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สาสนจากประธานกรรมการ และ ประธานเจาหนาที่บริหาร

เรียน ทานผูถือหุน 
 
 ป 2551 ที่ผานมาเปนปที่เศรษฐกิจไทยไดรับผลกระทบจากปจจัยลบที่รุนแรงทั้งในและตางประเทศ ไมวาจะเปนกรณีการปดสนามบินในชวงเดือน
พฤศจิกายน อันสงผลใหปริมาณนักทองเที่ยวลดลงเปนประวัติการณ อีกทั้งสงผลตอภาพลักษณของประเทศในฐานะศูนยกลางการทองเที่ยวในระดับ
นานาชาติ สวนปจจัยลบจากวิกฤติการณทางการเงินในสหรัฐอเมริกาและยุโรปนั้น แมไมไดสงผลโดยตรงตอกำลังซื้อในประเทศในทันที แตเปนปญหา
ในระดับโครงสรางซึ่งยอมสงผลตอระบบเศรษฐกิจของไทยในที่สุด อันเนื่องมาจากการพึ่งพาการสงออกมากกวากำลังซื้อในประเทศ สิ่งตางๆเหลานี้
สงผลใหตัวเลขการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในป 2551 อยูเพียง 2.6 เปอรเซ็นต เทานั้น

 ในสวนของภาพรวมของการทำธุรกิจของกลุมอารเอสนั้น ธุรกิจเพลงยังคงไดรับผลกระทบจากการลดลงของยอดขายสินคาเพลง (physical 
product) อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนรูปแบบในการบริโภคของกลุมผูบริโภคหลัก บริษัทจึงไดใหความสำคัญกับการทำตลาดในรูปแบบของดิจิตอล
มากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งสินคาเพลงที่นำไปใชเปนเสียงรอสายบนโทรศัพทมือถือ (ring back tone) มีการเติบโตสูงถึงกวา100 เปอรเซ็นต อันเปน
ผลใหรายไดจากธุรกิจดิจิตอลโดยรวมเติบโตขึ้นถึง 42 เปอรเซ็นต ซึ่งถือเปนชองทางรายไดหลักของธุรกิจเพลงในอนาคต 
 
 สำหรับธุรกิจบันเทิงออนไลน (Entertainment Online Business) ที่บริษัทไดเริ่มตนอยางจริงจังในป 2550 ก็ประสบความสำเร็จเปนอยางดี 
หลังจากทำการศึกษาวิจัยพฤติกรรมของกลุมเปาหมายวัยรุน และพบวากลุมเปาหมายนี้ใชเวลาวางสวนใหญอยูกับเว็บไซต และมีพฤติกรรมหันมา
บริโภคสื่อออนไลนมากขึ้น โดยเว็บไซตหลักอยาง www.zheza.com ไดกลายเปนแหลงชุมชนหรือศูนยรวมสาระความรูควบคูความบันเทิง
(community) ของกลุมวัยรุนดวยจำนวนสมาชิกกวา 2 ลานคนหลังเปดตัวมาไดเพียง 2 ป 

 ในสวนของภาพยนตรท่ีเขาฉายในป 2551 น้ันลดลงท้ังในแงของจำนวนเร่ืองและรายไดตอเร่ือง อันเน่ืองมาจากการเขาฉายในชวงตนป และปลายป 
ทำใหไมสามารถรับรูรายไดไดครบจากทุกชองทาง โดยในป 2551 มีภาพยนตรเขาฉาย 4 เรื่อง เทียบกับป 2550 ที่มีภาพยนตรเขาฉายทั้งสิ้น 5 เรื่อง

 โครงการใหญในป 2551 ที่มีผลตอผลการดำเนินงานของบริษัทเปนอยางยิ่งคือ การถายทอดสดฟุตบอลยูโร 2008 ในเดือน มิถุนายน ซึ่งมีผล
ประกอบการต่ำกวาเปาหมายคอนขางมาก อันสืบเนื่องมาจากหลายปจจัย ทั้งในสวนของตัวคอนเทนตเองที่ไมไดรับความนิยมเทาที่ควร เนื่องจาก
ทีมฟุตบอลที่อยูในความสนใจของผูชมชาวไทย ไมไดเขารอบการแขงขัน และเม็ดเงินโฆษณาของตลาดโดยรวมเริ่มลดลง ทำใหลูกคาใหความสำคัญ
กับโปรแกรมพิเศษในลักษณะนี้นอยลง

 แตอีกดานหนึ่งของธุรกิจกีฬา คือการบริหารสนามฟุตบอลในรม ในรูปแบบของการบริหารสื่อโฆษณา ซึ่งเปดใหบริการในเดือนพฤษภาคม ป 2551
ไดรับการตอบรับทั้งจากสปอนเซอรและผูเชาสนามเปนอยางดี ซึ่งถือเปน โครงการที่ไดรับความสนใจจากประชาชนทั่วไปและสื่อมวลชนเปนอยางยิ่ง
เพราะเปนสนามฟุตบอลในรมขนาด 7 คนที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานที่สุดในประเทศไทย  

 สำหรับธุรกิจสื่อนั้น หลังจากที่บริษัทไดมีการขยายงานไปในสื่อรูปแบบใหม ที่เปนสื่อ ณ จุดขาย นั่นคือสื่อภายในหางโมเดิรนเทรด หรือ ที่เรียก
กันทั่วไปวา In-store Media เมื่อกลางป 2550 นั้น บริษัทประสบความสำเร็จในดานรายไดเปนอยางดี โดยมีการเติบโตถึงกวา 300 เปอรเซนต 
และมีสาขาทั่วประเทศกวา 900 สาขา ณ สิ้นป 2551 ในหางขนาดใหญทั้ง 4 แหง คือ เทสโกโลตัส บิ๊กซี คารฟูร และท็อปส

 นอกจากนี้บริษัทไดตัดสินใจลดการลงทุนในธุรกิจสื่อสิ่งพิมพเหลือเพียง 25 เปอรเซนต หลังจากที่ไดประเมินศักยภาพในการทำกำไรของธุรกิจนี้
ทามกลางภาวะการแขงขันที่รุนแรงและขอไดเปรียบในเชิงการแขงขัน รวมถึงความเกื้อหนุนกับธุรกิจอื่นๆที่อยูในกลุม สวนสื่อประเภทวิทยุ และ
โทรทัศนนั้นมีรายไดรวมกันลดลง 13 เปอรเซ็นต อันเนื่องมาจากการลดปริมาณรายการเพลงและจำนวนสถานีวิทยุลง แตมีผลทำใหประสิทธิภาพ
ในการทำกำไรดีขึ้น 



RS 2008 ANNUAL REPORTสาสนจากประธานกรรมการ และ ประธานเจาหนาที่บริหาร

welcome to our inspired. world 6

 จากการปรับกลยุทธในเรื่องของการเนนอัตราการทำกำไร มากกวาการเติบโตของรายได ทำใหในป 2551 ที่ผานมา บริษัทมีรายไดรวมทั้งสิ้น
 2,344 ลานบาท ลดลงสุทธิจากปกอนจำนวน 112 ลานบาท หรือ รอยละ 4.5 สวนตนทุนขายและผลิต มีจำนวน 2,102.7 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป
กอนจำนวน 259.8 ลานบาท คิดเปนรอยละ 14.1 อันมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของการถายทอดฟุตบอลยูโร โดยอัตรากำไรขั้นตนของบริษัท
เทากับรอยละ 10.3 ลดลงจาก ป 2550 ซึ่งมีอัตรากำไรขั้นตนรอยละ 24.9 
 
 ดวยสถานการณทางเศรษฐกิจที่ยากตอการคาดการณถึงจุดต่ำสุดในป2552 กลุมบริษัทจึงมีนโยบายในการมุงเนนธุรกิจหลักและขยายงานดวย
ความระมัดระวังอยางยิ่งยวด รวมถึงลดการลงทุนในธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงและบริษัทไมไดมีขอไดเปรียบในการแขงขันมากนัก อยางเชน ธุรกิจโชวบิซ
รวมถึงการใชโอกาสที่ลูกคาตัดลดงบโฆษณาในสื่อหลัก มาสรางธุรกิจสื่อทางเลือกอยางสื่อออนไลนใหเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมมากขึ้น

 ในดานของความรับผิดชอบตอสังคม อารเอสยึดมั่นในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมควบคูกับการดำเนินธุรกิจบันเทิงมาโดยตลอดไมวาสภาวะแวดลอม
ทางธุรกิจจะเปลี่ยนแปลงไปอยางไรก็ตาม  โดยเฉพาะอยางยิ่งการสงเสริมใหผูบริหาร และ พนักงานทุกคนไดมีสวนรวมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม
รวมกัน ทั้งนี้ในป 2551 บริษัทไดดำเนินกิจกรรมกับ มูลนิธิที่อยูอาศัยเพื่อมนุษยชาติ หรือ Habitat For Humanity (Thailand) ใน “ โครงการ
สรางบานที่อยูอาศัยใหผูดอยโอกาส ”  อยางตอเนื่อง อีกทั้งยังไดริเริ่มโครงการเพิ่มเติมกับ WWF ซึ่งเปนองคกรนานาชาติดานอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ใหญที่สุดในโลก รวมถึงการรวมมือกันรณรงคการปองกันการทารุณสัตวกับสมาคมปองกันการทารุณสัตวแหงประเทศไทย
(TSPCA) นอกเหนือจากการสงศิลปนไปรวมงานในโครงการเพื่อสังคมตางๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน เพื่อการเปนแบบอยางที่ดีของศิลปนตอ
เยาวชนของชาติ

 ในดานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทมีความมุงมั่นในการสงเสริม และ พัฒนานโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทอยางสม่ำเสมอ 
อันเปนการสะทอนถึงการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส มีจริยธรรม ดวยความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ตลอดจนสรางความ
เชื่อมั่นตอผูถือหุน ผูลงทุน และผูมีสวนไดเสียทุกฝาย โดย คณะกรรมการบริษัทไดกำหนดใหมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ อยางเปน
ลายลักษณอักษร และจัดใหมีการพิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคูมือจรรยาบรรณของกลุมบริษัทฯ และติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวอยางนอยปละ 1 ครั้ง และบริษัทฯไดเผยแพรใหกรรมการและพนักงานเพื่อใชอางอิงและถือปฏิบัติ รวมทั้งเผยแพรบน
เว็ปไซตภายในของบริษัทฯ 

 ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณทานผูถือหุน ลูกคา หนวยงานราชการ และผูมีอุปการะคุณ รวมถึงพนักงานทุกทานที่ทุมเททำงาน
อยางไมเห็นแกความเหน็ดเหนื่อย และรวมแรงรวมใจในการพัฒนาตนเองและองคกรเพื่อใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ เพื่อใหอารเอส
สามารถเปนองคกรที่นำเสนอผลงานบันเทิงคุณภาพในรูปแบบที่แตกตาง และ มีสำนึกรับผิดชอบตอสังคมอยูเสมอ 
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• มูลนิธิเชษฐโชติศักดิ์ ที่มีวัตถุประสงค เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาใหกับเยาวชนและการสรางหองสมุดในโรงเรียนที่ขาดแคลน
• สนับสนุนใหผูบริหารและพนักงานของบริษัทไปมีสวนรวมชวยเหลือสังคม โดยการจัดแขงขัน RS Golf Charity เพ่ือนำรายไดมอบใหกับ
 มูลนิธิตางๆ จัดใหพนักงานรวมสรางบานใหกับผูยากไรในโครงการของ มูลนิธิท่ีอยูอาศัยเพ่ือมนุษยชาติ และการบริจาคโลหิตรวมกับ
 สภากาชาดไทยในวาระสำคัญตางๆ 
• การสงเสริมใหศิลปนไปรวมงานกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งเปนองคกรสาธารณกุศล
• สำหรับป 2550 ซ่ึงเปนปมหามงคลเน่ืองในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระชนมายุครบ 80 พรรษา อารเอสขอรวมถวาย
 ความจงรักภักดีดวยการสงเสริมใหศิลปนในสังกัดทำความดีแบบย่ังยืนเพ่ือถวายเปนพระราชกุศล ซ่ึงไดรวมมือกับองคกรท่ีพัฒนาสังคม
 ในฐานะ Ambassador เพ่ือชวยรณรงคใหทุกคนตระหนักถึงปญหาของสังคมในปจจุบัน พรอมหาทุนสนับสนุนเขารวมกับมูลนิธิ อาทิ
 ฟลม รัฐภูมิ โตคงทรัพย กับมูลนิธิที่อยูอาศัยเพื่อมนุษยชาติ ประเทศไทย 
• จากกระแสการตอบรับที่ดีเยี่ยมจากเหลาองคกรการกุศลและสื่อมวลชน จึงเปนพลังผลักดันใหอารเอส และเหลาศิลปน ยังคงเดิน
 หนาทำกิจกรรมเพ่ือรับผิดชอบตอสังคม โดยสนับสนุนให บีม กวี ตันจรารักษ เขารวมกับองคกรทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
 (WWF Thailand) และศิลปนกลุมเกิรลลี่เบอรี่ เขารวมกิจกรรมกับสมาคมปองกันการทารุณสัตวแหงประเทศไทย (TSPCA)
 ในฐานะของทูต (Ambassador) ของทั้งสององคกรดังกลาว ในป 2551
• ในดานของการสงศิลปนเขารวมกิจกรรมของทางภาครัฐและเอกชน สามารถสรุปเปนสังเขปไดดังตอไปนี้

