5ล้านบาท 

 ข) บริการอื่น (Non-Audit Fee) 

  ไม่มี 
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งบการเงิน 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 
บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  



งบการเงิน 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอผู้ถือหุ้นบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) 

 ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบดลุรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2550 และ 2549 งบกำไรขาดทุนรวม งบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของ
บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และได้ตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 
2549 งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวัน
เดียวกันของแต่ละปเีฉพาะกจิการของบรษิทั อารเ์อส จำกดั (มหาชน) ซึง่ผูบ้รหิารของกจิการเป็นผู้รับผิดชอบ
ต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้  ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการรายงานต่อ
งบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า  
 
 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้อง
วางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง 
อันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็น
จำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้และ
ประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมิน
ถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดัง
กล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า  
 
 ข้าพเจา้เหน็วา่ งบการเงนิขา้งตน้นีแ้สดงฐานะการเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2550 และ 2549 
ผลการดำเนนิงานรวมและกระแสเงนิสดรวมสำหรบัปสีิน้สดุวนัเดยีวกนัของแตล่ะปขีองบรษิทั อารเ์อส จำกดั 
(มหาชน) และบรษิทัย่อย และแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ผลการดำเนิน
งานและกระแสเงนิสดสำหรบัปสีิน้สดุวนัเดยีวกนัของแตล่ะปเีฉพาะกจิการของบรษิทั อารเ์อส จำกดั (มหาชน) 
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
 
 โดยมิได้เป็นการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินข้างต้น ข้าพเจ้าขอให้สังเกตตามที่กล่าว
ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 ใน ปี 2550 บริษัทได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีสำหรับเงิน
ลงทุนในบริษัทย่อยจากวิธีส่วนได้เสียมาเป็นวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เพื่อให้เป็นไป
ตามประกาศของสภาวิชาชีพบัญชี ดังนั้น บริษัทจึงได้มีการปรับปรุงย้อนหลังงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ที่นำมาแสดงเปรียบเทียบสำหรับการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชีดังกล่าว   
 
 
 
 
 
 
 
  (นายประวิทย์  วิวรรณธนานุตร์)  
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4917  
 บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด 
 กรุงเทพฯ 29 กุมภาพันธ์ 2551 
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บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบดุล 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 

  บาท 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 2550 2549 2550 2549 

สินทรัพย์ 3     ปรับปรุงใหม่  

สินทรัพย์หมุนเวียน      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   186,798,955.03   149,334,092.75   84,680,558.37   88,848,211.48  

ลกูหนีก้ารคา้ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 4,5  -     -     336,871,195.70   490,152,773.97  

ลูกหนี้การค้า - อื่น ๆ - สุทธิ 5  745,993,416.45   816,050,387.44   363,621,490.69   358,917,999.95  

เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ 

4  38,000,000.00   -     200,707,877.56   94,632,636.83  

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 4,6  67,146,047.62   141,757,004.01   26,710,285.87   79,421,931.93  

รายได้ค้างรับ 4  122,826,927.97   162,359,938.97   114,766,802.10   149,045,912.12  

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  4,7  196,503,643.79   252,713,429.45   87,145,440.06   92,182,900.76  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   1,357,268,990.86   1,522,214,852.62   1,214,503,650.35   1,353,202,367.04  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน      

เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ 8  -     -     400,710,186.32   378,270,889.05  

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ  9  194,154,309.74   291,169,690.63   100,427,620.08   131,781,981.74  

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 10  407,553,043.06   260,626,392.22   77,715,998.06   70,417,490.34  

ค่าความนิยม(ติดลบ) 3  42,828.69   45,743.02   -     -    

ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย   99,243,732.62   56,607,205.45   50,348,472.32   28,940,987.33  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น   9,275,112.43   1,267,578.30   900.00   900.00  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   710,269,026.54   609,716,609.62   629,203,176.78   609,412,248.46  

รวมสินทรัพย์   2,067,538,017.40   2,131,931,462.24   1,843,706,827.13   1,962,614,615.50  
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บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบดุล 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 

   บาท  

   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 หมายเหตุ 2550 2549 2550 2549 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3     ปรับปรุงใหม่  
หนี้สินหมุนเวียน      
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน 

11  394,214,267.75   158,989,132.68   278,000,000.00   85,000,000.00  

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 4  -     -     187,963,727.03   235,066,444.45  
เจ้าหนี้การค้า - อื่น ๆ   410,480,965.76   357,342,037.93   267,379,264.89   263,352,918.79  
เจ้าหนี้อื่น 4  23,417,169.32   25,978,278.41   9,045,831.62   18,599,891.10  
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน      
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 13  8,687,323.91   6,845,427.14   5,040,947.51   3,985,327.02  
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 4  -     -     42,340,000.00   35,800,000.00  
รายได้รับล่วงหน้าจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 4  -     -     14,998,635.88   15,164,435.09  
รายได้รับล่วงหน้า - อื่น ๆ   84,797,290.96   85,349,206.69   32,796,215.14   30,833,314.76  
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย   85,087.73   336,863.01   -     -    
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 4  65,848,532.65   94,253,018.67   27,461,382.25   56,702,620.19  
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 12  147,270,993.63   233,583,983.83   100,161,798.37   176,678,784.13  

รวมหนี้สินหมุนเวียน   1,134,801,631.71   962,677,948.36   965,187,802.69   921,183,735.53  

หนี้สินไม่หมุนเวียน      
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน 13  28,723,490.52   32,871,369.34   18,712,998.83   20,814,886.73  
ประมาณการผลขาดทุน 8  -     -     37,982,732.05   26,963,158.40  
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น   955,724.03   2,014,966.65   175,482.66   155,473.86  

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน   29,679,214.55   34,886,335.99   56,871,213.54   47,933,518.99  

รวมหนี้สิน  1,164,480,846.26   997,564,284.35   1,022,059,016.23   969,117,254.52  

ส่วนของผู้ถือหุ้น      
ทุนเรือนหุ้น 15     
ทุนจดทะเบียน      
หุน้สามญั 900,000,000 หุน้ ในป ี2550 และ      
700,000,000 หุน้ ในป ี2549 มลูคา่หุน้ละ 1 บาท    900,000,000.00   700,000,000.00   900,000,000.00   700,000,000.00  

ทุนที่ออก หุ้นสามัญ 700,000,000 หุ้น เรียก
ชำระเต็มมูลค่าแล้ว 

  700,000,000.00   700,000,000.00   700,000,000.00   700,000,000.00  

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 16  204,201,092.03   297,522,590.55   204,201,092.03   297,522,590.55  
ส่วนเกินทุนอื่น 16  6,230.43   409,439.74   -     -    
กำไร(ขาดทุน)สะสม      
จัดสรร - สำรองตามกฎหมาย 16  -     5,575,472.38   -     5,575,472.38  
ยังไม่ได้จัดสรร   (21,842,426.69)  105,933,975.25   (82,553,281.13)  (9,600,701.95) 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่   882,364,895.77   1,109,441,477.92   821,647,810.90   993,497,360.98  
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย   20,692,275.37   24,925,699.97   -     -    

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น   903,057,171.14  1,134,367,177.89   821,647,810.90   993,497,360.98  

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  2,067,538,017.40  2,131,931,462.24   1,843,706,827.13  1,962,614,615.50  
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บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกำไรขาดทุน 

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 

   บาท  

   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 หมายเหตุ 2550 2549 2550 2549 

รายได้ 3,4     ปรับปรุงใหม่  

รายได้ธุรกิจเพลง   699,200,942.12   902,628,758.76   406,980,842.41   471,991,958.56  

รายได้ธุรกิจดิจิตอล   209,124,569.63   234,236,389.85   211,489,751.87   234,396,689.85  

รายได้ธุรกิจโชว์บิซ   540,003,008.88   561,383,951.07   432,382,241.38   566,199,597.14  

รายได้ธุรกิจภาพยนตร์   296,334,369.06   231,470,038.84   298,041,054.32   231,470,038.84  

รายได้ธุรกิจสื่อ   685,220,594.76   1,126,269,797.59   499,783,321.51   650,852,554.94  

รายได้ธุรกิจบริการและสนับสนุน   26,804,581.77   22,120,646.43   -     -    

รายได้อื่น   59,211,260.59   52,972,458.61   55,498,990.43   113,055,200.09  

ค่าความนิยมตัดบัญชี   (2,914.33)  9,156,221.53   -     -    

รวมรายได้   2,515,896,412.48   3,140,238,262.68  1,904,176,201.92   2,267,966,039.42  

      

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย  3,4     

ต้นทุนขายและผลิต   1,842,937,299.50   2,231,446,558.96   1,549,346,554.35   1,707,759,318.78  

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร   785,755,925.54   727,187,443.25   401,065,210.73   327,298,179.79  

ค่าตอบแทนกรรมการ   2,334,750.00   925,000.00   2,334,750.00   925,000.00  

รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย   2,631,027,975.04   2,959,559,002.21   1,952,746,515.08   2,035,982,498.57  

กำไร(ขาดทุน)ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้   (115,131,562.56)  180,679,260.47   (48,570,313.16)  231,983,540.85  

ดอกเบี้ยจ่าย   18,401,511.94   11,237,737.86   15,977,995.41   8,724,999.11  

ภาษีเงินได้ 3  4,577,002.25   16,717,864.30   2,301,241.51   13,270,786.67  

กำไร(ขาดทนุ)สทุธหิลงัดอกเบีย้จา่ยและภาษเีงนิได ้   (138,110,076.75)  152,723,658.31   (66,849,550.08)  209,987,755.07  

ขาดทุนสุทธิในส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย   16,436,703.91   1,939,044.30   -     -    

กำไร(ขาดทุน)สุทธิ   (121,673,372.84)  154,662,702.61   (66,849,550.08)  209,987,755.07  

      

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน  3  (0.17)  0.22   (0.10)  0.30  

      

จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น) 3  700,000,000.00   700,000,000.00   700,000,000.00   700,000,000.00  



งบการเงิน 

อาร์เอส 2550 รายงานประจำปี 142

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 

  บาท 

  งบการเงินรวม 

  ทุนเรือนหุ้นที่ออก ส่วนเกิน       กำไร(ขาดทุน)สะสม ส่วนของ  

 หมายเหต ุ และเรยีกชำระแลว้ มูลค่าหุ้นสามัญ ส่วนเกินทุนอื่น จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย รวม 

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2549   700,000,000.00   607,516,239.05   409,439.74   5,400,000.00  (358,546,903.48)  1,198,234.92   955,977,010.23  

โอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นและสำรอง         

ตามกฎหมายล้างขาดทุนสะสม 15.1   -    (309,993,648.50)  -     (5,400,000.00)  315,393,648.50   -     -    

ลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย   -     -     -     -     -     25,666,509.35   25,666,509.35  

สำรองตามกฎหมาย   -     -     -     5,575,472.38   (5,575,472.38)  -     -    

กำไรสุทธ ิ   -     -     -     -     154,662,702.61   (1,939,044.30)  152,723,658.31  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549   700,000,000.00   297,522,590.55   409,439.74   5,575,472.38   105,933,975.25   24,925,699.97  1,134,367,177.89  

โอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นและสำรอง         

ตามกฎหมายล้างขาดทุนสะสม 15.4   -     (93,321,498.52)  -    (5,575,472.38)  98,896,970.90   -     -    

ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนสัดส่วน         

การถือหุ้นในบริษัทย่อย 4   -     -     (409,439.74)  -     -     409,439.74   -    

ลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย   -     -     6,230.43   -     -     11,793,839.57   11,800,070.00  

เงินปันผลจ่าย 15.2   -     -     -     -     (105,000,000.00)  -    (105,000,000.00) 

ขาดทุนสุทธิ   -     -     -     -     (121,673,372.84)  (16,436,703.91) (138,110,076.75) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550   700,000,000.00   204,201,092.03   6,230.43   -     (21,842,426.69)  20,692,275.37   903,057,171.14  

         

         

    บาท  

    งบการเงินเฉพาะกิจการ  

    ทุนเรือนหุ้นที่ออก   ส่วนเกิน    กำไร(ขาดทุน)สะสม   

   หมายเหตุ   และเรยีกชำระแลว้   มูลค่าหุ้นสามัญ   ส่วนเกินทุนอื่น   จัดสรรแล้ว   ยังไม่ได้จัดสรร   รวม  

     ปรับปรุงใหม่   ปรับปรุงใหม่    ปรับปรุงใหม่   

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2549    700,000,000.00   607,516,239.05   409,439.74   5,400,000.00  (358,546,903.48)  954,778,775.31  

ผลสะสมจากการเปลีย่นนโยบายบญัชเีงนิลงทนุ
ในบรษิทัยอ่ย 

 3  -     -     (409,439.74)  -    (170,859,729.66) (171,269,169.40) 

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2549 
หลังปรับปรุง 

   700,000,000.00   607,516,239.05   -     5,400,000.00  (529,406,633.14)  783,509,605.91  

โอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นและสำรอง         

ตามกฎหมายล้างขาดทุนสะสม  15.1  -    (309,993,648.50)  -     (5,400,000.00)  315,393,648.50   -    

สำรองตามกฎหมาย    -     -     -     5,575,472.38   (5,575,472.38)  -    

กำไรสุทธ ิ    -     -     -     -     209,987,755.07   209,987,755.07  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549    700,000,000.00   297,522,590.55   -     5,575,472.38   (9,600,701.95)  993,497,360.98  

โอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นและสำรอง         

ตามกฎหมายล้างขาดทุนสะสม  15.4  -     (93,321,498.52)  -     (5,575,472.38)  98,896,970.90   -    

เงินปันผลจ่าย  15.2  -     -     -     -    (105,000,000.00) (105,000,000.00) 

ขาดทุนสุทธิ    -     -     -     -     (66,849,550.08)  (66,849,550.08) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550    700,000,000.00   204,201,092.03   -     -     (82,553,281.13)  821,647,810.90  
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 บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 งบกระแสเงินสด 

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคม 2550 และ 2549 

  บาท  

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2550 2549 2550 2549 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน      ปรับปรุงใหม่  
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ  (121,673,372.84)  154,662,702.61   (66,849,550.08)  209,987,755.07  
ปรับกระทบกำไร(ขาดทุน)สุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย)      
จากกิจกรรมดำเนินงาน      
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี   105,580,369.11   130,107,854.16   66,515,397.17   60,987,940.86  
คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูและภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่า่ยตดัจา่ย  
(กลบัรายการ)   

76,723,188.74  17,916,934.15   51,988,393.99   1,689,415.68  

ขาดทุนสุทธิในส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย   (16,436,703.91)  (1,939,044.30)  -     -    
ค่าความนิยมตัดบัญชี   2,914.33   (9,156,221.53)  -     -    
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง (กลับรายการ)   (10,423,380.02)  5,509,452.88   33,770,505.48   6,309,030.41  
ค่าเผื่อการรับคืนสินค้า (กลับรายการ)   (11,061,163.39)  (59,444,603.05)  (10,116,954.28)  (14,239,958.30) 
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)   1,636,325.41   11,859,919.00   (4,636,790.79)  10,866,732.61  
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย (กลับรายการ)   -     -     (30,239,367.27)  (28,802,996.31) 
คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูเงนิใหกู้ย้มืแกบ่รษิทัยอ่ย (กลบัรายการ)   -     -     27,475,959.27   (16,612,239.99) 
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์   (21,214,983.64)  (9,579,810.25)  (2,484,458.73)  (1,195,180.13) 
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง      
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน   3,133,193.79   239,937,183.67   65,423,134.76   228,990,499.90  
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง      
ลูกหนี้การค้า   52,199,421.42  (160,855,397.43)  145,481,118.67   (261,343,811.12) 
สินค้าคงเหลือ   85,034,336.41   111,802,643.13   18,941,140.58   66,374,681.52  
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น   34,495,704.90   (97,640,416.56)  (7,632,361.88)  (83,558,118.77) 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (150,895,866.65)  (65,897,998.90)  (28,681,281.65)  (52,235,835.32) 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น   (59,193,281.98)  (7,578,433.22)  (21,407,484.99)  (3,720,052.70) 
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)      
เจ้าหนี้การค้า   53,138,927.83   47,693,167.89   (43,076,371.32)  240,410,695.44  
หนี้สินหมุนเวียนอื่น  (106,982,112.93)  (3,325,400.14) (103,398,227.73)  6,208,091.98  
ประมาณการผลขาดทุน   -     -     11,019,573.65   23,133,392.72  
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น   (1,059,241.54)  1,498,612.00   20,008.83   6,354.50  
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน   (90,128,918.75)  65,633,960.44   36,689,248.92   164,265,898.15  
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 บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคม 2550 และ 2549 

  บาท  

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2550 2549 2550 2549 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน      ปรับปรุงใหม่  
เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น   (38,000,000.00)  -     (276,487,200.00)  (97,200,000.00) 
รับชำระเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน   -     -     142,936,000.00   128,644,000.00  
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง   1,616,357.31   (4,875,926.81)  (1,563,590.00)  (1,854,688.50) 
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น   -     (119,445,537.40)  (19,199,930.00)  (130,100,000.00) 
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย   -     -     27,000,000.00   15,825,000.00  
ซื้ออุปกรณ์   (57,051,928.29)  (42,883,379.13)  (10,638,459.18)  (64,377,195.35) 
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร   87,522,129.04   28,200,075.75   7,701,544.61   1,607,246.76  
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน   (5,913,441.94)  (139,004,767.59)  (130,251,634.57)  (147,455,637.09) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน      
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น   5,875,135.07   3,989,132.68   -     -    
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น   336,350,000.00   210,000,000.00   240,000,000.00   200,000,000.00  
จ่ายชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน   (107,000,000.00)  (215,000,000.00)  (47,000,000.00)  (185,000,000.00) 
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน   (8,517,982.10)  (6,018,097.00)  (5,145,267.46)  (3,997,305.00) 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น   -     -     6,540,000.00   (34,200,000.00) 
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพิ่มขึ้น   11,800,070.00   2,950,000.00   -     -    
จ่ายเงินปันผล   (105,000,000.00)  -     (105,000,000.00)  -    
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมจัดหาเงิน   133,507,222.97   (4,078,964.32)  89,394,732.54   (23,197,305.00) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น(ลดลง)   37,464,862.28   (77,449,771.47)  (4,167,653.11)  (6,387,043.94) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี   149,334,092.75   226,783,864.22   88,848,211.48   95,235,255.42  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี   186,798,955.03   149,334,092.75   84,680,558.37   88,848,211.48  

     

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม      

1. เงินสดจ่ายระหว่างงวด      

ดอกเบี้ยจ่าย   18,112,604.48   13,822,958.55   16,027,556.79   8,632,103.16  

ภาษีเงินได้   67,728,669.13   73,254,235.85   52,646,593.83   44,975,809.45  

2. รายการที่ไม่ใช่เงินสด      

ปี 2550   

บรษิทัไดซ้ือ้ยานพาหนะราคาทนุ จำนวนเงนิ 4.10 ลา้นบาท โดยจา่ยชำระเปน็เงนิสด จำนวนเงนิ 0.38 ลา้นบาท สว่นทีเ่หลอื จำนวนเงนิ 3.72  

ล้านบาท ทำสัญญาเช่าทางการเงิน   

ปี 2549  

บรษิทัไดซ้ือ้ยานพาหนะราคาทนุ จำนวนเงนิ 28.48 ลา้นบาท และเครือ่งถา่ยเอกสารราคาทนุ 0.25 ลา้นบาท จา่ยชำระดว้ยการแลกกบับรกิารของ  

บริษัท จำนวนเงิน 4.35 ล้านบาท และจ่ายชำระเป็นเงินสด จำนวนเงิน 0.25 ล้านบาท ส่วนที่เหลือ จำนวนเงิน 24.13 ล้านบาท ทำสัญญา

เช่า ทางการเงิน  
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1 ข้อมูลทั่วไป 
บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย บริษัทจดทะเบียนกับ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2546 และที่อยู่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 419/1 

ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

 

บริษัทและบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) ดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับธุรกิจบันเทิงเต็มรูปแบบ 

ซึ่งประกอบดว้ยธรุกจิหลกัไดแ้ก ่ ธรุกจิเพลง ธรุกจิสือ่โทรทศัน ์ สือ่ในธรุกจิโมเดริน์เทรด สือ่วทิย ุ สือ่สิง่พมิพ์ 

ธุรกิจผลิตภาพยนตร์ ละครและรายการโทรทัศน์ และธุรกิจอื่นที่สนับสนุนธุรกิจหลักของกลุ่ม 

 

2 หลักเกณฑ์ ในการจัดทำงบการเงิน 
งบการเงินของบริษัทได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่ใช้ในประเทศไทย 

งบการเงินที่ได้จัดทำขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกราคาทุนเดิม เว้นแต่ได้เปิดเผยไว้แล้วในนโยบายการบัญชี 

งบการเงินปี 2549 ได้ถูกจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับงบการเงินปี 2550 

งบการเงินของบริษัทได้จัดทำเป็นภาษาไทยและมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ่งการจัดทำงบการเงินดังกล่าวเป็น

ไปตามวตัถปุระสงคข์องการจดัทำรายงานในประเทศ เพือ่ความสะดวกของผูอ้า่นงบการเงนิทีไ่มคุ่น้เคยกบัภาษาไทย 

บริษัทได้จัดทำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย  

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ผู้บริหารต้องใช้การประมาณและข้อสมมติฐานหลาย

ประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการกำหนดนโยบายและการรายงานจำนวนเงินที่เกี่ยวกับ สินทรัพย์ หนี้สิน ราย

ได้ และค่าใช้จ่าย การประมาณและข้อสมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยต่าง ๆ ที่ผู้บริหารมี

ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลภายใต้สภาวการณ์แวดล้อมนั้น ดังนั้นผลที่เกิดขึ้นจริงจากการตั้งข้อสมมติฐาน

ต่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินอาจแตกต่างไปจากที่ประมาณไว้ 

ประมาณการและขอ้สมมตฐิานทีใ่ชใ้นการจดัทำงบการเงนิจะไดร้บัการทบทวนอยา่งสมำ่เสมอ การปรบัประมาณการ

ทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่การประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบ

เฉพาะงวดนัน้ ๆ และจะบนัทกึในงวดทีป่รบัหรอืงวดในอนาคตหากการปรบัประมาณการกระทบทัง้งวดปจัจบุนั

และอนาคต 

งบการเงนิรวมของบรษิทั ประกอบดว้ย งบการเงนิของบรษิทั และบรษิทัยอ่ย (รวมกนัเรยีกวา่ “กลุม่บรษิทั”) 

ซึ่งบริษัทมีอำนาจควบคุมหรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละห้าสิบของหุ้นที่มีสิทธิ์ออกเสียงในบริษัทย่อยดังกล่าว  

รายละเอียดบริษัทย่อยของบริษัทมีดังต่อไปนี้ 

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 
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บริษัทย่อย ลักษณะธุรกิจ จัดตั้งขึ้น สดัสว่นความเปน็เจา้ของ 

  ในประเทศ 2550 2549 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

1. บริษัท เค. มาสเตอร์ จำกัด จัดจำหน่ายเทป ซีดี วีซีดี ดีวีดี ไทย 100 100 

2. บริษัท บลูแฟร์รี่ จำกัด  ออกแบบงานคอมพิวเตอร์กราฟฟิค ไทย 100 100 

3. บริษัท นิวส์ เจนเนอเรชั่น จำกัด ผลิตและจำหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์    

 ถือหุ้นทางอ้อมโดยบริษัท โพเอม่า จำกัด ไทย 100 76 

4. บริษัท อาร์ สยาม จำกัด หยุดดำเนินกิจการ ไทย 100 100 

5. บริษัท อาร์.เอส. สปอร์ตมาสเตอร์ จำกัด หยุดดำเนินกิจการ ไทย 76 76 

6. บริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จำกัด จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลง ไทย 100 100 

7. บริษัท ชาโดว์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด หยุดดำเนินกิจการ ไทย 100 100 

8. บริษัท เมจิค แอ็ดเวอร์เทนเม้นท์ จำกัด หยุดดำเนินกิจการ ไทย 100 100 

9. บริษัท สกาย-ไฮ เน็ตเวิร์ค จำกัด ผลิตรายการวิทยุ ไทย 100 100 

10. บริษัท โพเอม่า จำกัด รับจ้างจัดกิจกรรม ไทย 100 100 

11. บริษัท เรด ดราม่า จำกัด หยุดดำเนินกิจการ ไทย 100 100 

12. บริษัท อะลาดิน เฮ้าส์ จำกัด หยุดดำเนินกิจการ ไทย 100 100 

13. บริษัท อาร์.เอส.เทเลวิชั่น จำกัด หยุดดำเนินกิจการ ไทย 100 100 

14. บริษัท อาร์เอส อินสโตร์ มีเดีย จำกัด  บริหารสื่อรูปแบบต่าง ๆ ในโมเดิร์นเทรด    

(ชื่อเดิม : บริษัท พี.โอ.วี. (พอยท์ ออฟ วิว) จำกัด) (เริ่มดำเนินการในไตรมาสที่ 2 ปี 2550) ไทย 65 100 

15. บริษัท อาวอง จำกัด หยุดดำเนินกิจการ ไทย 100 100 

16. บริษัท อาร์ เอส ฟิล์ม แอนด์  หยุดดำเนินกิจการ    

ดิสทริบิวชั่น จำกัด  ไทย 100 100 

17. บริษัท ฟิล์มเซิร์ฟ จำกัด หยุดดำเนินกิจการ ไทย 100 100 

18. บริษัท นาคาเซีย จำกัด หยุดดำเนินกิจการ ไทย 100 100 

19. บริษัท อาร์.เอส. สตูดิโอ จำกัด หยุดดำเนินกิจการ ไทย 100 100 

20. บริษัท บางกอก ออร์กาไนเซอร์ จำกัด หยุดดำเนินกิจการ ไทย 100 100 

21. บริษัท มรดก เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด หยุดดำเนินกิจการ ไทย 76 76 

22. บริษัท อาร์เอสไอ-ดรีม  หยุดดำเนินกิจการ    

เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด  ไทย 63 63 

23. บริษัท อาร์เอส อินเตอร์เนชั่นแนล  ให้บริการและรับจ้างจัดกิจกรรมด้านการกีฬา    

บรอดคาสติ้ง แอนด์ สปอร์ต แมเนจเม้นท์ จำกัด  ไทย 50 50 

24. บริษัท อาร์เอส เฟรชแอร์ จำกัด ผลติและรบัจา้งจดัคอนเสริต์และกจิกรรมตา่ง ๆ ไทย 74 - 

 

รายการที่มีนัยสำคัญระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยได้ถูกตัดรายการในการทำงบการเงินรวม 
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3. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 
เกณฑ์ในการทํางบการเงินรวม
บริษัทย่อย 
บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท  การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อบริษัทมีอำนาจควบคุมทั้งทาง
ตรงหรือทางอ้อมในการกำหนดนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานของบริษัทนั้น เพื่อได้มาซึ่งประโยชน์
จากกิจกรรมของบริษัทย่อย  งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม นับแต่วันที่มีการควบคุม
จนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง 
งบการเงนิรวมจดัทำขึน้โดยใชน้โยบายการบญัชเีดยีวกนัสำหรบัรายการบญัชหีรอืเหตกุารณท์างบญัชทีีเ่หมือนกัน
หรือที่คล้ายคลึงกัน 
 
การรับรู้รายได้
รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีขายอื่น ๆ และแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า 
บริษัทบันทึกบัญชีรายได้โดยถือเกณฑ์คงค้าง 
1. รายได้ธุรกิจเพลง 
รายได้ธุรกิจเพลงมาจากรายได้จากการจัดจำหน่ายสินค้า และรายได้ค่าลิขสิทธิ์ 
รายไดจ้ากการจำหนา่ยสนิคา้ แสดงมลูคา่ตามราคาในใบกำกบัสนิคา้ทีไ่ดส้ง่มอบหลงัจากหกัสนิคา้รบัคนื  และ
ส่วนลดแล้ว 
รายได้ค่าลิขสิทธิ์ รับรู้เป็นรายได้เมื่อมีการส่งมอบ 
2. รายได้ธุรกิจดิจิตอล 
รายได้ธุรกิจดิจิตอลรับรู้เมื่อมีการส่งมอบหรือเมื่อมีการให้บริการดาวน์โหลดเพลงแล้ว 
3. รายได้ธุรกิจโชว์บิซ  
รายไดธ้รุกจิโชวบ์ซิมาจากรายไดจ้ากการจำหนา่ยบตัรคอนเสริต์ รายไดจ้ากการขายโฆษณาและโฆษณาสนบัสนนุ 
รายได้รับจ้างผลิตงาน และรายได้บริการเกี่ยวกับศิลปิน 
รายได้จากการจำหน่ายบัตรคอนเสิร์ต รับรู้เป็นรายได้เมื่อมีการแสดงเกิดขึ้นแล้ว 
รายไดจ้ากการขายโฆษณาและโฆษณาสนบัสนนุ แสดงมลูคา่ตามราคาในใบแจง้หนีข้องบรกิารหลงัจากหกัสว่นลด 
โดยจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการแล้ว 
รายได้จากการรับจ้างผลิต รับรู้เป็นรายได้เมื่อมีการส่งมอบงานที่แล้วเสร็จ หรือรับรู้ตามสัดส่วนที่งานให้
บริการเสร็จแล้วแต่ประเภทของงานนั้น ๆ   
รายได้บริการเกี่ยวกับศิลปิน  รับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการแล้ว 
4. รายได้ธุรกิจภาพยนตร์ 
รายได้ธุรกิจภาพยนตร์มาจากรายได้ค่าลิขสิทธิ์ และรายได้จากการขายโฆษณาสนับสนุน 
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รายได้ลิขสิทธิ์เครือโรง เป็นรายได้ค่าผ่านประตู ซึ่งแบ่งระหว่างเจ้าของโรงภาพยนตร์กับกลุ่มบริษัทจะถือเป็น
รายได้ตามวันที่ฉายภาพยนตร์ 
รายได้ลิขสิทธิ์สายหนัง รับรู้เป็นรายได้ตามวันที่ฉายภาพยนตร์ 
รายได้จากการขายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ประเภทอื่น รับรู้เป็นรายได้ตามรายละเอียดที่ระบุในสัญญา และ/หรือ
วันที่ให้สิทธิ์ในภาพยนตร์นั้น 
รายได้จากการขายโฆษณาสนับสนุน แสดงมูลค่าตามราคาในใบแจ้งหนี้ของบริการหลังจากหักส่วนลด โดยจะ
รับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการแล้ว 
5. รายได้ธุรกิจสื่อ 
รายได้จากการขายโฆษณา เป็นรายได้จากการขายสื่อโฆษณา ได้แก่สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อในธุรกิจโมเดิร์น
เทรด สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออื่น ๆ ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาในใบแจ้งหนี้ของบริการหลังจากหักส่วนลด โดยจะ
รับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการแล้ว 
รายได้จากการจำหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ แสดงมูลค่าตามราคาในใบแจ้งหนี้ของสินค้าที่ได้ส่งมอบแล้ว หลังจากหัก
สินค้ารับคืน และส่วนลดแล้ว 
รายได้จากการรับจ้างผลิตละคร รายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์โฆษณา และรับจ้างผลิตอื่นๆ รับรู้เป็นรายได้
เมื่อมีการส่งมอบงานที่แล้วเสร็จ หรือรับรู้ตามสัดส่วนที่งานให้บริการเสร็จแล้วแต่ประเภทของรายได้จากการ
รับจ้างผลิตแล้วแต่ประเภทของงานนั้นๆ รายได้   
รายได้จากการรับจ้างผลิตกิจกรรมการตลาด รับรู้เป็นรายได้เมื่อมีการส่งมอบงานที่แล้วเสร็จ หรือรับรู้ตาม
สัดส่วนที่งานให้บริการเสร็จแล้วแต่ประเภทของงานนั้น ๆ 
6. รายได้ธุรกิจบริการและสนับสนุน 
รายไดจ้ากการรบัจา้งผลติงานหรอืบรกิาร รบัรูเ้ปน็รายไดเ้มือ่มกีารสง่มอบงานทีแ่ลว้เสรจ็ หรอืรบัรูต้ามสดัสว่น
ที่งานให้บริการเสร็จแล้วแต่ประเภทของงานนั้น ๆ 
7. ดอกเบี้ยรับและเงินปันผลรับ 
ดอกเบีย้รบับนัทกึในงบกำไรขาดทนุตามเกณฑค์งคา้ง  เงนิปนัผลรบับนัทกึในงบกำไรขาดทนุในวนัที ่ กลุม่บรษิทั
มีสิทธิได้รับเงินปันผล  
 