บทบาท และความรับผิดชอบตอสังคม

กวา 27 ปที่บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน)
เปน “ผูปฏิวัติการสรางสรรคผลงานบันเทิงคุณภาพดวยความรับผิดชอบตอสังคม”
ซึ่งในปจจุบันเราสนับสนุนการรับผิดชอบตอสังคมในรูปแบบของกิจกรรมตางๆ 5 สวนดวยกันคือ



บทบาท และความรับผิดชอบตอสังคม

หลักการ และเหตุผล
 WWF เปนองคกรนานาชาติดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ีใหญท่ีสุดในโลก มีการดำเนินในประเทศตางๆ กวา 150
ประเทศท่ัวโลก สำหรับ WWF ในประเทศไทย ก็มีแนวคิดท่ีจะติดตอผูนำทางสังคมทำหนาท่ีเปนทูตขององคกรเพ่ือสรางจิตสำนึกใหทุกภาค
สวนของสังคมหันมารวมกันอนุรักษทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมใหเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น จึงไดเลือก บีม-กวี ตันจรารักษ
ซึ่งเปนศิลปนที่มีคุณสมบัติครบถวนในการเปนทูต WWF ประจำประเทศไทย
 บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นถึงความสำคัญ ของการมีสวนรวมในการสรางจิตสำนึกใหทุกภาคสวนของสังคมหันมารวมกัน
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม จึงไดรวมมือกับองคกรในการสงศิลปนเขารวมกิจกรรมตางๆ เพื่อใหกอใหเกิดประโยชน
ตอสังคมมากขึ้น ซึ่งบีมเปนนักรองที่มีภาพลักษณที่ดี เปนผูใฝศึกษา มีบุคลิกที่สดใส สะอาด ถือเปนแบบอยางที่ดีใหกับเยาวชนไทย
ดวยบีมเปนนักรองท่ีมีช่ือเสียงเปนท่ียอมรับของคนท้ังประเทศ บีมจะสามารถชักจูงเยาวชนไทยใหหันมาใสใจประเด็นปญหาดานส่ิงแวดลอม
ซึ่งนับวันสถานการณจะเลวรายลงเรื่อยๆ อีกทั้งบีมยังจะมีสวนชวยใหเยาชนไดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหเปนมิตรกับธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอมมากขึ้น ซึ่งถือเปนการพัฒนาเยาวชนไทยใหมีคุณภาพดียิ่งขึ้น
 อนึ่ง ชีวิตพื้นฐานของคนเรา ปจจัยสี่ถือเปนสิ่งสำคัญยิ่งตอการดำรงชีพ และการไดอยูทามกลางธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ดีนั้น
ถือเปนปจจัยสำคัญที่ชวยสงเสริมใหคนในสังคมไดมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามไปดวย จึงกลาวไดวา บทบาทการเปนทูตของ WWF นั้น
บีมจะชวยสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับสังคมในวงกวางอีกดวย นอกจากบทบาทประจำของศิลปนนักรองแลว ในฐานะทูตขององคกร
อนุรักษฯ บีมจะชวยส่ือสารกับสาธารณะชน โดยเฉพาะกลุมเยาวชนซ่ึงจะเปนกำลังสำคัญของประเทศชาติในอนาคตในการสรางจิตสำนึก
ตระหนักรู และรวมกัน ดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมถึงการชวยระดม ชวยเหลือโครงการอนุรักษที่มีคุณคาตามแตเวลา
และโอกาสจะอำนวย

วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมใหศิลปนรวมอนุรักษ และหันมาใสใจธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2. เพื่อตอบสนองนโยบายของบริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) ในการเปนบริษัทเอกชนที่มีความรับผิดชอบตอสังคม
 ในเรื่องการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. เพื่อเชิญชวนเยาวชนไทยใหเขารวมกิจกรรม ที่เกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4. เพื่อสรางจิตสำนึกที่ดีตอเยาวชน และใหรูจักอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น

WWF’s Ambassador
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กิจกรรมที่เขารวม
1. Earth Hour ปดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกรอน
 เปนการรณรงคปดไฟ 1 ชั่วโมง รวมกันของ 24 เมืองใหญทั่วโลก รวมถึงกรุงเทพมหานครดวย โดยเชิญชวนประชาชนใหปดไฟ
 เปนเวลา 1 ช่ัวโมง ในวันท่ี 29 มีนาคม ต้ังแตเวลา 20.00 - 21.00 น. ตามเวลาทองถ่ินของแตละประเทศ ซ่ึงมีบีม กวี ตันจรารักษ
 เปนพรีเซ็นเตอรของโครงการ 

2. พาสื่อมวลชนเขาคายสิ่งแวดลอม
 เปนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพาสื่อมวลชนเยี่ยมชมการทำงานดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนลักษณะของ
 คายสิ่งแวดลอมจัดขึ้นที่ศูนยศึกษาธรรมชาติ แกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยบีมเปนผูอธิบายความสำคัญเกี่ยวกับทรัพยากร
 ธรรมชาติตางๆ เพื่อแสดงถึงความรูความเขาใจเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

3.  วันสิ่งแวดลอมโลก 
  จัดกิจกรรมเก่ียวกับการอนุรักษธรรมชาติ โดยนำโครงการเสนอกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม รวมไปถึงการปฏิญาณตน
 ของหนวยงานราชการ หนวยงานเอกชน ยุวทูตแพนดา เยาวชน และนักอนุรักษกลุมตางๆ ท่ีจะเปนผูนำในการชวยกันอนุรักษทรัพยากร
 ธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม 

4.  กิจกรรมเดินเตา และรักษาอันดามัน
 กิจกรรมดำน้ำทำความสะอาดทองทะเล โดยนำโครงการเสนอการทองเท่ียวแหงประเทศไทย เพ่ือสรางการมีสวนรวมในงานอนุรักษ
 และรักษาอันดามันใหคงความงดงามนาทองเที่ยวตลอดไป

รูปแบบของกิจกรรม
1. ทำหนาท่ีเปนทูตของ WWF ในการประชาสัมพันธงานท่ีสำคัญตางๆ เชน วันส่ิงแวดลอมโลก วันส่ิงแวดลอมไทยวันพ้ืนท่ีชุมน้ำโลก ฯลฯ
2. ทำหนาท่ีในการเชิญชวนเยาวชนไทยเขารวมกิจกรรมของแพนดาคลับ ซ่ึงเปนกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม
3. ชวยสงเสริมกิจกรรมระดมทุนเพื่อชวยเหลืองานอนุรักษของ WWF 
4. ทำหนาที่ทูตสนับสนุนงานของ WWF ในตางประเทศ 

ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ศิลปนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการอนุรักษธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม และสามารถนำไปเผยแพรใหกับบุคคลภายนอกได
2. บริษัทฯ ไดรับการยอมรับใหเปนบริษัทเอกชนท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคม ในเร่ืองการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม
3. เยาวชนไทยไดเขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
4. เยาวชนใหความสำคัญตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น

บทบาท และความรับผิดชอบตอสังคม RS 2008 ANNUAL REPORT
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TSPCA’s Ambassador
ทูตสมาคมปองกันการทารุณสัตวแหงประเทศไทย

หลักการและเหตุผล
 ปจจุบันนี้ ประเทศไทยถูกมองจากนานาอารยประเทศวาเปนประเทศที่มีการลวงละเมิดสิทธิสัตว หรือทารุณสัตว ไมวาจะเปน
สัตวเล้ียง สัตวปา สัตวเศรษฐกิจหรือสัตวเพ่ือการทดลอง จากเหตุผลดังกลาว ประกอบกับขอเท็จจริงอีกมากท่ียังไมไดรับการเปดเผย ทำให
กลุมบุคคลท่ีมีความรัก และเมตตาตอสัตว และตระหนักถึงผลกระทบจากการกระทำดังกลาวท่ีจะมีตอประเทศชาติ เกิดความต้ังใจจริง
ในอันท่ีจะหามาตรการยับย้ังการทารุณและปกปองคุมครอง สิทธิตามธรรมชาติของสัตว บุคคลเหลาน้ี จึงไดรวมกันกอต้ัง สมาคมปองกัน
การทารุณสัตวแหงประเทศไทย หรือ TSPCA (Thai Society for the Prevention of Cruelty to Animals) ข้ึน เพ่ือรณรงคหาทางปองกัน
และแกไขปญหาการทารุณสัตวโดยสันติวิธี ดวยการดำเนินงานในรูปแบบตางๆ ทั้งในดานการเผยแพรขอมูลขาวสารเพื่อสรางความรู
ความเขาใจ และในดานการเสริมสรางจิตสำนึกแหงความเมตตาใหแกเยาวชน และสาธารณชนโดยทั่วไปใหมีสวนรวมในการสอดสอง
ปองกันการทารุณสัตว และมีบทบาทในการรณรงคแกไขปญหาการละเมิดสิทธิสัตว รวมถึงการเรงใหมีกฎหมายสวัสดิภาพสัตวขึ้น
ดังเชนนานาอารยประเทศ
 บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นความสำคัญของปญหาการทารุณสัตว จึงไดรวมมือกับสมาคมปองกันการทารุณสัตวแหง
ประเทศไทย หรือ TSPCA โดยสงเสริมใหศิลปนและพนักงานของบริษัทฯ เขารวมกิจกรรมตางๆ ของทางสมาคม

วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางภาพลักษณที่ดีใหกับศิลปน เกี่ยวกับการยับยั้งการทารุณ และปกปองคุมครองสิทธิตามธรรมชาติของสัตว
2. เพื่อสรางภาพลักษณที่ดีใหกับบริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) ในการเปนบริษัทเอกชนที่มีความรับผิดชอบตอสังคมอยางตอเนื่อง
3. เพื่อใหประชาชน เยาวชน ไดดูแลเอาใจใสสัตว และยับยั้งการทารุณสัตว ไมวาจะเปน สัตวเลี้ยง หรือ สัตวปา
4. สรางจิตสำนึกใหเห็นคุณคาชีวิตสัตว เพื่อปลูกฝงเยาวชนและคนทั่วไปใหเกิดเมตตาตอสัตว 
5. รณรงคใหประชาชนสอดสอง และปองกันการทารุณสัตว 

บทบาท และความรับผิดชอบตอสังคม
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บทบาท และความรับผิดชอบตอสังคม

กิจกรรมที่เขารวม
1. โครงการรักสัตวในโรงเรียน 
 เปนโครงการที่ปลูกจิตสำนึกเด็กไทยรุนใหมใหเมตตาตอสัตว และเลี้ยงสัตวดวยความเขาใจในธรรมชาติของสัตว โดยจัดกิจกรรม
 รณรงคใหความรูแกเด็กนักเรียนในโรงเรียน 

2. โครงการอาสาสมัคร 
 โดยรูปแบบจะเชิญชวนประชาชนทั่วไป นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่สนใจ เขามาชวยเหลือกิจกรรมของสมาคมฯ 