การรับรู้ค่าใช้จ่าย
สัญญาเช่าดำเนินการ 
รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำเนินการบันทึกในงบกำไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ที่
ได้รับตามสัญญาเช่าจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าทั้งสิ้นตามสัญญา   
ค่าใช้จ่ายอื่น 
ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง 
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในทำนองเดียวกันบันทึกในงบกำไรขาดทุนในงวดที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น 
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เงินตราต่างประเทศ 
รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 
รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ 
สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบดุล แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น  กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าจะบันทึกในงบกำไรขาดทุน 
สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศและบันทึกตามเกณฑ์
ราคาทุนเดิม แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ  
 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และ
เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง 
 
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
บริษัทจะตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเท่ากับจำนวนหนี้ที่คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้ โดยประมาณจากประสบการณ์
ในการเก็บหนี้ และการวิเคราะห์ฐานะการเงินของลูกหนี้แต่ละราย 
 
สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า 
สินค้าสำเร็จรูปประเภทเทป ซีดี วีซีดี ดีวีดี วัตถุดิบและอื่น ๆ แสดงในราคาทุนตามวิธีเข้าก่อน-ออกก่อน 
ภาพยนตร์ ละคร หนังแผ่นและอื่น ๆ แสดงในราคาทุนประกอบด้วยต้นทุนการผลิตทางตรง การถ่ายทำ 
และค่าใช้จ่ายในการผลิตอื่น 
มูลคา่สทุธทิีจ่ะไดร้บัเปน็การประมาณราคาทีจ่ะขายไดจ้ากการดำเนนิธรุกจิปกตหิกัดว้ยคา่ใชจ้า่ยทีจ่ำเปน็ในการขาย  
บริษัทตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่า สำหรับสินค้าที่เสื่อมคุณภาพ เสียหาย และล้าสมัย 
 
เงินลงทุน 
เงินลงทุนในบริษัทย่อย  
เงินลงทุนในบริษัทย่อย ในงบการเงินเฉพาะกิจการ บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุนปรับลดด้วยค่าเพื่อการด้อย
ค่าของเงินลงทุน(ถ้ามี) 
ในกรณีที่กลุ่มบริษัทจำหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนที่ถืออยู่  การคำนวณต้นทุนสำหรับเงินลงทุนที่จำหน่ายไป
และเงินลงทุนที่ยังถืออยู่ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 
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ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)  ค่าเสื่อม
ราคาคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ ดังนี้ 
 
 จำนวนปี  

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 20 ตามอายุสัญญาเช่าที่ดิน 

เครื่องจักรและอุปกรณ์ 5 - 10  

เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน 5 - 10  

ยานพาหนะ 5  
 
ค่าความนิยม 
ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจ ได้แก่ ต้นทุนการได้มาซึ่งเงินลงทุนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่
ไดม้าจากการลงทนุในหุน้ของกลุม่บรษิทั  คา่ความนยิมตดิลบจากการรวมธรุกจิไดแ้กม่ลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัย์
สุทธิของหุ้นทุนที่ซื้อโดยกลุ่มบริษัทในส่วนที่เกินกว่าต้นทุนการได้มาซึ่งเงินลงทุน 
ค่าความนยิมและคา่ความนยิมตดิลบแสดงในราคาทนุหกัดว้ยคา่ตดัจำหนา่ยสะสมและขาดทนุจากการดอ้ยคา่ในงบ
การเงนิเฉพาะกจิการ คา่ความนยิมและคา่ความนยิมตดิลบทีเ่กดิจากการซือ้หุน้ทนุในบรษิทัยอ่ยไดร้วมไวใ้นเงนิลงทนุ 
ค่าความนิยมส่วนที่ยังไม่ตัดจำหน่ายของเงินลงทุนที่ได้จำหน่ายออกไปได้รวมในกำไรหรือขาดทุนจากการขาย
เงินลงทุนนั้น 
ในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ค่าความนิยม ประกอบด้วย 
 
 บาท 

 งบการเงินรวม 

 ค่าความนิยม ค่าความนิยมติดลบ รวม 

 2550 2549 2550 2549 2550 2549 

ยอดยกมา  17,624,944.67   20,021,258.12  (17,579,201.65) (29,131,736.63)  45,743.02  (9,110,478.51) 

เพิ่มขึ้นระหว่างปี  -     -     -     -     -     -    

ตัดจ่ายระหว่างปี (1,122,901.87) (2,396,313.45)  1,119,987.54   11,552,534.98  (2,914.33)  9,156,221.53  

ยอดคงเหลือ  16,502,042.80   17,624,944.67  (16,459,214.11) (17,579,201.65)  42,828.69   45,743.02  

       

ค่าตัดจำหน่าย 
ค่าตัดจำหน่ายบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนรวม คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์ระยะเวลาที่คาด
ว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนแต่ละประเภท   ค่าความนิยมและค่าความนิยม
ติดลบจะถูกตัดจำหน่ายตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดงได้ดังนี้ 
 
1. ค่าความนิยมติดลบ 20 ปี 
2. ค่าความนิยม 20 ปี 
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สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ที่กลุ่มบริษัทซื้อมาแสดงในราคาทุน หักค่าตัดจำหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า 
• ลิขสิทธิ์มาสเตอร์เทปเพลง 
บริษัทบันทึกต้นทุนลิขสิทธิ์มาสเตอร์เทปเพลงโดยใช้ราคาทุน ซึ่งประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการผลิตมาสเตอร์ 
บริษัทตัดจำหน่ายต้นทุนลิขสิทธิ์มาสเตอร์เทปเพลงเป็นต้นทุนในงบกำไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรง ตั้งแต่วันที่เริ่ม
วางแผง เป็นระยะเวลา 10 ปี 
• ลิขสิทธิ์ละคร 
บริษัทบันทึกต้นทุนลิขสิทธิ์ละครโดยใช้ราคาทุน ซึ่งประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการ
ผลิตละครและตัดจำหน่ายต้นทุนลิขสิทธิ์ละครเป็นต้นทุนในงบกำไรขาดทุน ดังนี้  
ก่อนไตรมาสที่ 3 ปี 2547 ร้อยละ 80 ระหว่างช่วงที่ละครออกอากาศจนจบเรื่องเป็นครั้งแรก และร้อยละ 
20 ของที่เหลือโดยวิธีเส้นตรง เป็นเวลา 5 ปี นับจากวันที่ละครออกอากาศจบเรื่องเป็นครั้งแรก 
ตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ปี 2547 ร้อยละ 100 สำหรับละครใหม่ที่เริ่มออกอากาศตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ปี 2547 
เป็นต้นไป 
• ลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ 
บริษัทบันทึกต้นทุนลิขสิทธิ์ภาพยนตร์โดยใช้ราคาทุน ซึ่งประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
การผลิต และถ่ายทำภาพยนตร์ 
ก่อนไตรมาสที่ 3 ปี 2548 บริษัทตัดจำหน่ายต้นทุนลิขสิทธิ์ภาพยนตร์เป็นต้นทุนภายในระยะเวลา 10 ปี 
โดยตัดจ่ายดังนี้ 
ปีที่ 1 ตัดจ่ายร้อยละ 60 ของมูลค่าลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ ตามอัตราส่วนของรายได้จากการประมาณการ 
ปีที่ 2 ถึง 10 ตัดจ่ายส่วนที่เหลือร้อยละ 40 ของมูลค่าลิขสิทธิ์ภาพยนตร์โดยวิธีเส้นตรง 
ตั้งแต่ไตรมาส 3 ปี 2548 บริษัทเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกต้นทุนภาพยนตร์เป็นค่าใช้จ่าย
ในงบกำไรขาดทุนตามรายได้หลักสำหรับภาพยนตร์ 
• ลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์และลิขสิทธิ์อื่น 
บรษิทับนัทกึตน้ทนุลขิสทิธิซ์อฟทแ์วรแ์ละลขิสทิธิอ์ืน่ โดยใชร้าคาทนุ ซึง่ประกอบดว้ย คา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
โดยตรงกับการได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ 
บริษัทตัดจำหน่ายต้นทุนลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์ และต้นทุนลิขสิทธิ์อื่นเป็นต้นทุนในงบกำไรขาดทุน โดยวิธีเส้นตรง 
3-10 ปี  
 
การด้อยค่า 
ยอดสินทรัพย์คงเหลือตามบัญชีของกลุ่มบริษัท ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่ในงบดุลว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการ
ด้อยค่าหรือไม่  ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้จะทำการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน 
การรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่า เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่
ก่อให้เกิดเงินสด สูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน  ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในงบกำไรขาดทุน 
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เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น (รวมยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน) แสดงในราคาทุน 
 
ผลประโยชน์พนักงาน 
กลุ่มบริษัทไม่บันทึกค่าใช้จ่ายหรือหนี้สินเมื่อมีการออกสิทธิให้เลือกซื้อหุ้นภายใต้แผนการให้ประโยชน์แก่พนัก
งาน เมื่อพนักงานใช้สิทธิการเลือกซื้อหุ้น ส่วนของผู้ถือหุ้นจะเพิ่มขึ้นเท่ากับจำนวนเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิ
ของพนักงาน 
 
ประมาณการหนี้สิน 
ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ในงบดุลก็ต่อเมื่อกลุ่มบริษัทมีภาระหนี้สินเกิดขึ้นจากข้อพิพาททางกฎหมายหรือ
ภาระผกูพนัซึง่เปน็ผลมาจากเหตกุารณจ์ากอดตี และมคีวามเปน็ไปไดค้อ่นขา้งแนน่อนวา่ประโยชนเ์ชงิเศรษฐกจิ
จะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชำระภาระหนี้สินดังกล่าว  โดยจำนวนภาระหนี้สินดังกล่าวสามารถประมาณจำนวนเงิน
ได้อย่างน่าเชื่อถือ   ถ้าผลกระทบดังกล่าวเป็นนัยสำคัญ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตจะคิด
ลดเป็นมูลคา่ปจัจบุนัโดยใชอ้ตัราคดิลดในตลาดปจัจบุนักอ่นคำนงึภาษเีงนิได ้ เพือ่ใหส้ะทอ้นมูลค่าที่อาจประเมิน
ได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน   
 
สัญญาเช่าทางการเงิน 
กลุ่มบริษัทบันทึกบัญชี ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ตามสัญญาเช่าการเงินเป็นสินทรัพย์และหนี้สินด้วยจำนวน
เท่ากับราคายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า ณ วันที่เริ่มต้นของสัญญาเช่าหรือมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำ
ที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ซึ่งใช้อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าสำหรับการคิดลดเพื่อ
คำนวณมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า โดยดอกเบี้ยจ่ายจะถูกบันทึกตามงวด
ต่าง ๆ ตลอดอายุสัญญาเช่าตามยอดคงเหลือของเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินในแต่ละงวด 
 
ภาษีเงินได้ 
ภาษีเงินได้นิติบุคคลคำนวณขึ้นจากกำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปีหลังบวกกลับด้วยค่าใช้จ่ายที่ไม่อนุญาตให้ถือ
เป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษี  
 
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 
ในป ี2550 ขาดทนุตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐานคำนวณโดยหารขาดทนุสทุธปิระจำงวดดว้ยจำนวนหุน้สามญัทีอ่อกจำหนา่ย
แลว้ถัวเฉลี่ยในระหว่างงวด  
ในป ี 2549 กำไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐานคำนวณโดยหารกำไรสทุธปิระจำงวดดว้ยจำนวนหุน้สามญัทีอ่อกจำหนา่ยแลว้
ถวัเฉลี่ยในระหว่างงวด โดยได้มีการปรับจำนวนหุ้นสามัญตามสัดส่วนที่เปลี่ยนไปของจำนวนหุ้นสามัญที่เกิด
จากการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นที่ตราไว้ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 15.1 
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การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญช ี
ป ี 2550 บรษิทัไดเ้ปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชสีำหรบัเงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ยจากวธิสีว่นไดเ้สยีมาเปน็วธิรีาคา
ทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของสภาวิชาชีพบัญชี ดังนั้นบริษัทจึงได้ปรับปรุง
ย้อนหลังงบการเงินเฉพาะกิจการงวดก่อนปีที่เปรียบเทียบเสมือนว่าบริษัทได้บันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัท
ย่อยตามวิธีราคาทุนมาโดยตลอด เป็นเหตุให้กำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 เพิ่มขึ้น 
จำนวนเงิน 55.33 ล้านบาท (0.08 บาทต่อหุ้น) และกำไรสะสมยกมาต้นปี 2550 และ 2549  ลดลง 
จำนวนเงิน 115.54 ล้านบาท และ 170.86 ล้านบาท ตามลำดับ 
 
4. รายการบัญชีกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
กิจการที่เกี่ยวข้องกันคือ กิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในกลุ่ม โดยการถือหุ้นหรือกรรมการร่วมกัน รายการกับ
กิจการที่เกี่ยวข้องกันกำหนดราคาจากราคาตลาดหรือราคาที่ได้ตกลงกันตามสัญญาในกรณีที่ไม่มีราคาตลาด 
ยอดคงเหลือที่เป็นสาระสำคัญ ณ วันที่ในงบดุล และรายการสำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 
และ 2549 กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดังต่อไปนี้   