3. โครงการบานอุปถัมภ 
 กิจกรรมจัดระเบียบบานอุปถัมภ ออกเย่ียมบานอุปถัมภ รณรงครับบริจาคอาหาร และเวชภัณฑยา ท่ีจำเปนแกสุนัข-แมวจรจัด
 พาสมาชิกออกบำเพ็ญประโยชน (ทำหมัน ฉีดวัคซีน) ณ บานอุปถัมภของสมาคมฯ 
 - เพื่อสรางภาระใจ และความรวมมือในการแกปญหาสัตวจรจัด
 - เพื่อเปนศูนยกลางประสานความรวมมือระหวางผูเลี้ยงสัตวจรจัดกับผูมีความประสงคจะอุปการะสัตวจรจัด
 - เพื่อแบงเบาภาระ และความรับผิดชอบ ของกลุมผูเลี้ยงสัตวจรจัด
 - เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการอุปการะสัตวจรจัด
 - เพื่อสัตวจรจัดไดมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งดานกายภาพ และมีสุขภาพดีขึ้น
 - เพื่อชวยเหลือภาครัฐลดมลภาวะทางสิ่งแวดลอม และสงเสริมสาธารณสุขชุมชน

4. โครงการผลักดันกฎหมายสงเสริมและคุมครองสวัสดิภาพสัตวในประเทศไทย 
 ทำหนาที่เปนกระบอกเสียง รวมรณรงค ผลักดัน พ.ร.บ.ปองกันการทารุณกรรมสัตวและพัฒนาสวัสดิภาพสัตว ใหมีผลบังคับใชใน
 ประเทศไทยและเผยแพรออกสูสากล ในระดับเอเชียแปซิฟก

5. โครงการประกาศเกียรติคุณ 
 เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมบุคคล นิติบุคคลหางรานหรือผูประกอบการภาคธุรกิจเอกชน อาทิ เจาของฟารมเล้ียงสัตว สวนสัตวเอกชน
 โรงงานหรืออุตสาหกรรม ผลิตภัณฑสัตว ผูผลิตอาหารและเวชภัณฑสัตว โรงงานแปรรูปสัตว ตลอดถึงปจเจกชนท่ีเล้ียงสัตวโดยท่ัวไป
 ท่ีไมมีพฤติกรรมการทารุณสัตว และการดำเนินงาน หรือการประกอบการท่ีเปนไปเพ่ือการสงเสริมสวัสดิภาพสัตว ใหไดรับการยกยอง
 และประกาศเกียรติคุณ 

6. เยี่ยมองคกรปองกันการทารุณสัตว ประเทศอังกฤษ
 เปนองคกรปองกันการทารุณสัตว ของประเทศอังกฤษ ซ่ึงเปนเสมือนพันธมิตรกับทางมูลนิธิปองกันการทารุณสัตวประเทศไทย
 และจะมีการทำโครงการรวมกัน โดยไปเยี่ยมดูงานในฐานะทูตขององคกร
 
 หนวยงานที่เกี่ยวของ สมาคมปองกันการทารุณสัตวแหงประเทศไทย (TSPCA)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. เยาวชนไดนำแบบอยางที่ดีของศิลปนนำไปปฏิบัติตอไป
2. บริษัทเอกชนทั่วไปไดเล็งเห็นถึงความสำคัญตอความรับผิดชอบตอสังคม
3. ประชาชน เยาวชน หันมาดูแลเอาใจใสสัตวเลี้ยง และยับยั้งการทารุณสัตว 
4. ประชาชน และเยาวชนไดเห็นคุณคาชีวิตสัตว และเมตตาตอสัตว 
5. ประชาชนไดชวยสอดสอง และปองกันการทารุณสัตว
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บทบาท และความรับผิดชอบตอสังคม

หลักการและเหตุผล
 ปจจุบันประเทศไทยไดประสบปญหาเร่ืองอุบัติเหตุบนทองถนน ซ่ึงทำใหเกิดความสูญเสียใหกับปญหาตอชีวิต ทรัพยสินและประเทศเปนจำนวนมหาศาล
โดยมีสาเหตุหลัก คือ ดื่มแลวขับ งวงแลวขับ ขับรถสวนทาง และขับรถซิ่ง บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นถึงปญหาที่เกิดขึ้นกับวัยรุน และ
ตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชน โดยเฉพาะอยางย่ิงการเกิดอุบัติบนทองถนน อันกอใหเกิดความเสียหายท้ังชีวิต รางกาย ทรัพยสิน และสภาพ
จิตใจ รวมท้ังสอดคลองกับนโยบายของรัฐในการลดปญหาอุบัติเหตุบนทองถนนและยังเปนการปองกัน และแกไขปญหาอุบัติเหตุการจราจรอีกประการหน่ึง
จึงไดเขารวมโครงการฑูตจราจรกับสำนักงานตำรวจแหงชาติ โดยสนับสนุนใหศิลปนเขารวมกิจกรรมรณรงคที่ภาครัฐบาล และองคกรเอกชนจัดขึ้น
นับเปนอีกกาวหนึ่งที่แสดงใหเห็นจุดยืนของอารเอสที่วา “เราพรอมแลวที่จะทำประโยชน เพื่อเปนการคืนผลกำไรใหกับสังคม”
  
วัตถุประสงค  
1. เพื่อตอกย้ำการเปนผูสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) โดยใหศิลปน และพนักงานมีสวนรวมในโครงการ
2. เพื่อสนับสนุนใหเยาวชนเห็นความสำคัญของการเคารพกฎจราจร และการลดอุบัติเหตุบนทองถนน
3. เพื่อความรวมมือ และการสรางสัมพันธอันดีระหวางภาครัฐ และเอกชนในการทำประโยชนเพื่อสังคม

รูปแบบกิจกรรม   
1. เขารับการแตงตั้งเปนฑูตลดอุบัติเหตุบนทองถนน  
2. รวมรณรงคใหผูใชรถ และเยาวชนเคารพกฎจราจร
3. ชวยประชาสัมพันธงานตางๆ เกี่ยวกับการลดอุบัติเหตุ ของสำนักงานตำรวจแหงชาติ

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
1. ประชาชนใหความสำคัญตอการรักษากฎจราจรมากขึ้น 
2. เยาวชนไทย ไดเห็นตัวอยางอันดีในการมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคม และหันมาสนใจเคารพกฎจราจร
3. หนวยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนไดตระหนัก และตื่นตัวตอปญหาการเกิดอุบัติเหตุบนทองถนนมากขึ้น

ศิลปนที่รับหนาที่ฑูต  
1. โฟร (ศกลรัตน วรอุไร) - ฑูตโทรไมขับ
2. มด (คุณัชยา ชัยรัตน) - ฑูตเมาไมขับ
3. ฟลุค ไอน้ำ (จิตรกร บุญสอน) - ฑูตฝาฝนสัญญานไฟจราจร

4. กั๊ก เลาโลม (ศุภวัฒน  ชูสุวรรณ) - ฑูตสวมหมวกนิรภัย
5. หวิว (ณัฐพนธ วงษสนิท) - ฑูตไมขับรถเร็วเกินกำหนด
6. นอตโตะ (วรางคณิภา พวงธนะสาร) - ฑูตคาดเข็มขัดนิรภัย

โครงการทูตจราจร



หลักการ และเหตุผล
 กวา 27 ปที่ บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) ไดทำกิจกรรมเพื่อสังคมมาอยางตอเนื่อง บริษัทฯไดเล็งเห็นถึงความสำคัญของครอบครัว เด็ก
และเยาวชนท่ียังขาดแคลน และดอยโอกาสอยูเสมอ บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) จึงไดรวมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ จัดการแขงขันกอลฟการกุศลข้ึน
เพ่ือหารายไดมอบใหกับผูยากไรและขาดแคลน ผานมูลนิธิเด็กออนในสลัมในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร มูลนิธิที่อยูอาศัยเพื่อมนุษยชาติแหงประเทศไทย มูลนิธิธรรมมิกชนเพื่อคนตาบอด และสถานสงเคราะหเด็กพิการทางสมองและปญญา  
เพื่อใหพวกเขาเหลานั้นมีโอกาสทางสังคมที่ดีขึ้น

วัตถุประสงค 
1. เพื่อหารายไดสมทบทุนมูลนิธิเด็กออนในสลัมในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
 มูลนิธิที่อยูอาศัยเพื่อมนุษยชาติ แหงประเทศไทย มูลนิธิธรรมมิกชนเพื่อคนตาบอด และสถานสงเคราะหเด็กพิการทางสมองและปญญา
2. เพื่อกระชับความสัมพันธกับพันธมิตรทางธุรกิจ โดยรวมกันทำกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคม 
3. เพื่อตอบสนองนโยบายของบริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) ที่มุงเนนการจัดหรือเขารวมกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคม 

รูปแบบกิจกรรม 

 บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) เปนเจาภาพในการจัดแขงขันกอลฟการกุศล โดยรวบรวมนักกอลฟสมัครเลนทั่วไป จำนวนไมเกิน 144 ทาน 
แบงเปน 36 กวน ๆ ละ 4 คน มาแขงขันกอลฟกันที่สนามกอลฟ สุวรรณกอลฟ แอนด คันทรี่คลับ จังหวัดนครปฐม โดยเงินรายไดหลังหักคาใชจาย
จะมอบให มูลนิธิเด็กออนในสลัมในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร มูลนิธิที่อยูอาศัยเพื่อ
มนุษยชาติแหงประเทศไทย มูลนิธิธรรมมิกชนเพื่อคนตาบอด และสถานสงเคราะหเด็กพิการทางสมองและปญญา
 

ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. มูลนิธิและองคกรการกุศลตางๆ สามารถนำรายไดไปชวยเหลือผูยากไร และผูดอยโอกาสที่อยูในความดูแลขององคกรได
2. บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) และพันธมิตรทางธุรกิจ มีความสัมพันธอันดีตอกันมากขึ้น
3. ภาคเอกชนหันมาตระหนัก และตื่นตัวกับปญหาของครอบครัว เด็ก และเยาวชน ที่ขาดแคลน และดอยโอกาส
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RS Golf Charity 
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กิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆ
ตลอดป 2008

กิจกรรมบรรเทาภัยหนาว
ขายดอกแกวกัลยา

มอบเงินมูลนิธิบานครูนอย

ตักบาตรหนังสือ

ขายดอกพุทธรักษา

รณรงคงดเหลาเขาพรรษา

สรางบานใหผูยากไร
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กิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆ
ตลอดป 2008

รณรงคผับบารปลอดบุรี่ รณรงคลดอุบัติเหตุ

เลี้ยงอาหารเด็กพิการทางสายตา

รณรงคสถานที่ราชการปลอดบุหรี่

วันเอดสโลก
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การลงทุนในบริษัทยอย

10  บริษัท ยาค จำกัด ผลิตและรับจางผลิต  02-9385630-2 02-938-5669  หุนสามัญ 25,000
 (เดิมชื่อบริษัท ฟลมเซิรฟ จำกัด) ละครและรายการโทรทัศน 

นิติบุคคลที่บริษัทฯถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

บริษัทยอย ประเภทกิจการ          โทรศัพท โทรสาร
ชนิด    จำนวน

หุนที่ออก
จำหนายไดแลว

1  บริษัท เค.มาสเตอร จำกัด จัดจำหนายเทป ซีดี วีซีดี ดีวีดี 02-955-5655-8  02-955-5690  หุนสามัญ 2,000,000

2  บริษัท บลูแฟรรี่ จำกัด  ออกแบบงานคอมพิวเตอรกราฟฟค 02-511-0555  02-511-2324  หุนสามัญ 310,000

3  บริษัท ไอเดีย เพาเวอร จำกัด ผลิตและจำหนายสื่อสิ่งพิมพ 02-938-5420-1  02-938-7751  หุนสามัญ 200,000
 (เดิมชื่อบริษัท นิวส ถือหุนทางออมโดย
 เจนเนอเรชั่น จำกัด) บริษัท โพเอมา จำกัด

4 บริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จำกัด จัดเก็บคาลิขสิทธิ์ 02-938-8000  02-938-8855  หุนสามัญ 100,000