 บาท 
 2550 2549 
ลูกหนี้การค้า   
บริษัท เค. มาสเตอร์ จำกัด 294,927,032.56 431,218,205.11 
บริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จำกัด 1,038,774.16 734,437.30 
บริษัท สกาย-ไฮ เน็ตเวิร์ค จำกัด 5,273,741.52 2,736,565.47 
บริษัท มรดก เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด  -    593,850.00 
บริษัท โพเอม่า จำกัด 1,786,701.55 1,974,888.39 
บริษัท นิวส์ เจนเนอเรชั่น จำกัด  3,646,668.17 3,710,504.26 
บริษัท อาร์เอส อินเตอร์เนชั่นแนล บรอดคาสติ้ง    
      แอนด์ สปอร์ต  แมเนจเม้นท์ จำกัด 1,012,059.17 797,727.27 
บริษัท บลูแฟร์รี่ จำกัด 3,852.00 13,107.50 
บริษัท อาร์เอส อินสโตร์  มีเดีย จำกัด 55,383.31  -    
บริษัท อาร์เอส เฟรชแอร์ จำกัด 2,126,983.26  -    
บริษัท อาร์เอสไอ-ดรีม เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด  -    8,153.40 
บริษัท อาร์ สยาม จำกัด  -    48,065,735.27 
บริษัท อาวอง จำกัด 6,000,000.00  -    
บริษัท ฟิล์มเซิร์ฟ จำกัด 7,500,000.00  -    
บริษัท นาคาเซีย จำกัด 6,000,000.00  -    
บริษัท อาร์.เอส. สปอร์ตมาสเตอร์ จำกัด  -    299,600.00 
บริษัท อาร์.เอส. สตูดิโอ จำกัด 7,500,000.00  -    
รวม 336,871,195.70 490,152,773.97 
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 บาท 
 2550 2549 
เงินให้กู้ยืม   
บริษัท เค. มาสเตอร์ จำกัด  -    14,000,000.00 
บริษัท มรดก เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด  -    14,500,000.00 
บริษัท โพเอม่า จำกัด 173,947,988.00 134,177,988.00 
บริษัท อาร์เอส อินเตอร์เนชั่นแนล บรอดคาสติ้ง    
      แอนด์ สปอร์ต  แมเนจเม้นท์ จำกัด 65,200,000.00  -    
บริษัท บลูแฟร์รี่ จำกัด   -    7,856,000.00 
บริษัท อาร์เอส อินสโตร์ มีเดีย จำกัด 15,600,000.00  -    
บริษัท อาร์เอส เฟรชแอร์ จำกัด 6,500,000.00  -    
บริษัท อาร์เอสไอ-ดรีม เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด 4,837,200.00 7,200,000.00 
บริษัท อาร์.เอส. สปอร์ตมาสเตอร์ จำกัด  7,200,000.00  -    
กรรมการบริษัทย่อย 38,000,000.00  -    
รวม 311,285,188.00 177,733,988.00 
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (110,577,310.44)  (83,101,351.17) 
เงินให้กู้ยืม - สุทธ ิ 200,707,877.56 94,632,636.83 
   
รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืม   
ยอดยกมา  177,733,988.00   209,177,988.00  
เพิ่มขึ้นในระหว่างป ี  276,487,200.00   97,200,000.00  
จ่ายคืนระหว่างป ี (142,936,000.00) (128,644,000.00) 
ยอดคงเหลือ  311,285,188.00   177,733,988.00  
   
สินค้าสำเร็จรูป   
บริษัท เค. มาสเตอร์ จำกัด 249,085.10  -    
บริษัท นิวส์ เจนเนอเรชั่น จำกัด  273,019.89  -    
บริษัท อาร์.เอส.เทเลวิชั่น จำกัด  -    249,142.85 
บริษัท ฟิล์มเซิร์ฟ จำกัด  -    14,461,951.00 
บริษัท อาวอง จำกัด  -    1,002,516.00 
บริษัท อาร์.เอส. สตูดิโอ จำกัด  -    69,900.69 
รวม 522,104.99 15,783,510.54 
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 บาท 
 2550 2549 
งานระหว่างทำ   
บริษัท เค. มาสเตอร์ จำกัด 5,000.00 20,000.00 
บริษัท มรดก เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด  54,900.00 54,900.00 
บริษัท บลูแฟร์รี่ จำกัด   -    2,600,000.00 
บริษัท อาร์เอส อินสโตร์ มีเดีย จำกัด  -    400,000.00 
บริษัท อาร์เอสไอ-ดรีม เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด  -    1,620,000.00 
บริษัท อาร์.เอส.เทเลวิชั่น จำกัด 6,143.76 6,143.76 
บริษัท อาร์ เอส ฟิล์ม แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด 30,398,550.00 30,398,550.00 
บริษัท อาร์.เอส. สตูดิโอ จำกัด  46,050.00 529,930.00 
รวม 30,510,643.76 35,629,523.76 
   
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า   
บริษัท สกาย-ไฮ เน็ตเวิร์ค จำกัด 1,194,960.00 773,960.00 
บริษัท อาร์ สยาม จำกัด  -    3,550,000.00 
รวม 1,194,960.00 4,323,960.00 
   
เงินทดรองจ่าย   
บริษัท อาร์เอสไอ-ดรีม เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด  -    674,716.00 
รวม  -    674,716.00 
   
รายได้ค้างรับ   
บริษัท เค. มาสเตอร์ จำกัด 552,080.00  -    
บริษัท สกาย-ไฮ เน็ตเวิร์ค จำกัด 3,000.00  -    
บริษัท โพเอม่า จำกัด 13,384,623.35 4,506,678.44 
บริษัท อาร์เอส  อินเตอร์เนชั่นแนล บรอดคาสติ้ง  990,055.49  -    
      แอนด์ สปอร์ต แมเนจเม้นท์ จำกัด   
บริษัท บลูแฟร์รี่ จำกัด   -    2,465.75 
บริษัท อาร์เอส อินสโตร์  มีเดีย จำกัด 71,215.07  -    
บริษัท อาร์เอส เฟรชแอร์ จำกัด 36,946.41  -    
บริษัท อาร์เอสไอ-ดรีม เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด 66,485.82  -    
บริษัท อาร์.เอส. สปอร์ตมาสเตอร์ จำกัด  395,309.59 45,863.01 
 15,499,715.73 4,555,007.20 
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 บาท 
 2550 2549 
ลูกหนี้อื่น   
บริษัท มรดก เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด   -    91,439.38 
บริษัท โพเอม่า จำกัด  -    77,960.68 
รวม  -    169,400.06 
   
เจ้าหนี้การค้า   
บริษัท เค. มาสเตอร์ จำกัด 29,808,011.65 36,694,097.34 
บริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จำกัด 6,608,504.87 3,075,215.89 
บริษัท สกาย-ไฮ เน็ตเวิร์ค จำกัด 59,662,853.28 81,396,607.81 
บริษัท มรดก เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด  623,275.00  -    
บริษัท โพเอม่า จำกัด 205,440.00 273,669.00 
บริษัท นิวส์ เจนเนอเรชั่น จำกัด  38,515,259.25 22,417,288.37 
บริษัท อาร์เอส  อินเตอร์เนชั่นแนล บรอดคาสติ้ง    
      แอนด์ สปอร์ต แมเนจเม้นท์ จำกัด 453,680.00  -    
บริษัท บลูแฟร์รี่ จำกัด  2,499,009.00 11,097,429.00 
บริษัท อาร์เอส อินสโตร์  มีเดีย จำกัด  -    261,267.25 
บริษัท อาร์ สยาม จำกัด 21,461,029.94 35,336,876.72 
บริษัท เรด ดราม่า จำกัด 3,822,412.64 3,822,412.64 
บริษัท อะลาดิน เฮ้าส์ จำกัด 3,631,467.27 7,858,663.36 
บริษัท อาร์.เอส.เทเลวิชั่น จำกัด 4,184,640.55 4,934,919.20 
บริษัท อาวอง จำกัด 2,430.33 53,823.72 
บริษัท ฟิล์มเซิร์ฟ จำกัด 61,081.92 61,081.92 
บริษัท นาคาเซีย จำกัด 5,304,173.55 5,368,545.52 
บริษัท อาร์.เอส. สปอร์ตมาสเตอร์ จำกัด  1,461,213.40 20,526.33 
บริษัท อาร์.เอส. สตูดิโอ จำกัด 9,309,947.26 22,044,723.60 
บริษัท บางกอก ออร์กาไนเซอร์ จำกัด 349,297.12 349,296.78 
รวม 187,963,727.03 235,066,444.45 
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 บาท 
 2550 2549 
เงินกู้ยืม   
บริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จำกัด 12,000,000.00  -    
บริษัท อาร์ สยาม จำกัด 100,000.00  -    
บริษัท เรด ดราม่า จำกัด 40,000.00  -    
บริษัท อะลาดิน เฮ้าส์ จำกัด 80,000.00  -    
บริษัท อาวอง จำกัด 6,850,000.00 6,300,000.00 
บริษัท ฟิล์มเซิร์ฟ จำกัด 8,640,000.00 7,600,000.00 
บริษัท นาคาเซีย จำกัด 920,000.00 3,500,000.00 
บริษัท ชาโดว์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด 6,050,000.00 5,800,000.00 
บริษัท เมจิค แอ็ดเวอร์เทนเม้นท์ จำกัด 6,850,000.00 6,600,000.00 
บริษัท อาร์.เอส. สตูดิโอ จำกัด 130,000.00 4,500,000.00 
บริษัท บางกอก ออร์กาไนเซอร์ จำกัด 680,000.00 1,500,000.00 
รวม 42,340,000.00 35,800,000.00 
   
รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืม   
ยอดยกมา  35,800,000.00   70,000,000.00  
เพิ่มขึ้นในระหว่างปี  19,490,000.00   22,300,000.00  
จ่ายคืนระหว่างปี (12,950,000.00) (56,500,000.00) 
ยอดคงเหลือ  42,340,000.00   35,800,000.00  
   
รายได้รับล่วงหน้า   
บริษัท เค. มาสเตอร์ จำกัด  -    664,545.41 
บริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จำกัด 14,998,635.88 14,499,889.68 
รวม 14,998,635.88 15,164,435.09 
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 บาท 
 2550 2549 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย   
บริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จำกัด 251,439.14 20,621.50 
บริษัท สกาย-ไฮ เน็ตเวิร์ค จำกัด 689,400.00  -    
บริษัท บลูแฟร์รี่ จำกัด  14,100.00  -    
บริษัท อาร์เอสไอ-ดรีม เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด 218,853.00  -    
บริษัท อาร์ สยาม จำกัด 253.78 4,670,453.31 
บริษัท เรด ดราม่า จำกัด 101.52  -    
บริษัท อะลาดิน เฮ้าส์ จำกัด 203.02  -    
บริษัท อาวอง จำกัด 12,255.66 34,902.75 
บริษัท ฟิล์มเซิร์ฟ จำกัด 15,475.91 45,764.39 
บริษัท นาคาเซีย จำกัด 1,673.57 7,335.62 
บริษัท ชาโดว์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด 12,203.61 28,717.82 
บริษัท เมจิค แอ็ดเวอร์เทนเม้นท์ จำกัด 13,817.28 33,093.17 
บริษัท อาร์.เอส. สตูดิโอ จำกัด 228.39 9,431.51 
บริษัท บางกอก ออร์กาไนเซอร์ จำกัด 1,371.65 3,143.84 
รวม 1,231,376.53 4,853,463.91 
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 บาท 
 2550 2549 
รายได้ธุรกิจเพลง   
บริษัท เค. มาสเตอร์ จำกัด 305,986,027.59 324,570,751.81 
บริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จำกัด 71,539,825.70 93,142,212.77 
บริษัท สกาย-ไฮ เน็ตเวิร์ค จำกัด 60,000.00  -    
บริษัท โพเอม่า จำกัด 5,312.50 20,832.89 
บริษัท นิวส์ เจนเนอเรชั่น จำกัด   -    70,000.00 
บริษัท อาร์เอส อินสโตร์ มีเดีย จำกัด 3,000.00  -    
บริษัท อาร์เอส เฟรชแอร์ 610,500.00  -    
บริษัท อาร์ สยาม จำกัด  -    26,993,887.02 
รวม 378,204,665.79 444,797,684.49 
   
รายได้ธุรกิจดิจิตอล   
บริษัท เค. มาสเตอร์ จำกัด 236,862.00  -    
บริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จำกัด 3,000.00  -    
บริษัท สกาย-ไฮ เน็ตเวิร์ค จำกัด 2,312,182.24 160,300.00 
บริษัท อาร์เอสไอ-ดรีม เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด 50,000.00  -    
รวม 2,602,044.24 160,300.00 
   

งบการเงินเฉพาะของบริษัทได้รวมรายการบัญชีที่สำคัญกับบริษัทย่อยสำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2550 และ2549สรุปได้ดังต่อไปนี้ 
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 บาท 
 2550 2549 
รายได้ธุรกิจโชว์บิซ   
บริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จำกัด 329,250.00  -    
บริษัท สกาย-ไฮ เน็ตเวิร์ค จำกัด 345,000.00 181,000.00 
บริษัท มรดก เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด  10,000.00 500,000.00 
บริษัท โพเอม่า จำกัด 340,238.30 2,221,250.12 
บริษัท นิวส์ เจนเนอเรชั่น จำกัด  1,259,000.00 1,323,782.00 
บริษัท อาร์เอส  อินเตอร์เนชั่นแนล บรอดคาสติ้ง    
      แอนด์ สปอร์ต แมเนจเม้นท์ จำกัด 15,000.00  -    
บริษัท บลูแฟร์รี่ จำกัด   -    52,250.00 
บริษัท อาร์เอส อินสโตร์ มีเดีย จำกัด 75,000.00  7,500.00  
บริษัท อาร์เอส เฟรชแอร์ จำกัด 363,673.46  -    
บริษัท อาร์เอสไอ-ดรีม เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด 45,000.00 7,620.00 
บริษัท อาร์ สยาม จำกัด  -    966,934.12 
บริษัท อะลาดิน เฮ้าส์ จำกัด  -    5,335.00 
บริษัท อาร์.เอส.เทเลวิชั่น จำกัด  -    19,300.00 
บริษัท นาคาเซีย จำกัด  -    158,900.00 
รวม 2,782,161.76 5,443,871.24 
   
รายได้จากธุรกิจภาพยนตร์   
บริษัท อาร์ สยาม จำกัด 1,900,000.00  -    
รวม 1,900,000.00  -    
   
รายได้ธุรกิจสื่อ   
บริษัท เค. มาสเตอร์ จำกัด 3,000.00  -    
บริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จำกัด  -    2,100,000.00 
บริษัท สกาย-ไฮ เน็ตเวิร์ค จำกัด 3,339,250.00 44,539,493.00 
บริษัท มรดก เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด 1,375,000.00  -    
บริษัท นิวส์ เจนเนอเรชั่น จำกัด  107,691.59  -    
บริษัท อาร์เอส อินเตอร์เนชั่นแนล บรอดคาสติ้ง    
      แอนด์ สปอร์ต  แมเนจเม้นท์ จำกัด 206,060.00  -    
บริษัท อาร์เอส เฟรชแอร์ จำกัด 1,000,000.00  -    
บริษัท อาร์เอสไอ-ดรีม เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด 106,000.00  -    
บริษัท อาร์ สยาม จำกัด 100,000.00 4,259,000.00 
รวม 6,237,001.59 50,898,493.00 
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 บาท 
 2550 2549 
ดอกเบี้ยรับ   
บริษัท เค. มาสเตอร์ จำกัด 1,272,907.53 3,108,164.39 
บริษัท มรดก เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด 263,448.61 821,778.07 
บริษัท โพเอม่า จำกัด 10,260,589.34 7,345,752.52 
บริษัท นิวส์ เจนเนอเรชั่น จำกัด  -    1,462,578.07 
บริษัท อาร์เอส อินเตอร์เนชั่นแนล บรอดคลาสติ้ง   
            แอนด์ สปอร์ต แมเนจเม้นท์ จำกัด 1,387,510.97  -    
บริษัท บลูแฟร์รี่ จำกัด 363,374.57 611,685.47 
บริษัท อาร์เอส อินสโตร์ มีเดีย จำกัด 162,145.89  -    
บริษัท อาร์เอส เฟรชแอร์ จำกัด 134,585.62  -    
บริษัท อาร์เอสไอ-ดรีม เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด 404,259.57 65,342.46 
บริษัท อาร์ สยาม จำกัด  -    226,315.05 
บริษัท อาร์.เอส. สปอร์ตมาสเตอร์ จำกัด  482,597.26 549,109.56 
รวม 14,731,419.36 14,190,725.59 
   