5  บริษัท สกาย-ไฮ เน็ตเวิรค จำกัด ผลิตรายการวิทยุ 02-938-5691-3  02-938-5694  หุนสามัญ 1,000,000

6  บริษัท โพเอมา จำกัด รับจางจัดกิจกรรม 02-511-0555  02-511-2324  หุนสามัญ 100,000

7  บริษัท อารเอส อินสโตร มีเดีย จำกัด  บริหารสื่อรูปแบบตางๆในโมเดิรนเทรด 02-511-0555  02-511-0555  หุนสามัญ 300,000
 (เดิมชื่อ บริษัท พี.โอ.วี. (เร่ิมดำเนินการในไตรมาสท่ี 2 ป 2550)  ตอ 2751
 (พอยท ออฟ วิว) จำกัด) 

8 บริษัท อารเอส อินเตอรเนชั่นแนล ใหบริการและรับจางจัดกิจกรรม 02-511-0555  02-511-2324  หุนสามัญ 500,000
 บรอดคาสติ้ง แอนด สปอรต ดานการกีฬา
 แมเนจเมนท จำกัด

9 บริษัท อารเอส เฟรชแอร จำกัด  ผลิต และรับจางจัดคอนเสิรต 02-203-0075-6 02-203-0077 หุนสามัญ 500,000
  และกิจกรรมตางๆ 

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

12 บริษัท อารเอสไอ-ดรีม รับจางจัดคอนเสิรต 02-511-0555  02-511-2324  หุนสามัญ 1,000,000
 เอ็นเตอรเทนเมนท จำกัด และกิจกรรมตางๆ 
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การลงทุนในบริษัทยอย

นิติบุคคลที่บริษัทฯถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

บริษัทยอย ประเภทกิจการ โทรศัพท โทรสาร
ชนิด    จำนวน

หุนที่ออก
จำหนายไดแลว

13 บริษัท มรดก ผลิตและรับจางผลิตรายการโทรทัศน 02-511-0555  02-511-2324  หุนสามัญ 28,000
 เอ็นเตอรเทนเมนท จำกัด* 

14  บริษัท อาร.เอส. ผลิตรายการโทรทัศน 02-511-0555  02-511-2324  หุนสามัญ 45,000
 สปอรตมาสเตอร จำกัด* และรับจางผลิตงานกิจกรรม  

15  บริษัท ชาโดว ผลิตและรับจางผลิตละคร 02-511-0555  02-511-2324  หุนสามัญ 23,125
 เอ็นเตอรเทนเมนท จำกัด* และรายการโทรทัศน  

16  บริษัท เมจิค ผลิตละคร และรายการโทรทัศน 02-511-0555  02-511-2324  หุนสามัญ 29,375
 แอ็ดเวอรเทนเมนท จำกัด*

17  บริษัท เรด ดรามา จำกัด*  รับจางผลิตละครโทรทัศน 02-511-0555  02-511-2324  หุนสามัญ 25,000 

18  บริษัท อาวอง จำกัด*  ผลิต และรับจางผลิตภาพยนตร 02-511-0555  02-511-2324  หุนสามัญ 40,000
  และละคร 

19  บริษัท อาร เอส ฟลม จัดจำหนายภาพยนตร 02-511-0555  02-511-2324  หุนสามัญ 50,000
 แอนด ดิสทริบิวชั่น จำกัด* และรับจางผลิตภาพยนตร 

20  บริษัท บางกอก รับจางจัดคอนเสิรต 02-511-0555  02-511-2324  หุนสามัญ 30,000
 ออรกาไนเซอร จำกัด* และกิจกรรมตางๆ

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

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

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

24  บริษัท อาร.เอส.สตูดิโอ จำกัด* ใหบริการและใหเชาสตูดิโอ โรงถาย 02-939-3018-24  02-939-3025 หุนสามัญ 25,000
  และอุปกรณที่เกี่ยวกับการถายทำ
  และตัดตอ
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สรุปขอมูลทางการเงิน

เงินสด และรายการเทียบเทาเงินสด 149,334,093 186,798,955 193,274,999

ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ - อื่น ๆ สุทธิ 816,050,387 745,993,416 540,927,230

สินคาคงเหลือ - สุทธิ 141,757,004 67,146,048 76,996,817

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ  291,169,691 194,154,310 231,791,910

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 260,626,392 407,553,043 359,124,011

รวมสินทรัพย 2,131,931,462 2,067,538,017 1,883,634,158

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 158,989,133    394,214,268 592,090,713

เจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย - อื่น ๆ 357,342,038 410,480,966 272,280,891

หนี้สินภายใตสัญญาเชาทางการเงิน 39,716,796 37,410,814 28,118,553

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน    -  - 99,700,000

รวมหนี้สิน 997,564,284 1,164,480,846 1,383,961,091

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

ทุนชำระแลว 700,000,000 700,000,000 700,000,000

กำไรสะสม   

จัดสรร-สำรองตามกฎหมาย 5,575,472 - -

ที่ยังไมไดจัดสรร 105,933,976 (21,842,427) (420,268,109)

รวมสวนของผูถือหุน 1,134,367,178 903,057,171 499,673,067

รายไดรวม 3,140,238,263 2,515,899,327 2,371,440,703

ตนทุนขายและผลิต 2,231,446,559 1,842,937,300 2,102,709,949

คาใชจายในการขายและบริหาร 727,187,443 785,758,840 610,293,457

ดอกเบี้ยจาย 11,237,738 18,401,512 38,966,237

ภาษีเงินได 16,717,864 4,577,002 13,694,515

กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 154,662,703 (121,673,373) (398,425,682)

จำนวนหุนถัวเฉล่ียถวงน้ำหนัก ณ มูลคาท่ีตราไว 1 บาท 700,000,000  700,000,000 700,000,000

กำไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐาน  0.22 (0.17) (0.57)

มูลคาตามบัญชีตอหุน  1.62 1.29 0.71

ตรวจสอบ
งบการเงินรวม

2551

ตรวจสอบ
งบการเงินรวม

2550

ตรวจสอบ
งบการเงินรวม

2549
รายการ

(บาท)
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

25

2549                 2550                   2551

ประเภทรายได
(ลานบาท) (ลานบาท) (ลานบาท)สัดสวน

(%)
สัดสวน
(%)

สัดสวน
(%)

กลุมธุรกิจเพลง 902.6 29% 699.2 28% 460.6 19%

กลุมธุรกิจดิจิตอล 234.2 7% 209.1 8% 297.2 13%

กลุมธุรกิจโชวบิซ 561.4 18% 540.0 21% 591.6 25%

กลุมธุรกิจภาพยนตร 231.5 7% 296.3 12% 118.1 5%

กลุมธุรกิจกีฬา     214.9 9%

กลุมธุรกิจสื่อ 1,126.3 36% 685.2 27% 644.6 27%

กลุมธุรกิจบริการและสนับสนุน 22.1 1% 26.8 1% 16.8 1%

รายไดอื่น 62.2 2% 59.2 2% 27.3 1%

รวมรายได 3,140.3 100% 2,515.8 100% 2,371.4 100%

ที่มา : ฝายจัดการของบริษัทฯ ไดนำงบการเงินสำหรับป 2549 และ 2550 มาจัดประเภทรายการใหมตามโครงสรางรายไดของกลุมธุรกิจ 

การประกอบธุรกิจ

 ธุรกิจในปจจุบันของกลุมอารเอสประกอบดวย 2 ธุรกิจหลัก คือการเปนผูใหบริการทางดานคอนเทนตบันเทิงและกีฬา  
(Entertainment and Sport Content Provider) และการเปนผูใหบริการสื่อครบวงจร (Media Service) โดยรายไดในสวนแรก 
มาจากธุรกิจเพลง ธุรกิจดิจิตอล ธุรกิจโชวบิซ ธุรกิจภาพยนตร และธุรกิจกีฬา และรายไดในสวนที่สองมาจากสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน สื่อ 
สิ่งพิมพ และสื่อในโมเดิรนเทรด 

โครงสรางรายได
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ธุรกิจเพลง
 ธุรกิจเพลงประกอบไปดวยการทำงานใน 3 สวนหลักๆ ไดแก การผลิตและโปรโมทผลงานเพลง การจัดจำหนาย และการจัดเก็บลิขสิทธ์ิ

การผลิตและโปรโมทผลงานเพลง
ปจจัยแหงความสำเร็จ ในการประกอบธุรกิจเพลงของกลุมอารเอสมีดังนี้
 1) การวางโครงสรางการประกอบธุรกิจเพลง (Business Model) ในลักษณะครบวงจร ทุกขั้นตอนของการดำเนินงานภายใตบริษัท
  ในกลุมดังกลาวขางตน เนื่องจากอารเอสมีศิลปนจำนวนมากทำใหสามารถผลิตผลงานเพลงไดหลากหลายเพื่อตอบสนองกลุม
  เปาหมายไดครบทุกกลุมและสามารถผลิตผลงานออกสูตลาดไดอยางตอเนื่อง การทำงานเพลงจะเริ่มตนจากการนำเสนอแนว
  ความคิด คอนเซ็ปตของงาน และกำหนดกลุมผูฟงเปาหมายตอคณะกรรมการบริหารธุรกิจเพลง (Music Business Management
  Board) เพื่อพิจารณาอนุมัติในหลักการ โดยแผนการผลิตแตละอัลบั้มจะแตกตางกันไปตามประเภท และประมาณการยอดขาย
  ของแตละอัลบั้มเปนสำคัญ หลังจากนั้นการทำงานเพลงจะดำเนินการอยางอิสระโดยทีมงานในแตละคายเพลง หลังจากนั้น
  แผนการประชาสัมพันธ การวางกลยุทธการโปรโมท จะถูกจัดทำขึ้นโดยทีมงานของแตละคายเพลง และนำมาประสานงานรวม
  กับหนวยงานบริหารการใชสื่อและหนวยงานจัดจำหนาย  เพื่อทำใหผลงานที่ออกมาผานการวางแผนและการกลั่นกรองทุก
  ขั้นตอน ดังนั้นคุณภาพของผลงานจะตรงกับความตองการและกระแสความนิยมของตลาด ณ ปจจุบัน 
 2) การวางนโยบายการผลิตผลงานในจำนวนที่เหมาะสม เนนการใหความสำคัญกับคุณภาพของผลงาน และการดูแลสินคาเมื่อ
  ออกสูตลาดอยางใกลชิดตลอดจนจบกระบวนการ ทำใหการผลิตผลงานแตละชุดเปนไปตามการวางแผนในขั้นตน และมียอด
  ขายเปนไปตามการคาดการณ
 3) การใชประโยชนจากสื่อตางๆ ไมวาจะเปนสื่อโทรทัศน สื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ และสื่อบนอินเตอรเน็ตของบริษัทในกลุม เพื่อการ
  ประชาสัมพันธผลงานของกลุมอยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อใชสื่อที่มีอยูทั้งหมดใหมีประสิทธิภาพสูงที่สุด
 4) การมีระบบการจัดจำหนายที่มีประสิทธิภาพ สามารถกระจายสินคาถึงผูบริโภคไดอยางทั่วถึง มีการจัดระบบการบริหารสินคา
  คงคลังใหอยูในระดับที่เหมาะสม มีการติดตาม การทำงาน และบริหารระบบการจัดจำหนายอยางใกลชิด
 5) การบริหารจัดการลิขสิทธิ์งานเพลงที่มีอยูอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อสรางรายไดเพิ่มเติมตอกิจการ 
 6) วางนโยบายการเปดโอกาสใหกับกลุมศิลปนใหม นักแตงเพลง และชองทางสรางสรรคงานเพลงรูปแบบใหม เพื่อพัฒนาและ
  ยกระดับงานเพลงของกลุมอารเอสใหทันสมัยและครอบคลุมกลุมเปาหมายตลอดเวลา
 7) นโยบายความชัดเจนของลิขสิทธ์ิงานเพลง โดยลิขสิทธ์ิของเพลงน้ันจะตกเปนของเจาของเพลงอยางถูกตองในท่ีสุด เอ้ือประโยชน
  ใหบุคลากรที่ทำงานรวมกับอารเอสมีอิสระและทำงานไดอยางเต็มกำลังความสามารถ เปดโอกาสการเขารวมสรางสรรคผลงาน
  เพลงคุณภาพใหเกิดขึ้นไดมากมาย