รายได้อื่น   
บริษัท เค. มาสเตอร์ จำกัด 238,141.80 129,138.15 
บริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จำกัด 299,511.20 99,222.00 
บริษัท สกาย-ไฮ เน็ตเวิร์ค จำกัด 376,170.97 136,387.82 
บริษัท โพเอม่า จำกัด 88,610.92 171,281.06 
บริษัท นิวส์ เจนเนอเรชั่น จำกัด  131,451.03 224,779.00 
บริษัท อาร์เอส อินเตอร์เนชั่นแนล บรอดคาสติ้ง    
      แอนด์ สปอร์ต  แมเนจเม้นท์ จำกัด 206,535.54  -    
บริษัท บลูแฟร์รี่ จำกัด 3,600.00  -    
บริษัท อาร์เอส อินสโตร์ มีเดีย จำกัด 117,582.80 5,829.50 
บริษัท อาร์เอส เฟรชแอร์ จำกัด 14,021.37  -    
บริษัท อาร์เอสไอ-ดรีม เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด 113,516.20  -    
บริษัท อาร์ สยาม จำกัด  -    105,303.35 
บริษัท อะลาดิน เฮ้าส์ จำกัด  -    798.00 
บริษัท อาร์.เอส.เทเลวิชั่น จำกัด  -    53,595.75 
รวม 1,589,141.83 926,334.63 
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 บาท 
 2550 2549 
ต้นทุนขายและผลิต   
บริษัท เค. มาสเตอร์ จำกัด 6,381,119.99 4,330,996.70 
บริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จำกัด 4,365,985.00 2,890,520.00 
บริษัท สกาย-ไฮ เน็ตเวิร์ค จำกัด 5,576,542.48 46,012,033.47 
บริษัท มรดก เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด  782,500.00 480,000.00 
บริษัท โพเอม่า จำกัด 310,500.00 280,300.00 
บริษัท นิวส์ เจนเนอเรชั่น จำกัด  36,060,549.50 66,966,101.29 
บริษัท อาร์เอส อินเตอร์เนชั่นแนล บรอดคาสติ้ง    
      แอนด์ สปอร์ต  แมเนจเม้นท์ จำกัด 424,000.00  -    
บริษัท บลูแฟร์รี่ จำกัด  2,660,000.00 11,184,700.00 
บริษัท อาร์เอส อินสโตร์ มีเดีย จำกัด 400,000.00 16,860,191.12 
บริษัท อาร์เอสไอ-ดรีม เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด 4,000,000.00  -    
บริษัท อาร์ สยาม จำกัด  -    8,458,595.09 
บริษัท เรด ดราม่า จำกัด  -    350,000.00 
บริษัท อะลาดิน เฮ้าส์ จำกัด  -    28,442,052.58 
บริษัท อาร์.เอส.เทเลวิชั่น จำกัด  -    35,681,094.80 
บริษัท อาวอง จำกัด  -    22,299,953.27 
บริษัท ฟิล์มเซิร์ฟ จำกัด  -    50,000.00 
บริษัท นาคาเซีย จำกัด  -    41,066,173.97 
บริษัท ชาโดว์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด  -    473,797.50 
บริษัท เมจิค แอ็ดเวอร์เทนเม้นท์ จำกัด  -    452,964.83 
บริษัท อาร์.เอส. สปอร์ตมาสเตอร์ จำกัด  1,038,200.00 94,851.31 
บริษัท อาร์.เอส. สตูดิโอ จำกัด 411,200.00 11,470,871.13 
รวม 62,410,596.97 297,845,197.06 
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  บาท 
 2550 2549 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร   
บริษัท เค. มาสเตอร์ จำกัด 21,941,889.00 33,718,797.10 
บริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จำกัด  -    161,880.00 
บริษัท สกาย-ไฮ เน็ตเวิร์ค จำกัด 512,056.09 115,561.64 
บริษัท โพเอม่า จำกัด  -    10,000.00 
บริษัท บลูแฟร์รี่ จำกัด 100,000.00  -    
บริษัท อาร์เอส อินสโตร์ มีเดีย จำกัด  -    203,050.00 
บริษัท อาร์เอสไอ-ดรีม เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด 1,620,000.00  -    
บริษัท เรด ดราม่า จำกัด  -    490,191.77 
บริษัท อะลาดิน เฮ้าส์ จำกัด  -    220,582.00 
บริษัท อาร์.เอส.เทเลวิชั่น จำกัด 743,930.00 2,912,949.00 
บริษัท อาวอง จำกัด  -    188,628.78 
บริษัท ฟิล์มเซิร์ฟ จำกัด  -    324,860.27 
บริษัท นาคาเซีย จำกัด  -    7,335.62 
บริษัท ชาโดว์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด  -    549,320.57 
บริษัท เมจิค แอ็ดเวอร์เทนเม้นท์ จำกัด  -    643,695.91 
บริษัท อาร์. เอส. สตูดิโอ จำกัด  -    2,325,586.61 
บริษัท บางกอก ออร์กาไนเซอร์ จำกัด  -    409,047.95 
รวม 24,917,875.09 42,281,487.22 
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 บาท 
 2550 2549 
ดอกเบี้ยจ่าย   
บริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จำกัด 74,178.09  -    
บริษัท สกาย-ไฮ เน็ตเวิร์ค จำกัด  -    115,561.64 
บริษัท อาร์ สยาม จำกัด 253.78  -    
บริษัท เรด ดราม่า จำกัด 101.52 490,191.77 
บริษัท อะลาดิน เฮ้าส์ จำกัด 6,612.28  -    
บริษัท อาวอง จำกัด 179,384.18 188,628.78 
บริษัท ฟิล์มเซิร์ฟ จำกัด 217,287.20 324,860.27 
บริษัท นาคาเซีย จำกัด 75,356.29 7,335.62 
บริษัท ชาโดว์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด 165,934.58 549,320.57 
บริษัท เมจิค แอ็ดเวอร์เทนเม้นท์ จำกัด 188,734.50 643,695.91 
บริษัท อาร์.เอส. สตูดิโอ จำกัด 107,624.19 9,431.51 
บริษัท บางกอก ออร์กาไนเซอร์ จำกัด 45,301.72 409,047.95 
รวม 1,060,768.33 2,738,074.02 
   

กรรมการสองท่านลงนามค้ำประกันเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย วงเงิน 315 ล้าน
บาท และ 300 ล้านบาท ตามลำดับ (ปี 2549: 315 ล้านบาท และ 70 ล้านบาท ตามลำดับ) 
 
ปี 2550 
ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โพเอม่า จำกัด เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2550 ได้มีมติให้บริษัทรับโอนหุ้น
ของ บริษัท นิวส์ เจนเนอเรชั่น จำกัด จำนวน 12,000 หุ้น จากกรรมการของบริษัท นิวส์ เจนเนอเรชั่น 
จำกัด โดยไม่มีค่าตอบแทนในวันที่ 31 สิงหาคม  2550  ดังนั้น บริษัท โพเอม่า จำกัด มีสัดส่วนการถือหุ้น
เป็นร้อยละ 99.99 และบริษัท โพเอม่า จำกัด ได้โอนส่วนงานให้บริษัท นิวส์ เจนเนอเรชั่น จำกัด ซึ่งบริษัท 
โพเอม่า จำกัด ได้หยุดดำเนินงานแล้วแต่ยังไม่ได้ปิดบริษัท 
 
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2550 บริษัทได้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท อาร์เอส เฟรชแอร์ จำกัด จำนวน 
369,993 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ในสัดส่วน ร้อยละ 74 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว 
 
เงินให้กูย้มืแกก่รรมการบรษิทัยอ่ยแหง่หนึง่ จำนวนเงนิ 10.50 ลา้นบาท ประเภทจา่ยคนืเมือ่ทวงถาม คำ้ประกนั
ดว้ยใบหุน้ของบริษัท อาร์เอส อินสโตร์ มีเดีย จำกัด ส่วนที่ถือโดยบุคคลภายนอก จำนวน 105,000 หุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 10.5 ล้านบาท  
 
เงินให้กู้ยืมแก่กรรมการบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง จำนวนเงิน 27.5 ล้านบาท ประเภทจ่ายคืนเมื่อถาม ไม่มีหลัก
ทรัพย์ค้ำประกัน 
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ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัท พี.โอ.วี. (พอยท์ ออฟ วิว) จำกัด เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550 และวันที่ 
8 พฤษภาคม 2550ไดม้มีตใิหเ้พิม่ทนุจดทะเบยีนจาก จำนวนเงนิ 4 ลา้นบาท เปน็ จำนวนเงนิ 30 ลา้นบาท 
(ดหูมายเหต ุ15.8) โดยการรว่มลงทนุของกลุม่ผูล้งทนุใหม ่จำนวน 105,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 100 บาท รวม
เป็นจำนวนเงิน 10.50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35  ดังนั้นสัดส่วนการถือหุ้นลดลงจากเดิมร้อยละ 100 
เป็นร้อยละ 65  ต่อมาเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2550 บริษัท พี.โอ.วี. (พอยท์ ออฟ วิว) จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อ
เป็น บริษัท อาร์เอส อินสโตร์ มีเดีย จำกัด และเริ่มดำเนินกิจการประเภททางด้านการบริหารสื่อในรูปแบบ
ต่าง ๆ ในโมเดิร์นเทรด 
 
ตามที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท อาร์เอส อินสโตร์ มีเดีย จำกัด ได้มีมติให้ซื้อกิจการประเภทการ
บริหารสื่อในรูปแบบต่าง ๆ ในโมเดิร์นเทรดด้วยวิธีการซื้อสินทรัพย์รวมทั้งสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจากกลุ่มบริษัท
หนึ่ง ประกอบด้วย สัมปทานสื่อในธุรกิจโมเดิร์นเทรด จำนวนเงิน 15 ล้านบาท และ อุปกรณ์ – สุทธิ 
จำนวนเงิน 5 ล้านบาท 
 
ปี 2549  
ตามที่ประชุมกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2549 ได้มีมติให้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท 
อาร์เอส อินเตอร์เนชั่นแนล บรอดคาสติ้ง แอนด์ สปอร์ต แมเนจเม้นท์ จำนวน 250,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 
740 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 185 ล้านบาท  
 
โดยมูลค่าของสินทรัพย์ที่ซื้อและหนี้สินที่รับภาระมา ณ วันซื้อหุ้นของบริษัทดังกล่าวปรากฏดังนี้ :- 

                                                                                                                                                                           
บาท 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5,554,462.60 
ลูกหนี้การค้า  1,284,000.00 
สินค้าคงเหลือ 50,260.00 
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าลิขสิทธิ์ 36,254,388.88 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 3,405,893.42 
อุปกรณ์ - สุทธิ 7,357,349.64 
ลิขสิทธิ์กีฬา 162,283,490.69 
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 768,808.15 
เจ้าหนี้อื่น 550,532.08 
เจ้าหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1,216,274.09 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 367,242.72 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 460,865.32 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 140,421.63 
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน 4,969,191.86 
สินทรัพย์สุทธิ 207,716,509.39 
หัก : ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (22,716,509.35) 
สินทรัพย์สุทธิที่ได้มา 185,000,000.04 
จำนวนเงินที่จ่ายซื้อบริษัทย่อย 185,000,000.04 
หัก : เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย (5,554,462.60) 
หัก : เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน (60,000,000.00) 
กระแสเงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อบริษัทย่อยโดยบริษัทย่อย 119,445,537.40 
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ในระหว่างปี 2550 และ 2549 บริษัทได้มีการปรับโครงสร้างธุรกิจ การปรับโครงสร้างดังกล่าวมีผลทำให้ 
บริษัทย่อยหยุดการดำเนินธุรกิจหลัก และได้โอนย้ายธุรกิจหลัก บุคลากรและสินทรัพย์ เข้ามาเป็นสายงาน
หรือหน่วยธุรกิจในบริษัท บริษัทย่อยดังกล่าวยังไม่ได้ปิดบริษัทและตัดจำหน่ายค่าความนิยมทันทีทั้งจำนวน  
สรุปได้ดังนี้ 

2550 2549 

- บริษัท อาร์เอสไอ-ดรีม เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด - บริษัท อาร์.เอส. สปอร์ตมาสเตอร์จำกัด 
- บริษัท มรดก เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด - บริษัท อะลาดิน เฮ้าส์ จำกัด 
 - บริษัท นาคาเซีย จำกัด 
 - บริษัท อาร์.เอส.เทเลวิชั่น จำกัด 
 - บริษัท พี.โอ.วี (พอยท์ ออฟ วิว) จำกัด 
 - บริษัท อาร์.เอส. สตูดิโอ จำกัด 
 - บริษัท อาร์ สยาม จำกัด 
 
หลักเกณฑ์ในการคิดรายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน 
บริษัทและบริษัทย่อยได้ทำสัญญาและหรือข้อตกลงร่วมกันในการให้บริการระหว่างกันโดยมูลค่าของบริการที่
เกิดขึ้นในระหว่างปีได้เปิดเผยไว้ในรายระหว่างกันข้างต้นแล้วโดยสัญญาดังกล่าว ประกอบด้วย สัญญาการ
ให้บริการที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการ  การให้การสนับสนุนกิจกรรม ให้บริการที่ปรึกษาโฆษณา  การจัด
เก็บลิขสิทธิ์ต่าง ๆ ให้บริการที่ปรึกษา ให้บริการนายหน้าตัวแทน และการส่งเสริมการจัดจำหน่ายระหว่าง
กัน เป็นต้น  
 
1 รายได้จากการขายสินค้า คิดราคาต่อหน่วยโดยใช้ราคาทุน 
2 รายได้ค่าลิขสิทธิ์ คิดราคาต่อหน่วยที่ประเมินจากต้นทุนในอดีตหรือคิดตามสัดส่วนการนำลิขสิทธิ์ไปใช้ใน  
การจัดเก็บรายได้  
3 รายได้จากการรับจ้างผลิต คิดจากราคาทุนบวกค่าดำเนินการ ที่พิจารณาจากการดำเนินธุรกิจปกติ ส่วน
แบ่งรายได้จากการรับจ้างผลิตงานโปรโมทคิดราคาโดยอ้างอิงยอดขายสินค้าที่ขายได้  
4 รายไดค้อนเสริต์และกจิกรรมการตลาด คดิจากราคาทนุบวกคา่ดำเนนิการ ทีพ่จิารณาจากการดำเนนิธรุกจิปกต ิ
5 รายได้จากการขายโฆษณา คิดราคาต่อหน่วยโดยอ้างอิงกับราคาตลาด 
6 รายได้ค่าบริการ คิดจากราคาที่อ้างอิงได้กับราคาตลาด 
7 รายได้จากการให้เช่าช่วงสถานีวิทยุ คิดจากราคาต้นทุน 
8 รายได้ดอกเบี้ย บริษัทให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องโดยคิดอัตราดอกเบี้ยที่อ้างอิงได้กับต้นทุนการกู้ยืมหรือ
อัตราตลาด ประมาณร้อยละ 2 - 8 ต่อปี 
9 ในงบการเงินรวม รายการระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับกิจการที่เกี่ยวข้องสำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2550 และ 2549 สรุปได้ดังต่อไปนี้ 
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 บาท 
 2550 2549 
- ต้นทุนขายและบริการ 30,401,351.30 27,599,640.56 
- ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 45,167,219.90 44,039,622.54 
   