การประกอบธุรกิจเพลง มีรายไดหลักจาก 4 แหลงดังนี้
 1) รายไดจากการขายผลิตภัณฑเพลงในรูปแบบตางๆ ผานทางระบบดิจิตอล (Digital Content) ไมวาจะเปนการดาวนโหลดเพลง
  (Download), การดาวนโหลดเสียงเรียกเขาผานทางโทรศัพท (Ring tone), การเลือกซ้ือเพลงผานระบบโทรศัพทผานเครือขาย
  (Ring Back Tone), การดาวนโหลดภาพผานทางระบบโทรศัพทในรูปแบบ Wallpaper, Screen Server, และอื่นๆ 
 2) รายไดจากการขายผลิตภัณฑเพลงในรูปแบบของแผน อันประกอบไปดวยงานเพลงไทยสากลและลูกทุง ผานทางอัลบั้มชุดใหม
  และชุดรวมฮิตในรูปแบบตางๆ ไดแก ซีดีเพลง (CD), วีซีดี (VCD), ดีวีดี (DVD) และ Dual Disc รวมไปถึงการจัดวีซีดีและ
  ดีวีดีบันทึกภาพการแสดงคอนเสิรตของศิลปนตางๆ 
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 3) รายไดจากการบริหารคอนเทนทเพลง (Music Content Management) 
  3.1) สปอนเซอรผูสนับสนุนอัลบั้ม 
  สปอนเซอรผูสนับสนุนอัลบั้ม (Sponsorship for Music Album) สามารถสรางรายไดจากการจัดแพคเก็จขายพื้นที่โฆษณา
  ใหกับสินคาตางๆ บนผลิตภัณฑเพลงของเครืออารเอส ทั้งปก CD, VCD, DVD, Dual Disc, ทายสปอตมิวสิควีดีโอและสปอต
  โฆษณาอัลบ้ัม รวมไปถึงมูลคารายไดจากการวางสินคาของลูกคาผูสนับสนุนอัลบ้ัมในมิวสิควีดีโอของศิลปน (Product Placement),
  ทำกิจกรรมพิเศษใหกับลูกคาเพิ่มเติมและประชาสัมพันธไปกับสื่อตางๆ ในเครือไมวาจะเปน TV, Radio, Publishing เพื่อเพิ่ม
  การมองเห็นสินคาในจุดตางๆใหกับสินคาของลูกคา (Media Exposure)

  3.2) รายไดจากการจัดคอนเสิรต ประกอบดวย
        - ผูสนับสนุน โดยจะมีการจัดแพคเก็จขายสิทธิ์ในการเปนผูสนับสนุนคอนเสิรตใหกับสินคาอื่นๆ ที่ตองการมีรูปแบบการขาย
   อยางหลากหลาย ทั้งผูสนับสนุนหลักตราสินคาเดียวทั้งคอนเสิรต (Sole Sponsorship) หรือผูสนับสนุนรวมกันหลายตรา
   สินคาในคอนเสิรต (Co-Sponsorship)
        - จำหนายบัตรเขาชมคอนเสิรต
        - การจำหนายวีซีดี, ดีวีดีบันทึกภาพการแสดงคอนเสิรต  
  
  3.3) รายไดจากกิจกรรมการตลาด 
  เชน School Tour, Campus Tour, Mall Tour หรือ Contest เพื่อสรางโอกาสทางการตลาดและชองทางการรับรูผลิตภัณฑ
  ของลูกคาเชื่อมโยงไปกับศิลปนของอารเอส นับเปนกิจกรรมที่สามารถตอยอดจากอัลบั้มเพลงและสรางประสบการณทางการ
  ตลาด (experience marketing) ควบคูไปกับดนตรีไดตรงตามกลุมเปาหมายและประสบผลสำเร็จเปนอยางดีในชวงเวลาท่ีผานมา   
  
  3.4) รายไดจากการแตงเพลงในโอกาสพิเศษตางๆ และกิจกรรมพิเศษ

 4) รายไดจากการจัดเก็บลิขสิทธิ์เพลง  

ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ

โครงสรางทีมงานและศิลปน
 ทีมงานสรรหา คัดเลือก และพัฒนาศิลปน (Pre-Production Unit)
 อยูภายใตการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยทีมงานที่มากดวยประสบการณ ขั้นตอนการสรรหา คัดเลือกและพัฒนาศิลปนมีความ
สำคัญตอการผลิตผลงานในขั้นตอๆไปเปนอยางมาก เนื่องจากเปนขั้นตอนของการเฟนหาบุคลากรที่จะเปนศิลปนคุณภาพตอไป
และการมีศิลปนใหมเพิ่มขึ้นมา ทำใหบริษัทฯมีโอกาสในการสรางงานเพิ่มมากขึ้นทั้งงานเพลง งานแสดง งานโฆษณา และภาพยนตร

 คายเพลง (Music Label)
 ปจจุบันอารเอสปรับเปลี่ยนโมเดลการทำงานจากเดิมที่เคยแบงตามประเภทของแนวเพลงแบบดั้งเดิม อาทิ ปอป (POP), ร็อค 
(ROCK), อะเดาท คอมเทมเพอรารี่ (Adult Contemporary), คันทรี่ (Country) และแนวเพลงอื่นๆ มาสูการแบงโดยใชกลยุทธ
Music Segment Champion โดย แบงออกเปน 7 กลุม 8 คายเพลงดวยกัน ไดแก 
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• กลุม Mass ที่มีกลุมเปาหมายครอบคลุมผูฟงในวงกวาง ดำเนินการภายใต แบรนด RS Music ซึ่งประกอบดวยศิลปนอยาง
 ฟลฺม-รัฐภูมิ, ลิเดีย, เกิรลลี่ เบอรี่, บีม-กวี, พริกไทย แบล็ค วานิลลา, ไอน้ำ, เลาโลม, ซีควินท, ไนซทูมีทยู, ปาน ธนพร ฯลฯ 

• กลุม Teen Community ดำเนินการภายใต แบรนด กามิกาเซ (Kamikaze) คายเพลง เทรนดี้ที่มาพรอมกับความแตกตาง
 และความใหมในรูปแบบที่ไมเหมือนใครในวงการเพลงเมืองไทย ที่มีกลุมเปาหมายเปนชาย-หญิง ชวงพรีทีน (Pre-Teen)
 อายุระหวาง 9 - 17 ป วัยประถมถึงมัธยม ที่มีไลฟสไตลความเปนตัวตนที่ชัดเจน มีความสามารถเฉพาะตัวและมีคาเเรคเตอรที่
 สามารถเปน Trendsetter ใหกับวัยรุนในสังคมไดภายใตคอนเซปต  “KIDS STRIKE”  โดยมีศิลปนชื่อดังอยาง โฟร-มด,
 เฟย ฟาง แกว, K-Otic, ขนมจีน, มีลา, Neko Jump ฯลฯ  

• กลุม Rock Society ดำเนินการภายใต แบรนด  9Richter และ Pirate  ที่มีศิลปนคุณภาพอยาง วง Silly Fools, วงสปนเฮด,
 วง Butterfly Effect  และศิลปนร็อคเลือดใหม อาทิ วง The Papers, วง Silent Scream, วงกลวยไทย, วงKid Insane,
 วง The Corset เปนตน  เขามาเจาะกลุมวัยรุนชาย-หญิง อายุระหวาง 12-30 ป ที่ชื่นชอบการฟงเพลงแนวร็อคทั้งไทยและสากล
 ตามกระแสแฟชั่น โดยเฉพาะสไตลร็อค

• กลุม Easy Listening ดำเนินการภายใต แบรนด เมลโล โทน (Mellow Tone) ที่สรางสรรคแนวดนตรีทั้งแนวเพลงในแบบปอป,
 ปอป-แจส, อะแคปเปลา และฟวชั่น ซึ่งเปนแนวเพลงทางเลือกที่ไดอิทธิพลจากประเทศตะวันตก โดยเขามาในประเทศไทย
 พรอมๆ กับเทศกาลดนตรีที่มีบรรยากาศสบายๆ ศิลปนของเพลงแนวนี้ ไมจำกัดอยูแคนักรองที่ใชเสียงเพอรฟอรม แตยังรวมถึง
 นักดนตรีประเภทตางๆ โดยจะโฟกัสไปที่กลุมเปาหมาย ชาย-หญิง อายุระหวาง 25 ปขึ้นไป ที่มีความชอบเฉพาะทาง รวมถึง
 กลุมคนวัยทำงานที่มีไลฟสไตลแบบคนเมืองที่นิยมชื่นชอบงานปารตี้และการดื่มสังสรรค ทองเที่ยวและเลนกีฬา โดยมีศิลปน
 คุณภาพในคายอยาง โก-มิสเตอรแซคแมน, วงออโตบาหน, จิรพรรณ อังศวานนท,ฯลฯ

• กลุม Uni Club ดำเนินการภายใต แบรนด เพลนตี้ มิวสิค (Plenty Music) ซึ่งเปนตัวแทนคนรุนใหมที่มีความคิดกาวไปขางหนา
 โดยไดคนดนตรีอยาง สมเกียรติ อริยชัยพาณิชย หรือ สมเกียรติ  Z-Mix เขามานั่งแทนผูบริหาร นอกเหนือจากสมเกียรติแลว
 ยังไดมีการชักชวนเพื่อนศิลปนมากมายมารวมงาน ไมวาจะเปน โป-โยคีเพลยบอย, JERRY หรือการทำงานรวมงานกับศิลปนชั้นนำ
 เชน คิว สุวีระ บุญรอด หรือ Q วง Flure, อดุลย วง Friday โดยเจาะกลุมชาย - หญิง อายุ 17-24  นักเรียน, นักศึกษา
 มหาวิทยาลัย, คนทำงานตอนตนที่ชื่นชอบเพลงไทยสากลแบบสมัยนิยม ชอบแบบมีสไตล เนนความเปนเทรนดี้ของดนตรี และการ
 รองที่มีเอกลักษณ มีตัวตนที่ชัดเจน มีเอกลักษณ อัพเดทแฟชั่น และทำตัวตามกระแสตลอดเวลา

• กลุม Reggae and Ska ดำเนินการภายใต แบรนด Raggae Village  ที่มาพรอมกับดนตรีแนวเตนรำ Reggae & Ska
 ดูแลโดย “โจ- สรพันธ กิ่งพะโยม”  รวมทีมโดย ทีโบน, จอบ บรรจบ และไคโจ บราเธอรส  เจาะกลุมชาย-หญิง อายุ 18-30 ป 
 ที่อยูในกรุงเทพฯ และ หัวเมืองใหญ  รวมถึงกลุมวัยรุนที่ชื่นชอบการทองเที่ยวตามสถานบันเทิง ปารตี้ เตนรำ ในสถานที่เที่ยวที่มี
 วงเร็กเก สกา 

• กลุม Modern Local Country หรือ ลูกทุงสมัยใหม ที่มีการดำเนินงานภายใต แบรนด อารสยาม (R-Siam) ที่สรางสรรคผลงาน
 อยางครอบคลุม และมีความหลากหลายของแนวเพลง ทั้งลูกทุงอีสาน ลูกทุงภาคกลาง ลูกทุงเพื่อชีวิต และลูกทุงหมอลำโดยคาย
 อารสยามมีศิลปนชื่อดังมากมายอาทิ โปงลางสะออน, บาววี , บิว-กัลยาณี, หญิง ธิติกานต, กุง-สุทธิราช, กระแต, หลวงไก,
 จินตรา พูลลาภ, หนู มิเตอร, ทรงกลด ฌามา ฯลฯ 
 
 ทุกทีมงานลวนประกอบดวย โปรดิวเซอร ครีเอทีฟ นักแตงเพลง ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณในวงการเพลงเปนระยะ
เวลานาน และสามารถผลิตงานเพลงที่มีคุณภาพไดหลากหลายทุกแนวเพลง ทีมงานเหลานี้จะทำหนาที่ผลิตงานเพลงทั้งภาพและเสียง
ออกมาในรูปของมาสเตอร เพ่ือสงตอออกไปจัดจำหนายท้ังชองทางการจำหนายผลิตภัณฑแผนและชองทางการจำหนายผานระบบดิจิตอล
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2.) ศิลปนเพลงไทยลูกทุง

ศิลปน              ศิลปนเดี่ยว                             ศิลปนกลุม

ฟลม รัฐภูมิ, บีม กวี, แทค, ดัง พันกร, พายุ, วิด เชษฐา,
หวิว,สมเกียรติ อริยชัยพาณิชย, โก MR.SAXMAN

ชาย ไอน้ำ, เลาโลม, BLACK VANILLA, 10 11,
NICE 2 MEET U, K-OTIC, C QUINT,
SILLY FOOLS, DR.FUU, INFAMOUS, 
THE PAPERS, KAI_JO BROTHERS,
SILENT SCREAM, JO POP, FLAME,
YOKEE PLAYBOY

หญิง ปาน ธนพร, LYDIA, NOTTO, MILA, ขนมจีน, หวาย,
มัดหมี่, ยุย ณพอาภา, เนย SENORITA, แหมม พัชริดา,
ปุม อรวรรณ, ตอง ภัครมัย

FOUR-MOD, GIRLY BERRY, AM FINE,
NEKO JUMP, CHILLI WHITE CHOC,
SISKA, FFK, CINDERELLA, พริกไทย, 
PIXEL, FLAVOUR 

ศิลปนชาย                   ศิลปนหญิง                        ศิลปนกลุม

หนู มิเตอร, หลวงไก, บาววี, 
สนุก สิงหมาตร, อู พันทาง,
ทัช ณ ตะกั่วทุง, กุง สุทธิราช,
ปเตอร โฟดิฟาย, สิงหา, เมฆา,
ถลา เสนานิคม, พิทักษ,
ทรงกลด ฌามา

หญิง ธิติกานต, บิว กัลยาณี, อันดา,
แคท รัตกาล, กระแต, การะเกด,
จินตรา พูนลาภ, เปรม ปรียาภรณ,
ดวงจันทร สุวรรณี, ฟลม ณรินทริพย, 
ปอ ปาริชาติ, นุย สุวีณา

โปงลางสะออน, โอ-เอ,    
วงสะลอ, ประถมบันเทิงศิลป

ศิลปนนักรองในสังกัด (Artist /Singer)
ปจจุบันบริษัทฯ มีศิลปนนักรองเพลงไทยสากล และเพลงไทยลูกทุง ประกอบดวยศิลปนเดี่ยวและศิลปนกลุม ซึ่งสามารถนำเสนองาน
เพลงในแนวที่หลากหลายตางกัน ตัวอยางศิลปนในอารเอส ไดแก 

1.) ศิลปนเพลงไทยสากล

ทีมงานการตลาด (Marketing & Research)
ทีมงานการตลาด รับหนาที่เปนศูนยกลางของธุรกิจเพลงในการดูแลการหารายไดตอยอดจากคอนเทนทเพลงนอกเหนือจากรายได
จากการขายผลิตภัณฑเพลง โดยมุงเนนการสรางรายไดจากการตอบโจทยการทำการตลาดของลูกคาองคกรที่ใช Music Marketing
เปนเครื่องมือในการทำการตลาดผานการเชื่อมโยงระหวางตราสินคาและศิลปนในกิจกรรมรูปแบบตางๆ โดยการพัฒนารายไดจาก
กิจกรรมที่เปนชองทางสำคัญในการโปรโมทอัลบั้ม และศิลปน ซึ่งวิธีการนี้นอกจากจะเปนการเพิ่มชองทางในการหารายไดใหกับธุรกิจ
เพลงแลว ยังเปนการเพิ่มชองทางในการโปรโมทอัลบั้มตางๆ ของธุรกิจเพลงผานทางกลุมเปาหมายของตราสินคาอีกดวย

ทีมสื่อสารองคกรและประชาสัมพันธ
ทีมสื่อสารองคกรและประชาสัมพันธ รับหนาที่ในการดูแลภาพลักษณและประชาสัมพันธทั้งศิลปน อัลบั้มและองคกร โดยมีการวาง
แผนงานควบคูไปกับทุกสวนในองคกร และรับผิดชอบในการดูแลส่ือของกลุมบริษัทในเครือ ท้ังรายการโทรทัศน รายการวิทยุ หนังสือพิมพ
นิตยสารและการประชาสัมพันธในสื่อออนไลนตางๆ
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ทีมงานจัดจำหนายผลิตภัณฑเพลงแบบแผนซีดีหรือดีวีดี และแบบดิจิตอล
 ทีมงานจัดจำหนายผลิตภัณฑแบบแผน รับหนาท่ีในการจัดหา Supplier เพ่ือผลิตสินคาในรูปแบบของซีดี, ดีวีดีและอ่ืนๆ และทำการ
จัดจำหนาย ถึงผูบริโภคผานระบบผูคาสง ผูคาปลีกและรานคาประเภทโมเดิรนเทรด สำหรับสวนทีมจัดจำหนายฝงดิจิตอล รับหนาที่
ในการประสานงานกับผูใหบริการออนไลน เครือขายโทรศัพทมือถือ และระบบดิจิตอลตางๆ เพื่อสรางชองทางการจำหนายคอนเทนท
เพลงผานระบบดิจิตอลใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด

การตลาดและภาวะการแขงขัน

การตลาด
ก. กลยุทธการตลาด 
  1) กลยุทธผลิตงานเพลงตามกลุมเปาหมายที่ชัดเจน (Segmentation)
  บริษัทฯเนนและใหความสำคัญกับการผลิตงานเพลงออกมาเพ่ือตอบสนองกลุมเปาหมายท่ีมีวิถีชีวิต (Lifestyle) และความช่ืนชอบ
  (Psychographic) ที่แตกตางกัน เพื่องานเพลงที่ตรงใจกลุมเปาหมายผูฟงใหไดมากที่สุด
  
  โดยใหความสำคัญกับคุณภาพ ทั้งคุณภาพศิลปนและคุณภาพงานเพลง ในการสรางศิลปนคุณภาพ  บริษัทฯมีกระบวนการ
  สรรหา คัดเลือก และพัฒนาความสามารถของศิลปนอยางสม่ำเสมอ    
  
  2) กลยุทธการตอยอดทางธุรกิจ 
  นอกจากการสรางสรรคงานเพลงของศิลปนในบริษัทอยางมีคุณภาพและตอเนื่องตลอดทั้งปแลว บริษัทฯมีนโยบายในการสราง
  มูลคาเพิ่มใหกับศิลปนและอัลบั้มแตละอัลบั้มอยางเปนระบบ โดยพิจารณาจากความตองการของตลาด (Demand) อันไดแก
  กลุมผูฟงเพลงโดยตรง และกลุมองคกรหรือบริษัทที่ตองการการบริการในหมวดของคอนเทนทเพลง เชน เพลงที่แตงขึ้นเพื่อ
  โอกาสพิเศษตางๆ นอกเหนือไปจากน้ัน การตลาดของธุรกิจเพลงของบริษัทฯยังมุงเนนท่ีจะเพ่ิมมูลคาของศิลปน มีการวางแผน
  ทั้งระยะสั้นและระยะยาวอยางเปนระบบ (Artist Career Management) ทำใหผลงานของศิลปนอารเอส สามารถสรางมูลคา
  เพิ่มไดมากกวาออกอัลบั้มเพลงแลวจบไป

  3) กลยุทธการสรางทางเลือกทางดนตรี
  ธุรกิจเพลงของอารเอส วางนโยบายในการเปดโอกาสและสรางทางเลือกใหมใหมใหกับกลุมผูฟงเพลงโดยการนำเสนอรูปแบบ
  ทางดนตรีใหมใหทันกับกระแสเพลงของโลกและความตองการของผูบริโภค โดยมีการสรางและใหโอกาสนักแตงเพลงเลือดใหม
  ศิลปนหนาใหมอยูตลอดเวลา สรางปรากฏการณทางดนตรีที่ใหกับกลุมผูฟงอยางไมมีขีดจำกัด เพื่อขยายฐานผูฟงเพลงของ
  บริษัทฯ ใหเพิ่มมากขึ้น
      
  4) กลยุทธการบริหารสื่อของธุรกิจในเครืออยางมีประสิทธิภาพ 
  ธุรกิจเพลงวางนโยบายในการประชาสัมพันธและส่ือสารทางการตลาดเพ่ือประชาสัมพันธศิลปนและอัลบ้ัมอยางเต็มประสิทธิภาพ
  โดยมุงเนนการบริหารสื่อในองคกรเพื่อผลักดันใหเกิดการรับรูอยางกวางขวางและคลอบคลุมทุกกลุมผูฟงเปาหมาย ประกอบไป
  ดวยรายการโทรทัศน, รายการวิทยุ, สื่อหนังสือพิมพบันเทิง, นิตยสาร, เว็บไซต และผานทางการประชาสัมพันธตางๆ
  
  นอกจากนั้นบริษัทฯ วางนโยบายดึงทีมงานสื่อสารองคกร และประชาสัมพันธเขาไปมีสวนรวมตั้งแตกระบวนการผลิตงานเพลง
  ใหทีมงานไดรับทราบคอนเซ็ปทและงานเพลงตั้งแตตน เพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  
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ภาวะการแขงขัน
 ตลาดเพลงในปจจุบันเปนชวงท่ีตองปรับกระบวนการผลิต การจัดจำหนาย การประชาสัมพันธและกิจกรรมตางๆ ใหทันตามกระแส
ของผูบริโภคที่มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป ผูบริโภคเริ่มลดบทบาทของการซื้อผลิตภัณฑเพลงผานทางการซีดีหรือดีวีดี กลายเปนการ
ฟงเพลงหรือการดาวนโหลดเพลงผานระบบ MP3 เพิ่มมากขึ้น หากผูประกอบธุรกิจเพลงยังคงเดินหนาผลิตแผนซีดีเพลงหรือดีวีดีเพลง
ตอไปในจำนวนเทาเดิม ก็อาจประสบปญหาสินคาลนตลาดได

 นอกจากนี้ปญหาเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์เพลง เริ่มควบคุมไดยากขึ้น เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์อยางกวางขวางผานทางระบบออนไลน
หรือระบบดิจิตอล การตรวจสอบและการปราบปรามทำไดยาก ทำใหบริษัทผูประกอบธุรกิจเพลงรายยอยหรือคายเพลงขนาดเล็ก
ประกอบธุรกิจไดยากมากขึ้น บางครั้งถึงขั้นตองปดกิจการไป     

จุดแข็งของกลุมอารเอส     
 1) ประสบการณและความมั่นคงของบริษัท
 การแขงขันในธุรกิจเพลง ที่มีทั้งบริษัทขนาดใหญที่ดำเนินการมาเปนระยะเวลานานและยังยืนหยัดอยูในตลาดเพลง รวมไปถึงผู
 ประกอบการขนาดกลางไปถึงคายเพลงขนาดเล็ก บริษัทเพลงขนาดใหญอยางอารเอส จะไดเปรียบในแงของประสบการณในวงการ
 เพลง ที่สามารถผลิตงานเพลงตอบโจทยผูบริโภคไดตรงตามกลุมเปาหมาย และมีความมั่นคงทั้งดานการบริหารจัดการทรัพยากร
 และบุคลากรดานเพลง การสงเสริมศักยภาพศิลปน เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิตงานเพลง หนวยสนับสนุนและวิเคราะหขอมูล
 ชองทางการกระจายผลิตภัณฑเพลงใหเขาถึงกลุมเปาหมาย และอ่ืนๆ อีกมากมาย ท่ีสำคัญคือ บริษัทฯมีความม่ันคงทางดานการเงิน
 ซึ่งเปนปจจัยสำคัญที่ทำใหบริษัทฯไดเปรียบผูประกอบการขนาดเล็กอยางเห็นไดชัด โดยบริษัทฯพรอมจะสนับสนุนเงินทุนเพื่อการ
 พัฒนางานเพลงหรือการผลิตเพลงที่มีประสิทธิภาพ ทำใหศิลปนสามารถใชศักยภาพของตนเองไดอยางเต็มที่และรักษาฐานกลุม
 ผูฟงไดอยางตอเนื่อง   