เกณฑ์ในการคิดราคา 
ราคาตอ่หนว่ยสามารถเทยีบเคยีงไดก้บัราคาตลาดจากการสำรวจราคาตลาดของคา่เชา่และคา่บรกิารสว่นกลาง 
 
 
5. ลูกหนี้การค้า - สุทธ ิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ลูกหนี้การค้า ซึ่งจำแนกตามอายุหนี้ ดังนี้:-  

 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2550 2549 2550 2549 
ลูกหนีก้ารคา้ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ  -     -     147,635,884.25   173,489,006.58  
ค้างชำระ :     
น้อยกว่า 3 เดือน  -     -     128,606,714.79   82,254,697.23  
3 - 6 เดือน  -     -     53,079,815.67   85,261,642.98  
6 - 12 เดือน  -     -     596,337.62   140,714,183.67  
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป  -     -     6,952,443.37   8,433,243.51  
รวมลกูหนีก้ารคา้ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  -     -     336,871,195.70   490,152,773.97  
     

ลูกหนี้การค้า - อื่น ๆ      
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ 488,718,106.90  608,058,171.94   205,677,989.73   194,265,992.45  
ค้างชำระ :     
น้อยกว่า 3 เดือน 207,459,611.11  106,189,798.93   98,992,101.71   80,621,885.33  
3 - 6 เดือน  31,060,148.48   63,185,913.80   26,702,169.38   50,351,378.90  
6 - 12 เดือน  5,212,734.63   48,219,498.32   1,703,547.00   35,372,449.64  
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป  85,882,924.00   44,879,563.55   38,966,691.42   3,630,333.30  
รวม 818,333,525.12  870,532,946.54   372,042,499.24   364,242,039.62  
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (72,340,108.67) (54,482,559.10)  (8,421,008.55)  (5,324,039.67) 
รวมลูกหนี้การค้า - อื่น ๆ - สุทธิ 745,993,416.45  816,050,387.44   363,621,490.69   358,917,999.95  
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6. สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 
 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2550 2549 2550 2549 

สินค้าสำเร็จรูป ประเภทภาพยนตร์ และ     
   เพลงในสื่อ เทป ซีดี วีซีดี ดีวีดี  48,092,221.62  118,145,747.53   915,200.23   650,629.00  
งานระหว่างทำ : ภาพยนต์ ละคร     
หนังแผ่น และอื่น ๆ     

ผลิตภัณฑ์เพลงและสนันสนุนเพลง  6,510,345.39   8,635,233.22   2,891,221.41   6,188,537.87  
รายการทีวี  1,142,839.71   2,529,491.61   1,142,839.71   57,458.60  
คอนเสริต์และกจิกรรมสง่เสรมิการตลาด  7,184,050.65   2,114,109.73   4,845,812.94   2,033,354.98  
ละคร  1,617,810.14   7,755,858.57   1,617,810.14   6,087,941.12  
เทเลมูฟวี่  1,511,271.03   1,511,271.03   1,511,271.03   1,511,271.03  
ภาพยนตร์  51,177,123.28   61,618,610.38   49,232,413.05   59,736,122.61  
กิจกรรมรับจ้างผลิตและอื่น ๆ  9,918,937.48   4,492,227.20   1,941,909.28   4,519,732.17  
รวมงานระหว่างทำ  79,062,377.68   88,656,801.74   63,183,277.56   80,134,418.38  

วัตถุดิบ  5,908,683.62   9,537,337.07   -     -    
อื่น ๆ  6,827,719.44   8,323,452.43   4,202,615.00   6,457,185.99  
รวมสินค้าคงเหลือ 139,891,002.36  224,663,338.77   68,301,092.79   87,242,233.37  
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง (72,744,954.74) (82,906,334.76) (41,590,806.92)  (7,820,301.44) 
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ  67,146,047.62  141,757,004.01   26,710,285.87   79,421,931.93  

     

7. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 

 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2550 2549 2550 2549 
ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนดชำระ 41,893,042.76 57,174,934.77 16,395,822.38 18,235,787.97 
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 14,634,166.73 52,600,784.72 11,220,967.44 12,296,899.12 
เงินทดรองจ่าย 20,905,252.11 28,304,872.60 17,980,202.85 25,261,871.06 
ลูกหนี้อื่น 54,292,585.34 47,164,604.11 788,460.33 678,479.16 
ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า 6,034.48 55,078,651.62  -    31,705,022.78 
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น 3,336,136.58 4,952,493.89 3,418,278.50 1,854,688.50 
อื่น ๆ 61,436,425.79 7,437,087.74 37,341,708.56 2,150,152.17 
รวม 196,503,643.79 252,713,429.45 87,145,440.06 92,182,900.76 
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งบการเงิน 

8. เงินลงทนุในบริษัทย่อย 
เงินลงทุนในบริษัทย่อย ซึ่งบันทึกโดยวิธีราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ประกอบด้วย

 บาท 

 ทุนชำระแล้ว วิธีราคาทุน ค่าเผื่อการด้อยค่า มูลค่าตามบัญชี ประมาณการผลขาดทุน เงินปันผลรับ 

 2550 2549 2550 2549 2550 2549 2550 2549 2550 2549 2550 2549 

บริษัทย่อย            

บริษัท เค. มาสเตอร์ จำกัด 200,000,000.00  200,000,000.00  199,999,300.00  199,999,300.00  (120,366,951.84) (179,577,559.75)  79,632,348.16   20,421,740.25  - - - -

บริษัท บลูแฟร์รี่ จำกัด  31,000,000.00   31,000,000.00   30,009,993.00   30,009,993.00   (7,576,983.64) (11,057,695.30)  22,433,009.36   18,952,297.70  - - - -

บริษัท นิวส์ เจนเนอเรชั่น จำกัด  5,000,000.00   5,000,000.00  - - - - - -  19,245,896.96   23,887,469.47  - -

บริษัท อาร์ สยาม จำกัด  1,000,000.00   1,000,000.00   999,300.00   999,300.00  - -  999,300.00   999,300.00  - - - -

บริษัท อาร์.เอส. สปอร์ตมาสเตอร์ จำกัด  4,500,000.00   4,500,000.00   2,667,594.68   2,667,595.00   (2,667,594.68)  (2,667,594.68) -  0.32  - - - -

บริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จำกัด  10,000,000.00   10,000,000.00   9,999,400.00   9,999,400.00   (5,809,684.91) -  4,189,715.09   9,999,400.00  - - - -

บริษัท ชาโดว์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด  2,312,500.00   2,312,500.00   2,311,700.00   2,311,700.00  - -  2,311,700.00   2,311,700.00  - - -  999,000.00  

บริษัท เมจิค แอ็ดเวอร์เทนเม้นท์ จำกัด  2,937,500.00   2,937,500.00   2,936,800.00   2,936,800.00  - -  2,936,800.00   2,936,800.00  - - - -

บริษัท สกาย-ไฮ เน็ตเวิร์ค จำกัด 100,000,000.00  100,000,000.00   80,199,993.00   80,199,993.00  - -  80,199,993.00   80,199,993.00  - - - -

บริษัท โพเอม่า จำกัด  10,000,000.00   10,000,000.00   10,000,000.00   10,000,000.00  (10,000,000.00)  (10,000,000.00) - - - - - -

บริษัท เรด ดราม่า จำกัด  2,500,000.00   2,500,000.00   24,993.00   24,993.00  - -  24,993.00   24,993.00  - - -  8,000,000.00  

บริษัท อะลาดิน เฮ้าส์ จำกัด  5,000,000.00   5,000,000.00   4,999,300.00   4,999,300.00  - -  4,999,300.00   4,999,300.00  - -  5,000,000.00  -

บริษัท อาร์.เอส.เทเลวิชั่น จำกัด  4,000,000.00   4,000,000.00   3,999,300.00   3,999,300.00  - -  3,999,300.00   3,999,300.00  - - -  41,500,000.00  

บริษัท อาร์เอส อินสโตร์  มีเดีย จำกัด  30,000,000.00   4,000,000.00   19,499,300.00   3,999,300.00   (13,195,986.37) -  6,303,313.63   3,999,300.00  - - -  10,000,000.00  

บริษัท อาวอง จำกัด  4,000,000.00   10,000,000.00   3,999,300.00   9,999,300.00   (1,999,956.04) -  1,999,343.96   9,999,300.00  - - - -

บริษัท อาร์ เอส ฟิล์ม แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด  5,000,000.00   5,000,000.00   4,999,300.00   4,999,300.00   (4,999,300.00)  (4,999,300.00) - -  1,032,552.93   990,454.18  - -

บริษัท ฟิล์มเซิร์ฟ จำกัด  2,500,000.00   10,000,000.00   2,499,300.00   9,999,300.00   (1,178,019.91)  (694,235.26)  1,321,280.09   9,305,064.74  - - -  2,500,000.00  

บริษัท นาคาเซีย จำกัด  4,000,000.00   10,000,000.00   3,999,300.00   9,999,300.00  - -  3,999,300.00   9,999,300.00  - -  3,000,000.00  -

บริษัท อาร์. เอส. สตูดิโอ จำกัด  2,500,000.00   10,000,000.00   2,499,300.00   9,999,300.00  - -  2,499,300.00   9,999,300.00  - -  18,500,000.00  -

บริษัท บางกอก ออร์กาไนเซอร์ จำกัด  3,000,000.00   3,000,000.00   2,999,300.00   2,999,300.00  - -  2,999,300.00   2,999,300.00  - -  2,400,000.00   19,050,000.00  

บริษัท มรดก เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด  2,800,000.00   2,800,000.00   2,124,500.00   2,124,500.00  - -  2,124,500.00   2,124,500.00  - - - -

บริษัท อาร์เอส ไอ-ดรีม        - -   

      เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด  8,050,000.00   8,050,000.00   5,100,000.00   5,100,000.00   (5,100,000.00)  (5,100,000.00) - -  17,704,282.16   2,085,234.75  - -

บริษัท อาร์เอส อินเตอร์เนชั่นแนล บรอดคาสติ้ง       - -   

      แอนด์ สปอร์ต แมเนจเม้นท์ จำกัด  50,000,000.00   50,000,000.00   185,000,000.04   185,000,000.04   (8,997,520.26) -  176,002,479.79   185,000,000.04  - - - -

บริษัท อาร์เอส เฟรช แอร์ จำกัด  5,000,000.00  -  3,699,930.00  -  (1,965,019.75) -  1,734,910.25  - - - - -

รวม  495,100,000.00   491,100,000.00   584,567,203.72   592,367,274.04   (183,857,017.40)  (214,096,384.99)  400,710,186.32   378,270,889.05   37,982,732.05   26,963,158.40   28,900,000.00   82,049,000.00  
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9. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 

 บาท 

 งบการเงินรวม 

 ยอดยกมา เพิ่มขึ้น โอน (เข้า-ออก) จำหน่าย ยอดคงเหลือ 

ปี 2550    - สุทธิ   

ราคาทุน      

ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน  32,705,000.00   -     -     (32,705,000.00)  -    

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  96,209,245.43   -     -     (64,791,659.03)  31,417,586.40  

เครือ่งจกัรและอปุกรณใ์นการดำเนนิการ  149,948,635.13   5,981,736.61   2,310,811.69   (347,613.34)  157,893,570.09  

เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน  203,681,369.42   18,881,738.26   8,540.31   (14,272,150.02)  208,299,497.97  

ยานพาหนะ  56,699,051.86   9,895,098.70   (205,514.00)  (4,060,973.60)  62,327,662.96  

งานระหว่างก่อสร้าง  2,364,686.00   30,143,997.45   (2,364,686.00)  -     30,143,997.45  

รวมราคาทุน  541,607,987.84   64,902,571.02   (250,848.00)  (116,177,395.99)  490,082,314.87  

ค่าเสื่อมราคาสะสม      

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  23,392,338.17   5,017,716.58   -     (11,900,696.82)  16,509,357.93  

เครือ่งจกัรและอปุกรณใ์นการดำเนนิการ  116,100,077.26   9,414,251.50   (3,488.46)  (107,626.46)  125,403,213.84  

เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน  98,644,973.67   42,668,931.41   3,488.46   (9,545,071.98)  131,772,321.56  

ยานพาหนะ  12,300,908.11   11,655,226.70   -     (1,713,023.01)  22,243,111.80  

รวมค่าเสื่อมราคาสะสม  250,438,297.21   68,756,126.19   -     (23,266,418.27)  295,928,005.13  

ราคาตามบัญชี  291,169,690.63      194,154,309.74  

 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดยกมา เพิ่มขึ้น โอน (เข้า-ออก) จำหน่าย ยอดคงเหลือ 

ปี 2550    - สุทธิ   

ราคาทุน      

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 14,580,618.36  -     -    (4,238,577.88) 10,342,040.48 

อุปกรณ์ในการดำเนินการ 16,656,259.17  -     -     -    16,656,259.17 

เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน 152,052,218.78 9,407,916.31  -    (4,050,177.62) 157,409,957.47 

ยานพาหนะ 35,345,509.86 5,329,542.87  -    (731,122.18) 39,943,930.55 

รวมราคาทุน 218,634,606.17 14,737,459.18  -    (9,019,877.68) 224,352,187.67 

ค่าเสื่อมราคาสะสม      

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 1,223,652.84 2,070,394.95  -    (444,510.45) 2,849,537.34 

อุปกรณ์ในการดำเนินการ 22,208,138.25 814,705.45  -     -    23,022,843.70 

เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน 55,999,020.91 30,593,620.48  -    (2,627,166.17) 83,965,475.22 

ยานพาหนะ 7,421,812.43 7,396,014.08  -    (731,115.18) 14,086,711.33 

รวมค่าเสื่อมราคาสะสม 86,852,624.43 40,874,734.96  -    (3,802,791.80) 123,924,567.59 

ราคาตามบัญชี 131,781,981.74    100,427,620.08 
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ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 2550 ของกลุ่มบริษัทมีจำนวนเงิน 68.76 ล้านบาท (ปี 2549: 98.91 ล้านบาท) ได้
รวมอยู่ในต้นทุนขายและบริการ จำนวนเงิน 20.15 ล้านบาท (ปี 2549: 56.76 ล้านบาท) และค่าใช้จ่ายใน
การขายและบริหาร จำนวนเงิน 48.61 ล้านบาท (ปี 2549: 42.15 ล้านบาท) ในงบการเงินรวม  
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 2550 ของเฉพาะกิจการมีจำนวนเงิน 40.87 ล้านบาท (ปี 2549: 40.40 ล้านบาท) 
ได้รวมอยู่ในต้นทุนขายและบริการ จำนวนเงิน 17.80 ล้านบาท (ปี 2549: 22.17 ล้านบาท) และค่าใช้จ่าย
ในการขายและบริหาร จำนวนเงิน 23.07 ล้านบาท (ปี 2549: 18.23 ล้านบาท) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ราคาตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษัท 
จำนวนเงิน 42.10 ล้านบาท (ปี 2549: 17.61 ล้านบาท) และของเฉพาะกิจการ จำนวนเงิน 27.42 ล้าน
บาท (ปี 2549: 14.88 ล้านบาท) ได้จำหน่ายค่าเสื่อมราคาแล้วทั้งจำนวนแต่ยังคงใช้งานอยู่ 
 
ในระหว่างปี 2549 บริษัทได้รับโอนอาคารและอุปกรณ์จากบริษัทย่อย มูลค่าตามบัญชี จำนวนเงิน 57.12 
ล้านบาท ตามแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจของกลุ่มบริษัท (ดูหมายเหตุ 4) 
 