 2) ความมั่นคงจากการกระจายความเสี่ยงของการประกอบธุรกิจ 
 แมวาอารเอสจะประสบความสำเร็จจากธุรกิจดานเพลง แตบริษัทฯก็ยังใหความสำคัญกับธุรกิจในเครือที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจเพลง
 เพ่ือลดความเส่ียงจากผลกระทบของยอดขายผลิตภัณฑเพลงแบบแผนท่ีลดจำนวนลง โดยมุงหวังวาธุรกิจเก่ียวเน่ืองจะนำ Content
 เพลงไปตอยอดทำใหเกิดรายไดเขาสูบริษัทฯเพิ่มมากขึ้น 

 3) การผสานประโยชนจากกลุมธุรกิจในเครือ (Synergy) 
 อารเอสมีบริษัทในเครือที่หลากหลายและพรอมจะผสานประโยชนสูงสุดใหแกกัน เชน ธุรกิจเพลงผลิตงานเพลงออกมาเปนอัลบั้ม
 ธุรกิจภาพยนตรสามารถพิจารณาศิลปนที่ออกอัลบั้มนำมาเลนภาพยนตรได หรือธุรกิจสื่อโทรทัศนสามารถนำศิลปนเพลงเหลานั้น
 มาเปนพิธีกรรายการตางๆ ได 

 ข. กลยุทธการสรางพันธมิตรทางธุรกิจ
  
  1) วางนโยบายเปดโอกาสทางธุรกิจเพลงกับพันธมิตรในทุกรูปแบบ
  
  บริษัทฯเล็งเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำธุรกิจในปจจุบันที่มีความหลากหลาย ขอเสนอหรือการทำงานรวมกับพันธมิตร
  ในรูปแบบตางๆ ถือเปนกลยุทธที่จะชวยสรางความแข็งแรงของธุรกิจเพลงใหรุดหนามากยิ่งขึ้นไป โดยเฉพาะธุรกิจเพลงนั้น
  สามารถเชื่อมตอกับธุรกิจอื่นๆ ไดอยางไมมีขีดจำกัด การเปนพันธมิตรทางธุรกิจกันจึงเปนทางเลือกที่บริษัทฯเปดกวางสำหรับ
  ขอเสนอจากพันธมิตรอยูตลอดเวลา 
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 4) ความรวดเร็วในการปรับองคกรใหทันกับสภาวการณ
 แมอารเอสจะเปนบริษัทขนาดใหญ แตดวยวิสัยทัศนของผูบริหารที่กาวไกลเล็งเห็นถึงการขับเคลื่อนองคกรที่ตองอาศัยการตัดสินใจ
 ที่รวดเร็วและทันตอเหตุการณ ทำใหบริษัทฯตอบรับการเปลี่ยนแปลงที่นำไปสูสิ่งที่ดีกวาอยูเสมอ โดยไมตองผานกระบวนการที่
 ยุงยาก อัลบั้มเพลงและศิลปนของอารเอสจึงทันสมัย และเปนที่ตองการของตลาดในปจจุบันอยูตลอดเวลา
 
 5) ภาพลักษณและชื่อเสียงที่ดี
 นอกจากเพลงและศิลปนจะประสบความสำเร็จดวยตนเองแลว ภาพลักษณและช่ือเสียงขององคกรถือเปนแรงผลักดันท่ีสำคัญไมนอย
 ไปกวาสวนสนับสนุนอ่ืน บริษัทฯมีนโยบายสนับสนุนโครงการเพ่ือชวยเหลือสังคม (Corporate Social Responsibility) โดยสนับสนุน
 ศิลปนและพนักงานของบริษัทฯ ใหเขารวมกิจกรรมหรือโครงการเพื่อชวยเหลือสังคมตางๆ อาทิเชน ในป 2550 บริษัท อารเอส
 จำกัด (มหาชน) รวมกับ มูลนิธิที่อยูอาศัยเพื่อมนุษยชาติ (ประเทศไทย) ทำการแตงตั้ง รัฐภูมิ โตคงทรัพย (ฟลม) เปนของทูต
 มูลนิธิฯ เพื่อมีสวนรวมในการทำกิจกรรมของมูลนิธิ และมีสวนชวยในการรณรงคประชาสัมพันธตางๆ สงผลใหบริษัทฯ และศิลปน
 ฟลม รัฐภูมิ โตคงทรัพย เปนที่รูจักและเปนขวัญใจของกลุมผูฟงเพลงเพิ่มมากขึ้น 
 
 6) ชองทางการจำหนาย
 วิถีชีวิตและพฤติกรรมของผูบริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปขางตน  สงผลใหบริษัทฯตองปรับตัวใหทันกับคูแขง เพ่ือหารายไดจากพฤติกรรม
 ที่เปลี่ยนแปลงไปใหไดเพิ่มมากขึ้น การทำตลาดเพลงในชวงปที่ผานมาจึงเนนที่ระบบดิจิตอลและการดาวนโหลดเปนสวนใหญ
 ชองทางการจัดจำหนายผลิตภัณฑเพลงแบบเดิมจึงลดบทบาทลง เพื่อปรับกลยุทธใหเทาทันการแขงขันในปจจุบัน

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
 - ไมมี -

การจัดจำหนาย
ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
 RS Music Distribution (เดิม คือ บริษัท เค.มาสเตอร จำกัด) ทำหนาที่จัดจำหนายซอฟแวรบันเทิงตางๆของอารเอส (สินคาใน
รูปแบบของ CD VCD DVD และ Dual Disc) ผานชองทางการจัดจำหนายตางๆ โดยมีรายละเอียดในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้
 RS Music Distribution เปนผูจัดจำหนายผลิตภัณฑเกี่ยวกับดนตรีใหกับคายเพลงตางๆ และบริษัทอื่นๆ ในเครืออารเอสเปนหลัก
ท้ังยังมีการจำหนายสินคานอกเครือในรูปแบบของ CD VCD DVD และ Dual Disc ดวย เชน เพลงสากล, เพลงลูกทุง, เพลงไทยสากล
นอกจากนี้ยังมีการจัดจำหนายเพิ่มเติมในสวนของผลงานบันเทิงทางดานดนตรีอื่นๆ เชน Edutainment software เปนตน โดยผาน
ชองทางการจำหนายตางๆท่ีมีอยู เชน Traditional trade (รานคาสง และ รานคาปลีก), Modern trade (Hypermarket, convenience
store, music and movie shop) และชองทางใหมอื่นๆ โดยมีแนวทางการบริหารงาน ดังนี้
 
 1) การวางโครงสรางระบบการจัดจำหนาย 
 เปนการบริหารงานเพื่อใหสินคาของอารเอส กระจายไปสูกลุมเปาหมายไดอยางถูกตองและแมนยำ เนื่องจากสินคาที่จัดจำหนาย
 นั้นมีหลากหลายประเภท  ทำใหกลุมลูกคาเปาหมายแตกตางกันออกไปดวย ดังนั้นระบบการจัดจำหนายถือเปนปจจัยสำคัญใน
 การสนับสนุนและสงเสริมใหสินคาตางๆเหลานี้สามารถเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายที่วางไว รวมถึงการเพิ่มจำนวนสาขาของรานคา
 ที่ดูแลอยูใหครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งจะเปนปจจัยเสริมในการผลักดันใหสินคาของอารเอส เปนที่รูจักและกระจายตัวไดอยางแพร
 หลายยิ่งขึ้น
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 2) การเลือกใชแหลงผลิตสินคาที่มีการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน 
 RS Music Distribution ไดวางนโยบายในการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของสินคา โดยเริ่มตนจากกระบวนการตรวจสอบ
 มาสเตอรใหสมบูรณแบบ กอนจะนำไปผลิตเปนซอฟแวรบันเทิง และจัดหาแหลงผลิตที่มีเครื่องจักรและอุปกรณทันสมัย ผานการ
 รับรองจากองคกรมาตรฐานสากล มีกระบวนการในการตรวจสอบคุณภาพของการผลิต อาทิ ความสมบูรณของภาพและเสียง,
 คุณภาพการพิมพปก เปนตน มีการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบและการผลิตชิ้นสวนตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน แผนและกลองซีดี
 เพื่อใหไดรับสินคาที่มีคุณภาพสูงออกมาสูกลุมลูกคา

 3) การวางแผนกลยุทธทางการตลาดใหมีประสิทธิภาพ 
 การนำเสนอผลงานเพลงใหกับกลุมคนฟงท่ีมีหลากหลายประเภทน้ัน RS Music Distribution ในฐานะท่ีเปนตัวแทนจำหนายผลงาน
 เพลงของอารเอส ซึ่งเปนหนวยงานที่พบปะลูกคาในตลาดอยูตลอดเวลา ทำใหสามารถสำรวจความตองการของลูกคาไดสม่ำเสมอ
 ทุกเดือน จะทำการประเมินผลการสำรวจเพื่อสรุปและประมวลผล จากนั้นก็จะประสานงานไปยังคายเพลงตนสังกัดของอารเอส
 เพื่อนำเสนอผลการตอบรับของลูกคาในตลาด ทำใหแตละคายเพลงไดรับภาพสะทอนจากลูกคาไดชัดเจนยิ่งขึ้น และสามารถนำ
 ไปปรับปรุงการผลิตผลงานเพลงออกมาใหตรงกับความตองการของตลาดและกลุมลูกคามากที่สุด นอกจากนี้เมื่อสามารถทำให
 แตละคายเพลงของอารเอสสามารถผลิตผลงานเพลงไดตรงกับความตองการของตลาดแลว RS Music Distribution ยังมีมาตรการ
 ในการใชทรัพยากรที่มีอยูในเครือเพื่อสงเสริมการจัดจำหนายสินคาตางๆดวย อาทิ สื่อโทรทัศน สื่อสิ่งพิมพ เปนตน   

 4) การควบคุมตนทุนการผลิตและจัดจำหนาย 
 เนื่องดวย RS Music Distribution เปนหนวยงานหนึ่งที่จะตองดูแลและบริหารงานดานการผลิตและจัดจำหนายสินคาของอารเอส
 ทั้งหมด ทำใหตองวางแผนการทำงานดานการผลิตใหสอดคลองกับคายเพลงตางๆ ทั้งนี้ไดมีการประสานงานและวางแผนการจัด
 จำหนายรวมกับคายเพลงตางๆ เพื่อใหสามารถผลิตสินคาในจำนวนที่เหมาะสมกับจำนวนขายจริงที่ประมาณการไว 
 
 โดยหลังจากที่ธุรกิจเพลงของอารเอสมีการปรับแผนกลยุทธในการออกอัลบั้ม คือ ไมเนนปริมาณของอัลบั้มที่ออก แตจะโฟกัสผล
 งานเพ่ือความชัดเจนในการเจาะกลุมเปาหมายมากข้ึน  ดวยเหตุน้ีเองในเดือนกันยายน พ.ศ.2549 ไดมีการขายเคร่ืองจักรในการผลิต
 ทั้งหมด เพื่อใหการทำงานของ RS Music Distribution สอดคลองกับธุรกิจเพลงของอารเอส นอกจากนี้ยังกอใหเกิดความยืดหยุน
 ในการบริหารตนทุนในการผลิตอีกดวย 
 
 หนาที่สำคัญอีกประการหนึ่งของ RS Music Distribution คือ การบริหารสินคาคงคลังของอารเอสใหอยูในระดับที่เหมาะสม เนื่อง
 จากสินคาของธุรกิจเพลงมีอัตราการหมุนเวียนสินคาคอนขางสูง ทำให RS Music Distribution ตองวางนโยบายการบริหารและ
 การทำงานใหสอดคลองกับสถานการณตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ซึ่งแมวาจะมีการวางแผนการจัดจำหนายตั้งแตตน
 ทางรวมกับธุรกิจเพลงแลวก็ตาม แตก็ยังตองมีการปรับแผนการทำงานใหทันสมัยอยูเสมอ เพื่อปองกันปญหาเรื่องสินคาลาสมัย
 อันเปนปจจัยหลักที่จะสงผลกระทบตอการบริหารสินคาคงคลังของอารเอส