อาคารสำนักงานเช่าจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง (ดูหมายเหตุ 4, 24) 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 มูลค่าตามบัญชีของยานพาหนะและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษัท จำนวนเงิน 37.67 
ล้านบาท (ปี 2549: 43.78 ล้านบาท) และเฉพาะกิจการ จำนวนเงิน 23.91 ล้านบาท (ปี 2549: 27.28 
ล้านบาท) เป็นสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน (ดูหมายเหตุ 13) 
 
10. สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน – สุทธิ 

 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2550 2549 2550 2549 

ราคาทุน     
ยอดยกมา  631,550,425.02   403,374,488.66   380,777,451.28   328,541,615.96  
เพิ่มขึ้น  191,071,062.37   228,175,936.36   33,681,281.65   52,235,835.32  
จำหน่าย/โอนออก  (3,504,246.51)  -     (5,000,000.00)  -    
ยอดคงเหลือ  819,117,240.88   631,550,425.02   409,458,732.93   380,777,451.28  

ค่าตัดจำหน่ายสะสม     
ยอดยกมา  116,430,376.07   85,240,785.31   59,552,837.74   38,967,416.37  
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับงวด  36,898,053.30   31,189,590.76   25,640,662.21   20,585,421.37  
จำหน่าย/โอนออก  -     -     -     -    
ยอดคงเหลือ  153,328,429.37   116,430,376.07   85,193,499.95   59,552,837.74  
ยอดคงเหลือ  665,788,811.51   515,120,048.95   324,265,232.98   321,224,613.54  

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า  (258,235,768.45)  (254,493,656.73)  (246,549,234.92)  (250,807,123.20) 
ราคาตามบัญชี  407,553,043.06   260,626,392.22   77,715,998.06   70,417,490.34  
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สินทรัพย์ไม่มีตัวตนคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ประกอบด้วย 
 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2550 2549 2550 2549 
ลิขสิทธิ์เพลง 55,216,642.79 50,957,142.57 52,954,115.62 47,390,407.85 
ลิขสิทธิ์ละคร 16.00 15.00 9.00 9.00 
ลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ 2,403,576.35 4,722,054.39 2,403,571.35 4,722,051.39 
ลิขสิทธิ์กีฬา 309,154,695.47 162,283,490.69 - - 
ลิขสิทธิ์ซอฟแวร์และอื่น ๆ 28,928,797.35 42,663,689.57 22,358,302.09 18,305,022.10 
สัมปทานสื่อในธุรกิจโมเดิร์นเทรด 11,849,315.10 - - - 
 407,553,043.06 260,626,392.22 77,715,998.06 70,417,490.34 
 

 

    

11. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และภาระ
ผูกพันการกู้ยืมดังนี้ 
 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2550 2549 2550 2549 
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 9,864,267.75 3,989,132.68  -     -    
ตั๋วสัญญาใช้เงิน 384,350,000.00 155,000,000.00 278,000,000.00 85,000,000.00 
รวม 394,214,267.75 158,989,132.68 278,000,000.00 85,000,000.00 
     

บริษัท 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารในประเทศ โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน 
จำนวนเงิน 278 ล้านบาท (ปี 2549: 85 ล้านบาท) โดยมีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงตามตลาด เงินกู้ยืมดังกล่าว
ครบกำหนดชำระคนืภายในระยะเวลา 1 - 3 เดอืน โดยชำระดอกเบีย้เปน็รายเดอืน กรรมการ 2 ทา่น ลงนามคำ้
ประกัน 
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร วงเงิน 20 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงตามตลาด ค้ำประกันโดยกรรมการ
บริษัท 
 
บริษัทย่อย 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2550 บรษิทัยอ่ยมเีงนิกูย้มืระยะสัน้จากธนาคารในประเทศโดยการออกตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 
จำนวนเงนิ 106.35 ลา้นบาท (ป ี2549: 70 ลา้นบาท) โดยมอีตัราดอกเบีย้อา้งองิตามตลาด เงนิกูย้มืดงักลา่ว
ครบกำหนดชำระคนืภายในระยะเวลา 1 - 3 เดอืน โดยชำระดอกเบีย้เปน็รายเดอืน คำ้ประกนัโดยบรษิทัใหญ ่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทย่อยมีวงเงินสินเชื่อ เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร จำนวนเงิน 10 ล้านบาท 
โดยมีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงตามตลาด ค้ำประกันโดยบริษัทใหญ ่
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12. หนี้สินหมุนเวียนอื่น 
 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2550 2549 2550 2549 
ประมาณการรับคืนสินค้า 58,645,287.21 69,706,451.60 38,783,707.04 48,900,661.32 
ภาษีขายยังไม่ถึงกำหนดชำระ 61,420,324.85 77,095,151.27 43,137,906.92 55,142,944.27 
เจ้าหนี้ค่าหุ้น  -    60,000,000.00  -    60,000,000.00 
อื่น ๆ 27,205,381.57 26,782,380.96 18,240,184.41 12,635,178.54 
รวม  147,270,993.63  233,583,983.83  100,161,798.37  176,678,784.13 
     

ประมาณการรับคืนสินค้า แสดงยอดเคลื่อนไหว ดังนี้ 
 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2550 2549 2550 2549 
ยอดยกมา 69,706,451.60  129,151,053.65  48,900,661.32  63,140,619.62  
เพิ่มขึ้น  (ลดลง) (11,061,164.39) (59,444,602.05) (10,116,954.28) (14,239,958.30) 
ยอดคงเหลือ  58,645,287.21   69,706,451.60   38,783,707.04   48,900,661.32  
 

 

    

13. หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน 
 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2550 2549 2550 2549 
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน  37,410,814.43   39,716,796.48   23,753,946.34   24,800,213.75  
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี  (8,687,323.91)  (6,845,427.14)  (5,040,947.51) (3,985,327.02) 
หนีส้นิภายใตส้ญัญาเชา่ทางการเงนิระยะยาว   28,723,490.52   32,871,369.34   18,712,998.83   20,814,886.73  
     

ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2550 กลุม่บรษิทัไดท้ำสญัญาเชา่ทางการเงนิเพือ่ซือ้ยานพาหนะและอปุกรณส์ำนกังาน 
กำหนดการชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน ๆ ละ 0.95 ล้านบาท (งบการเงินรวม) และ 0.56 ล้านบาท (งบการ
เงินเฉพาะกิจการ) (ปี 2549: 0.63 ล้านบาท และ 0.47 ล้านบาท ตามลำดับ) ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน
หนึ่งปี จำนวนเงิน 8.68 ล้านบาท และ 5.04 ล้านบาท ตามลำดับ (ปี 2549: 6.85 ล้านบาท และ 3.99 
ล้านบาท ตามลำดับ) แสดงภายใต้หนี้สินหมุนเวียน 
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นอกจากนีบ้รษิทัและบรษิทัยอ่ยมภีาระผกูพนัทีจ่ะตอ้งจา่ยคา่เชา่ขัน้ตำ่ตามสญัญาเชา่ทางการเงนิในแตล่ะป ีดงันี ้
 

 ล้านบาท 
 2550 
ปี งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
1  11.58   6.69  

2 - 5  31.67   20.56  
  43.25   27.25  
   

 
14. เงนิปนัผลรบัจากบรษิทัยอ่ย 
 เงินปันผล 
 อัตราหุ้นละ รวมเป็นจำนวนเงิน 

บริษัท บาท ล้านบาท 
 2550 2549 2550 2549 
- บริษัท อะลาดิน เฮ้าส์ จำกัด 100.00 - 5.00 - 
- บริษัท นาคาเซีย จำกัด 30.00 - 3.00 - 
- บริษัท อาร์.เอส. สตูดิโอ จำกัด 185.00 - 18.50 - 
- บริษัท บางกอก ออร์กาไนเซอร์ จำกัด 80.00 635.00 2.40 19.05 
- บริษัท ชาโดว์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด - 10.80 - 1.00 
- บริษัท ฟิล์มเซิร์ฟ จำกัด - 25.00 - 2.50 
- บริษัท พี.โอ.วี (พอยท์ ออฟ วิว) จำกัด - 250.00 - 10.00 
- บริษัท อาร์.เอส.เทเลวิชั่น จำกัด - 1,037.50 - 41.50 
- บริษัท เรด ดราม่า จำกัด - 80.00 - 8.00 

 
15. ทนุจดทะเบยีน 
 
บรษิัท
15.1 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 มีมติดังต่อไปนี้ 
 1. มีมติใหโ้อนสว่นเกนิมลูคา่หุน้ จำนวนเงนิ 309,993,648.50 บาท และสำรองตามกฎหมาย จำนวน 
 เงิน 5,400,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 315,393,648.50 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม 
 2. มีมตใิหย้กเลกิการออกและเสนอขายใบสำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทัใหแ้กพ่นกังาน 
 ของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวน 5 ล้านหน่วย  
 3. มีมติให้บริษัทลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก จำนวนเงิน 725 ล้านบาท เป็น จำนวนเงิน 700 
 ล้านบาท และมีมติให้บริษัททำการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทจากเดิมหุ้นละ 5 บาท  
 เป็น หุ้นละ 1 บาท โดยบริษัทได้ดำเนินการลดทุนดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2549 
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15.2 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2550 มีมติให้จ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท  
รวมเป็นจำนวน เงิน 105 ล้านบาท 
15.3 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2550 มีมติดังต่อไปนี้ 
มีมติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 175,000,000 หน่วย ให้
แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและ จำนวน 25,000,000 หน่วย ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงาน
ของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย (ESOP) จำนวนไม่เกิน 35 ราย และเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุน
จดทะเบียนเดิม จำนวนเงิน 700,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวนเงิน 900,000,000 บาท 
โดยออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 
200,000,000 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรซื้อหุ้นสามัญของบริษัทดังกล่าว
ข้างต้น โดยบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2550  
   
รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น 
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ชนิดระบุชื่อผู้ถือและเปลี่ยนมือได้ 
จำนวนที่ออกและเสนอขาย : 175,000,000 หน่วย 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย : หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท) 
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 3 ปี นับจากวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ 
อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังตาม
เงื่อนไขการปรับสิทธิ) 
ราคาการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ ในราคาหุ้นละ 1.80 
บาท (หนึ่งบาทแปดสิบสตางค์) (อาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) 
วิธีการจดัสรรใบสำคญัแสดงสทิธ ิ : จดัสรรใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัทีม่รีายชือ่ปรากฏอยูใ่นสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ 
ณ วนัปดิสมดุทะเบยีนพกัการโอนหุน้ซึง่จะกำหนดอกีครัง้ภายหลงัวนัทีไ่ดร้บัอนญุาตจากสำนกังานคณะกรรมการ
กำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ทัง้นีจ้ะจดัสรรในอตัรา 4 หุน้ (สีหุ่น้) เดมิ ตอ่ 1 หนว่ย (หนึ่งหน่วย) 
ใบสำคัญแสดงสิทธิ  
รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯที่จะออกและเสนอขายให้แก่
กรรมการ และ/หรือ พนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย (ESOP) 
ชนิดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย  :  ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และ
โอนเปลี่ยนมือไม่ได้  
จํานวนที่เสนอขาย : 25,000,000 หน่วย 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย : หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท) 
อายุใบสําคัญแสดงสิทธิ : 5 ปี นับจากวันที่ได้ออกและเสนอขาย 
อัตราการใช้สิทธิ : ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงใน ภายหลังตาม
เงื่อนไขการปรับสิทธิ) 
ราคาการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้น : ราคาหุ้นละ 4.20 บาท (สี่บาทยี่สิบสตางค์) (อาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังตาม
เงื่อนไขการปรับสิทธิ) 
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15.4 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2550 มีมติให้โอนส่วนเกินมูลค่าหุ้น จำนวนเงิน 
93,321,498.52 บาท และสำรองตามกฎหมาย จำนวนเงิน 5,575,472.38 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 
98,896,970.90 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม 
บริษัทย่อย 
15.5 ตามที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2549 ของบริษัท เรด ดราม่า จำกัด มีมติให้ลด
ทุนจดทะเบียนจาก จำนวนเงิน 10 ล้านบาท เป็น จำนวนเงิน 2.5 ล้านบาท เพื่อจ่ายเงินคืนทุน โดยบริษัท
ได้ดำเนินการลดทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2549 
15.6 ตามที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2549 ของบริษัท ชาโดว์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ 
จำกัด มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนจาก จำนวนเงิน 9.25 ล้านบาท เป็น จำนวนเงิน 2.31 ล้านบาท โดย
ทำการลดจำนวนหุ้นสามัญจำนวน 69,375 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เพื่อจ่ายเงินคืนทุน โดยบริษัทได้
ดำเนินการลดทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2549 
15.7 ตามที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2549 ของบริษัท เมจิค แอ็ดเวอร์เทนเม้นท์ 
จำกัด มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนจาก จำนวนเงิน 11.75 ล้านบาท เป็น จำนวนเงิน 2.94 ล้านบาท โดย
ทำการลดจำนวนหุ้นสามัญจำนวน 88,125 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาทเพื่อจ่ายเงินคืนทุน โดยบริษัทได้
ดำเนินการลดทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2549 
15.8 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550 และเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2550 ของ
บริษัท อาร์เอส อินสโตร์ มีเดีย จำกัด มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก จำนวนเงิน 4 ล้านบาท เป็น จำนวน
เงิน 30 ล้านบาท โดยทำการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 260,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท โดยบริษัท
ได้ดำเนินการลดทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2550 
15.9 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2550 และเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2550 ของบริษัท 
อาวอง จำกัด มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนจาก จำนวนเงิน 10 ล้านบาท เป็น จำนวนเงิน 4 ล้านบาท โดย
ทำการลดจำนวนหุ้นสามัญ จำนวน 60,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท  เพื่อจ่ายเงินคืนทุน โดยบริษัทได้
ดำเนินการลดทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2550 
15.10 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2550 และเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2550 ของบริษัท 
ฟิล์มเซิร์ฟ จำกัด มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนจาก จำนวนเงิน 10 ล้านบาท เป็น จำนวนเงิน 2.5 ล้านบาท 
โดยทำการลดจำนวนหุ้นสามัญ จำนวน 75,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เพื่อจ่ายเงินคืนทุน โดยบริษัท
ได้ดำเนินการลดทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2550 
15.11 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2550 และเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2550 ของบริษัท 
นาคาเซีย จำกัด มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนจาก จำนวนเงิน 10 ล้านบาท เป็น จำนวนเงิน 4 ล้านบาท โดย
ทำการลดจำนวนหุ้นสามัญ จำนวน 60,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เพื่อจ่ายเงินคืนทุน โดยบริษัทได้
ดำเนินการลดทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2550 
15.12 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2550 และเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2550 ของบริษัท 
อาร์.เอส. สตูดิโอ จำกัด มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนจาก จำนวนเงิน 10 ล้านบาท เป็น จำนวนเงิน 2.5 ล้าน
บาท โดยทำการลดจำนวนหุ้นสามัญ จำนวน 75,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท  เพื่อจ่ายเงินคืนทุน โดย
บริษัทได้ดำเนินการเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2550 
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16. สำรองต่าง ๆ 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้น
สูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ บริษัทต้องนำค่าหุ้นส่วนเกินนี้ตั้งเป็นทุนสำรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) บัญชี
ทุนสำรองนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้ 
ส่วนเกินทุนอื่น 
ส่วนเกินทุนอื่นเกิดจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อยที่บริษัทไม่ได้ซื้อเพิ่ม 
สำรองตามกฎหมาย 
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็น
ทุนสำรองตามกฎหมายไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละหา้ของกำไรสทุธปิระจำปหีกัดว้ยยอดขาดทนุสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกวา่
ทนุสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไป
จ่ายเป็นเงินปันผลได้  
 
17. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน 
ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการประเภทต่าง ๆ ของกลุ่ม
กิจการที่กลุ่มบริษัทดำเนินงานอยู่   กลุ่มบริษัทนำเสนอ  ส่วนงานธุรกิจเป็นรูปแบบหลักในการรายงาน โดย
พิจารณาจากระบบการบริหารการจัดการและโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มบริษัทเป็น
เกณฑ์ในการกำหนดสัดส่วนงาน 
ผลได้เสียสินทรัพย์และหนี้สินตามส่วนงานเป็นรายการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับส่วนงานหรือที่สามารถปันส่วน
ให้กับส่วนงานได้อย่างสมเหตุสมผล รายการที่ไม่สามารถปันส่วนได้ ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ดอกเบี้ยหรือ
เงินปันผลทั้งส่วนของสินทรัพย์รายได้ เงินให้กู้ยืม เงินกู้ยืม ดอกเบี้ยจ่าย และค่าใช้จ่ายองค์การ 
ส่วนงานภูมิศาสตร์ 
กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจหลักในประเทศไทยเท่านั้น ดังนั้นฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทมีส่วนงานทาง
ภูมิศาสตร์เพียงส่วนงานเดียว 
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ส่วนงานธุรกิจ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ข้อมูลที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามประเภทส่วนงานทางธุรกิจ มีดังนี้      
       (หน่วย : บาท) 
 ธุรกิจเพลง ธุรกิจภาพยนตร์ ธุรกิจสื่อ อื่น ๆ  รวม รายการตัดบัญชี รวม 

รายได้ 1,311,247,690.71 298,041,054.32 954,622,341.19 575,253,025.87 3,139,164,112.09 682,476,045.86 2,456,688,066.23 
ต้นทุนขายและบริการ 1,008,398,433.57 218,517,568.60 769,572,584.72 518,409,990.09 2,514,898,576.98 671,961,277.48 1,842,937,299.50 
กำไรขั้นต้น 302,849,257.14 79,523,485.72 185,049,756.47 56,843,035.78 624,265,535.11 10,514,768.38 613,750,766.73 
สินทรัพย์ถาวร 33,810,966.32 - 60,468,986.82 99,874,356.60 194,154,309.74 - 194,154,309.74 
       


สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ข้อมูลที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามประเภทส่วนงานทางธุรกิจ มีดังนี้ 
       (หน่วย : บาท) 
 ธุรกิจเพลง ธุรกิจภาพยนตร์ ธุรกิจสื่อ อื่น ๆ  รวม รายการตัดบัญชี รวม 

รายได้ 1,953,102,062.03 272,171,387.70 1,393,129,466.53 478,251,559.93 4,096,654,476.19 1,018,544,893.65 3,078,109,582.54 
ต้นทุนขายและบริการ 1,393,388,306.69 237,778,088.43 1,151,362,659.97 419,627,710.38 3,202,156,765.47 970,710,206.51 2,231,446,558.96 
กำไรขั้นต้น 559,713,755.34 34,393,299.27 241,766,806.56 58,623,849.55 894,497,710.72 47,834,687.14 846,663,023.58 
สินทรัพย์ถาวร 132,629,903.76 - 90,356,202.52 68,183,584.35 291,169,690.63 - 291,169,690.63 
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18. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
กลุ่มบริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นภายใต้การอนุมัติจากกระทรวงการคลังตาม 
พ.ร.บ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทและ
บริษัทย่อยจ่ายสมทบให้  
 
19. ค่าใช้จ่ายชดเชยพนักงาน 
ในปี 2550 บริษัทได้บันทึกการจ่ายเงินชดเชยพนักงาน จากการปรับโครงสร้างองค์กรของบริษัท จำนวนเงิน 
25.10 ล้านบาท (ปี 2549: 3.48 ล้านบาท)  
 
20. ค่าตอบแทนกรรมการ 
ค่าตอบแทนกรรมการนี้เป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการของบริษัทตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้กับกรรมการซึ่ง
ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทด้วย) 
 
21. ภาษีเงินได ้
การลดภาษีเงินได้นิติบุคคล 
บริษัท 
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร ฉบับที่ 387 พ.ศ. 2544  
ลงวันที่ 5 กันยายน 2544 ให้สิทธิทางภาษีแก่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยลด
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากอัตราร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 25 สำหรับกำไรสุทธิทางภาษีเฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 
300 ล้านบาท เป็นเวลาห้ารอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกันนับแต่รอบระยะเวลาบัญชีแรกที่เริ่มในหรือหลังวัน
ที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ บริษัทได้คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลตามส่วนของกำไรทางภาษีสำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 300 ล้านบาทในอัตราร้อยละ 25  
 
22. จำนวนพนักงานและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 
 กลุ่มบริษัท บริษัท 
 2550 2549 2550 2549 
จำนวนพนักงาน ณ วันสิ้นปี (คน) 1,317 1,697 755 965 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานสำหรับปี (ล้านบาท) 572.57 630.95 358.59 380.68 
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23. เครื่องมือทางการเงิน 
บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อการเก็ง
กำไรหรือเพื่อการค้า 
 
ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ 
บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้า แต่อย่างไรก็ตามบริษัทและ
บริษัทย่อยมีนโยบายที่จะทำธุรกรรมกับผู้ค้าที่มีสถานะทางการเงินที่ดีเพื่อลดโอกาสของการสูญเสียทางการ
เงิน ในกรณีที่มีลูกค้าที่คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้ บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
 
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเป็นไปตามอัตราดอกเบี้ยลอยตัวตามท้องตลาดซึ่งจะเป็นไปตามสภาวะของ
ตลาดการเงินโดยทั่วไป 
 
มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 
บริษัทใช้วิธีการและสมมติฐานดังต่อไปนี้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 
เงินสดและเงินฝากธนาคาร -  มีราคาตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม เนื่องจากเครื่องมือทางการเงิน
เหล่านี้จะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น 
ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่นและสินทรัพย์อื่น ๆ  -  มีราคาตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม เนื่องจากเครื่อง
มือทางการเงินเหล่านี้จะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น  
เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น และหนี้สินค้างจ่าย  -  มีราคาตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม เนื่องจาก
เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้จะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น  
เงินกู้ยืมระยะสัน้ - มรีาคาตามบญัชใีกลเ้คยีงกบัมลูคา่ยตุธิรรม เนือ่งจากเครือ่งมอืทางการเงนิเหล่านี้ มีอัตรา
ดอกเบี้ยลอยตัวซึ่งจะเปลี่ยนแปลงตามสภาวะของตลาด 
 
24. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า 
บริษัท 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้ 
ภาระผูกพัน 
 24.1 หนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารในนามบริษัทในการค้ำประกันกับผู้ให้บริการเช่าสถานี  
  และส่วนราชการ จำนวนเงิน 44.73 ล้านบาท 
 24.2 หนังสือคำ้ประกนัทีอ่อกโดยธนาคารเพือ่ใชใ้นการคำ้ประกนักบับรษิทัอืน่ ๆ จำนวนเงนิ 33.72 
  ลา้นบาท 
 24.3 หนงัสอืคำ้ประกนัทีอ่อกโดยธนาคารเพือ่ใชใ้นการคำ้ประกนัไฟฟา้ จำนวนเงนิ 0.15  ลา้นบาท 
 24.4 หนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารเพื่อใช้ในการค้ำประกันกับการสื่อสารแห่งประเทศไทย  
  จำนวนเงิน 0.01  ล้านบาท 
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 24.5 จ่ายชำระตามสัญญาเช่าอาคารและบริการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง จำนวนเงิน  
  60.73 ล้านบาท 
 24.6 จ่ายชำระตามสญัญาเชา่อปุกรณก์บับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัแหง่หนึง่  จำนวนเงนิ 0.54 ลา้นบาท 
 24.7 จ่ายชำระตามสัญญาเช่าอุปกรณ์กับบริษัทอื่น  จำนวนเงิน 0.27 ล้านบาท 
  
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 
 24.8 บริษัทและบรษิทัยอ่ยถกูฟอ้งรอ้งเรยีกคา่เสยีหาย เนือ่งจากการปฏบิตังิานเกีย่วกบัการละเมดิ 
  ลขิสทิธิ์ของบริษัท จำนวนทุนทรัพย์ 73.58 ล้านบาท อย่างไรก็ดีบริษัทได้มีการบันทึกบัญชี 
  เจ้าหนี้การค้า จำนวนเงิน 1.80 ล้านบาท และ ประมาณการหนี้สิน จำนวนเงิน 0.46  
  ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล (ดูหมายเหตุ 24.24)  
 24.9 ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินของบริษัทย่อย ประกอบด้วย เงินเบิกเกินบัญชี  
  จำนวนเงิน 10 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะสั้น จำนวนเงิน 300 ล้านบาท หนังสือค้ำประกัน  
  จำนวนเงิน 4.90 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาและสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 
  จำนวนเงิน 4.90  ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (ดูหมายเหตุ 11)  
 24.10 คำ้ประกนัสญัญาซือ้ลขิสทิธิก์ฬีากบัหนว่ยงานตา่งประเทศแหง่หนึง่ของบรษิทัยอ่ย (ดหูมายเหต ุ24.15) 
 24.11 หนงัสอืคำ้ประกนัทีอ่อกโดยธนาคารเพือ่ใชใ้นการคำ้ประกนัของบรษิทัยอ่ย วงเงนิ 9.92 ลา้นบาท  
  (ดูหมายเหตุ 24.12) 
 
บริษัทย่อย 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้ 
ภาระผูกพัน 
 24.12 หนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารเพื่อใช้ในการค้ำประกัน จำนวนเงิน 9.96 ล้านบาท  
  ค้ำประกันโดยบริษัทใหญ่ จำนวนเงิน 9.92 ล้านบาท (ดูหมายเหตุ 24.11) 
 24.13 จ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่ดินและอาคารกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง กำหนดระยะเวลา 
  2 ปี 4 เดือน - 3 ปี ตั้งแต่ปี 2549 – ปี 2553 อัตราค่าเช่าเดือนละ 1.18 ล้านบาท 
 24.14 จ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สำนักงานกับบริษัทอื่น กำหนดระยะเวลา 
  1 ปี – 8 ปี 3 เดือน ตั้งแต่ปี 2548 – ปี 2556 อัตราค่าเช่าเดือนละ 0.91 ล้านบาท  
 24.15 จ่ายชำระตามสัญญาซื้อลิขสิทธิ์กีฬากับหน่วยงานต่างประเทศแห่งหนึ่ง ร่วมค้ำประกันโดย 
  บริษัทใหญ่ จำนวนเงิน 12.68 ล้านดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (ดูหมายเหตุ 24.10) 
  ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งจะออกหนังสือค้ำประกันตามค่างวดที่ถึงกำหนดชำระในแต่ละงวด 
 24.16 จ่ายชำระตามสัญญารับจ้างบริหารจัดการด้านการตลาดของการแข่งขันกีฬากับหน่วยงาน 
  ต่างประเทศ จำนวนเงิน 185 ล้านบาท 
 24.17 จ่ายชำระตามสัญญาซื้อและว่าจ้างติดตั้งทรัพย์สิน จำนวนเงิน 31.96 ล้านบาท และ 0.88 
  ล้านดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา  
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 24.18 จ่ายชำระค่าลิขสิทธิ์และค่าตอบแทนจากการซื้อลิขสิทธิ์อนุญาตให้ใช้สิทธิ์กับบริษัทแห่งหนึ่ง  
  จำนวนเงิน 12.84 ล้านบาท อย่างไรก็ตามบริษัทดังกล่าวได้ถูกศาลทรัพย์สินทางปัญญาและ 
  การค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาห้ามทำการเผยแพร่และจำหน่ายในประเทศไทย 
 24.19 จ่ายชำระตามสัญญาว่าจ้างกับบุคคลภายนอกขนส่งสินค้าเพื่อจัดเก็บสินค้าและบริหารสินค้า 
  กำหนดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2551 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2551 
 24.20 จ่ายชำระตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิกับบริษัทอื่น เพื่อขอนำงานดนตรีกรรมออกเผยแพร่สู่ 
  สาธารณชนอันในประเทศผ่านทางสถานีวิทยุ  กำหนดระยะเวลา 1 ปี 8 เดือน - 2 ปี ตั้ง 
  แตป่ ี2550 - ป ี2551 กำหนดคา่สทิธคิดิเปน็รอ้ยละของรายไดค้า่โฆษณา ตามทีร่ะบไุวใ้นสญัญา 
 24.21 จ่ายชำระตามสัญญาเช่าเวลาของสถานีวิทยุกระจายเสียงกับส่วนราชการและบริษัทอื่น  
  กำหนดระยะเวลา 1 ปี 3 เดือน – 2 ปี ตั้งแต่ปี 2550 - ปี 2552 อัตราค่าเช่าตามที่ระบุ 
  ในสัญญา 
 24.22 จ่ายชำระตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในการเป็นผู้ดำเนินการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ในการเผย 
  แพรแ่ทนครเูพลง กำหนดระยะเวลา 5 - 10 ป ีกำหนดอตัราคา่ลขิสทิธิต์ามทีร่ะบไุวใ้นสญัญา  
 24.23 จ่ายชำระตามสัญญาสัมปทานสื่อกับบริษัทอื่น จำนวนเงิน 93.82 ล้านบาท 
 
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 
 24.24 ถกูฟอ้งรอ้งเรยีกคา่เสยีหาย เนือ่งจากการปฏบิตังิานเกีย่วกบัการละเมดิลขิสทิธิข์องบรษิทัยอ่ย  
  จำนวนทุนทรัพย์  34.57  ล้านบาท แต่อย่างไรก็ดีบริษัทย่อยได้มีการประมาณการหนี้สิน 
  ดังกล่าวในงบดุล จำนวนเงิน 0.41 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล  
  (ดูหมายเหตุ 24.8) 
 24.25 ถูกฟอ้งรอ้งเรยีกคา่เสยีหายคดอีาญาในความผดิฐานหมิน่ประมาทโดยการโฆษณา ไมม่ทีนุทรพัย์  
  ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการประนีประนอมยอมความ และบริษัทย่อยคาดว่าจะไม่ต้องจ่ายค่า 
  เสียหายแก่โจทก์ 
 24.26 ถกูฟอ้งรอ้งเรยีกคา่เสยีหายคดอีาญาในความผดิฐานหมิน่ประมาทโดยการโฆษณา ไมม่ทีนุทรพัย์  
  ปัจจุบันคดอียูร่ะหวา่งการพจิารณาของศาล ซึง่ยงัไมอ่าจทราบขอ้ยตุขิองคดคีวาม และบรษิทัยอ่ย 
  คาดว่าจะไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายแก่โจทก์ 
 
25. เหตุการณ์ภายหลังวันที่ ในงบการเงิน 
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2551 บริษัทได้มีการปรับโครงสร้างธุรกิจ การปรับโครงสร้างดังกล่าวมีผลทำให้ บริษัท 
เค. มาสเตอร์ จำกัด หยุดการดำเนินธุรกิจหลักและได้โอนย้ายธุรกิจหลัก บุคคลากรและสินทรัพย์ เข้ามา
เป็นสายงานหรือหน่วยธุรกิจในบริษัท บริษัทย่อยดังกล่าวยังไม่ได้ปิดบริษัท 
 
26. การอนุมัติงบการเงิน 
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 
 