การตลาดและภาวะการแขงขัน

การตลาด
 ก. กลยุทธทางการตลาด
 1) กลยุทธการจัดจำหนายใหมีประสิทธิภาพ 
 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดจำหนายสินคาของอารเอส  RS Music Distribution ไดมีการกำหนดแผนงานกอนที่จะจัดจำหนาย
 สินคาแตละรายการ ในจำนวนสินคาที่เพียงพอ และเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย ภายในชองทางการจัดจำหนาย ทั้ง Traditional
 trade และ Modern trade คิดเปนสัดสวนประมาณ 40% และ 60% ตามลำดับ โดยมีโครงสรางดังนี้ 
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 2) กลยุทธการวางแผนกิจกรรมทางตลาด  
 ฝายการตลาดไดวางแผนกิจกรรมสงเสริมการขาย ณ จุดขาย (Below the line activity) ในรูปแบบตางๆ ตลอดป ทั้งเพลงไทย
 สากลและเพลงลูกทุง เพื่อผลัดเปลี่ยนและหมุนเวียนไปยังบริเวณจุดขายตางๆที่เปนกลุมลูกคาเปาหมาย ซึ่งสามารถสงเสริมยอด
 ขายของธุรกิจเพลงได อาทิ การแจกของ premium กับอัลบั้ม, ศิลปนไปแจกลายเซ็น หรือ โชวมินิคอนเสิรต รวมถึงการใชสื่อ
 ณ จุดขาย (Point of sale) ที่สามารถดึงดูดความสนใจของกลุมลูกคาเปาหมายไดในระดับหนึ่ง และไดรับการตอบรับจากลูกคา
 เปนอยางดี ทั้งยังสามารถสรางความพึงพอใจใหกับรานคาที่เปนตัวแทนจำหนายสินคาของบริษัทฯ

 3) ระบบการวิเคราะหขอมูลการขายที่ถูกตองและแมนยำ
 จากการที่บริษัทฯนำเอาระบบคอมพิวเตอรเพื่อการบริหารฐานขอมูล เขามาใชกับธุรกิจการจัดจำหนาย ทำใหบริษัทฯสามารถตรวจ
 สอบยอดขายและวางแผนการจัดจำหนายของรานคาไดอยางแมนยำ ซึ่งสงผลใหฝายขายและฝายการตลาดสามารถปรับเปลี่ยน
 กลยุทธทางการขายและการตลาดไดรวดเร็วและทันกับสถานการณในชวงเวลานั้นๆ ตามขอมูลที่ไดรับมาจากการวิเคราะหฐาน
 ขอมูลผานระบบดังกลาว

 4) ระบบการขนสง (Logistic) ที่มีประสิทธิภาพ
 สำหรับการบริหารและจัดการระบบการขนสง บริษัทฯ ไดใชบริการการจัดเก็บสินคาคงคลังและจัดสงสินคาโดยบริษัทขนสงที่มี
 ความนาเชื่อถือในอันดับตนๆของประเทศไทย ทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด โดยสามารถจะตอบสนองความตองการสินคาได
 ตรงตามเวลาที่กำหนดไว  
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 ภาวะการแขงขัน 
 เนื่องจากปจจุบันมีบริษัทเพลงตางๆมากมายทั้งขนาดใหญและเล็กที่ผลิตผลงานเพลงออกสูตลาดในหลากหลายแนวเพลง
 ทำใหการแขงขันรุนแรงมากยิ่งขึ้น ทั้งในแงของปริมาณ และแนวเพลงที่นำเสนอตอผูบริโภค และผูบริโภคเองก็มีโอกาสในการเลือก
 ซื้อสินคาใหตรงตามความพึงพอใจและความตองการมากยิ่งขึ้น ประกอบกับปจจุบันมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำใหการละเมิดลิขสิทธิ์
 ทำไดงายและกระจายเปนวงกวางในกลุมผูบริโภค อาทิ  MP3, download เพลง หรือ CDที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่งจะสงผลใหความ
 นิยมของผูบริโภคเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว จึงทำใหปจจุบันธุรกิจการจัดจำหนายสินคาลิขสิทธิ์นั้นตองพิจารณาใหถูกชองทาง
 เวลา และสามารถเขาถึงความตองการของผูบริโภคไดมากขึ้น ดังนั้นการประกอบธุรกิจการจัดจำหนายนี้ จึงตองสามารถปรับ
 เปลี่ยนกลยุทธทางการตลาดในการนำเสนอสินคาไดตลอดเวลา

 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
 - ไมมี -

การจัดเก็บลิขสิทธิ์
 บริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จำกัด หรือในชื่อยอวา TCC (THAI CORYRIGHT COLLECTION CO., LTD.) เปนบริษัทฯในเครือที่ทำ
หนาที่จัดเก็บลิขสิทธิ์ผลงานตางๆที่ถูกนำไปใชในเชิงพาณิชยใหกับบริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) 
 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
 TCC ไดจำแนกประเภทของผลิตภัณฑตามประเภทของลิขสิทธิ์งานเพลงออกเปน 2 กลุมคือ 
 1) ประเภทสิทธิเผยแพรตอสาธารณชน  
 เพื่อใชในธุรกิจที่มีการแสดงสดหรือใชงานดนตรีกรรมในรูปแบบตางๆ รวมถึงงานดนตรีกรรม ผานสิ่งบันทึกเสียงและคาราโอเกะ
 อาทิเชน ตูเพลง (Juke Box), รานคาราโอเกะ, รานอาหาร, โรงแรม, หางสรรพสินคา, สายการบิน, วิทยุกระจายเสียง เปนตน 
 
 2) ประเภทสิทธิทำซ้ำ และดัดแปลง ไดแก 
  - กลุมผูประกอบธุรกิจการลงโปรแกรมเพลงใหแกผูประกอบการคาราโอเกะ  
  - กลุมเอเยนซี่โฆษณาที่รับผลิตโฆษณาที่ใชเพลงเปนสวนหลักในการดำเนินเรื่อง หรือสวนประกอบของภาพยนตรโฆษณา 
  - ผูที่นำผลงานเพลงไปทำซ้ำหรือดัดแปลงในเชิงพาณิชย เชน ผลิตอัลบั้มเพลงเกานำมารองใหม ผลิตเพลงแปลง หรือการ
   นำเพลงไปบันทึกรวมใหมเพื่อกิจการอยางใดอยางหนึ่ง

การตลาดและภาวะการแขงขัน

การตลาด
ก. กลยุทธทางการตลาด
 1) กลยุทธเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ (Increase collective efficient) 
 ในป 2551 บริษัทฯ ไดทำการปรับปรุงระบบการจัดเก็บขึ้นใหมใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น จัดสรรทรัพยากรบุคคลเขาบริหารพื้นที่
 โดยเนนประสิทธิภาพในการใหบริการลูกคา จัดทีมงานสนับสนุนการทำงานของฝายปฏิบัติการในพื้นที่ การตรวจสอบผลงานการ
 ปฏิบัติงานของพนักงานตลอดจนทำการปรับปรุงระบบการจัดการขอมูลลูกคา เพื่อใหไดขอมูลของลูกคาที่ครบถวน,ทันเหตุการณ,
 ชัดเจนแมนยำและรวดเร็วขึ้น ทำใหสามารถเพิ่มรายไดจากสมาชิกที่ครบรอบสัญญา และสมาชิกที่คางชำระไดมากขึ้น

 ในป 2552 บริษัทฯ เนนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บโดยการบริหารพ้ืนท่ีตามศักยภาพใหมากข้ึน ผสมผสานกับการนำระบบ
 การจัดทำแผนที่เขามาใชประโยชนในการวางแผนติดตามลูกคาสมาชิก เพิ่มทีมงานตรวจสอบความถูกตองและครบถวนในแตละ
 พื้นที่ ซึ่งจะสงผลใหสามารถจัดเก็บคาลิขสิทธิ์จากผูใชงานไดถูกตองและมากยิ่งขึ้น
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 2) กลยุทธการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายและบริการหลังการขาย
 TCC ไดเตรียมการรับมือกับสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว โดยการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายเพื่อสนับสนุนใหผูประกอบการและ
 ตัวแทนสามารถทำธุรกิจไดอยางราบรื่น เพื่อเปนการรักษาตลาดและเสริมสรางมูลคาเพิ่มในธุรกิจในระยะยาว 

 ทางบริษัทฯ ไดทำการรณรงคเพื่อสรางทัศนคติของผูประกอบการใหเห็นถึงประโยชนจากการใชงานลิขสิทธิ์อยางถูกตองตลอดจน
 การคุมครองสิทธิ พรอมทั้งนำกิจกรรมการสงเสริมการขายและการบริการหลังการขายมาผสมผสาน เพื่อเปนการสรางความมั่นใจ
 และผูกพันกับตราสินคาของบริษัทฯ(TCC) ในระยะยาว ขยายฐานลูกคาสมาชิกเพ่ิมมากข้ึน การต้ังเปาเพ่ือรับสวนลดสำหรับสมาชิก
 ผูซื้อลิขสิทธิ์ ประเภทตางๆ การบริการใหคำแนะนำดานกฎหมายลิขสิทธิ์ การใหสวนลดพิเศษในกรณีตางๆ และกิจกรรมอื่นๆ
 ที่ตอบสนองตอกลุมลูกคาสมาชิก
 
 3) กลยุทธการปราบปรามผูละเมิดลิขสิทธิ์ในชองทางคาราโอเกะ
 ในป 2552 บริษัทจึงไดมีการวางแผนปราบปรามผูละเมิดในพื้นที่สำคัญๆ เพื่อสงผลใหเกิดการชำระคาลิขสิทธิ์ โดยเฉพาะในกลุม
 ธุรกิจสถานประกอบการคาราโอเกะ และผูใชผลงานเพลงในการประกอบธุรกิจท่ีมีผูมีอิทธิพล จงใจละเมิดลิขสิทธ์ิอยูเปนจำนวนมาก
 การวางแผนกลยุทธในการเขาปราบปรามผูจงใจละเมิดลิขสิทธิ์จึงยังเปนสิ่งจำเปน ที่จะสงผลใหผูประกอบการชำระคาลิขสิทธิ์เขา
 มาอยางถูกตอง 

 4) กลยุทธการขยายชองทางการจัดเก็บคาลิขสิทธิ์ชองทางใหม
 บริษัทฯ ไดดำเนินการขยายกลุมเปาหมายในการจัดเก็บลิขสิทธ์ิใหครอบคลุมพ้ืนท่ีในการจัดเก็บคาลิขสิทธ์ิของบริษัทฯเพ่ิมข้ึน อยาง
 ตอเนื่องตั้งแตป 2549-2551 เชน ในสวนของสถานที่จำหนายเครื่องใชไฟฟา, สถานที่จำหนายเครื่องคอมพิวเตอร, สถานประกอบ
 การสายการบิน, สถานประกอบการโรงแรม, วิทยุกระจายเสียง, หางสรรพสินคา มินิมารท รานสะดวกซื้อ, เคเบิ้ลทีวี และกลุม
 เอเยนซี่โฆษณา
 
 ในป 2552 บริษัทฯ ไดวางเปาหมายในการมุงเนนการจัดเก็บคาลิขสิทธิ์ในกลุมเปาหมายใหมๆ มากขึ้น เชน กลุมเอเยนซี่โฆษณา
 กลุมผูผลิตรายการโทรทัศน โดยวางแผนการนำเสนอดวยรูปแบบตางๆ เพื่อดึงดูดใหเกิดการใชผลงานลิขสิทธิ์ที่บริษัทฯดูแลอยูมาก
 ข้ึน ผสมผสานกับกลยุทธอ่ืนๆในขางตน จึงเปนท่ีคาดหมายวาการจัดเก็บคาลิขสิทธ์ิในกลุมเปาหมายเหลาน้ีจะเพ่ิมสูงข้ึนในป 2552 น้ี
   
 ภาวะการแขงขัน 
 ก. มูลคาตลาดการจัดเก็บลิขสิทธิ์เพลงและแนวโนมการเติบโต
 ตลาดการจัดเก็บลิขสิทธิ์เพลงคาราโอเกะของประเทศไทยในป 2551 ที่ผานมา มีมูลคาประมาณ 490 ลานบาท ซึ่งเปนมูลคาใกล
 เคียงกับป 2550 สาเหตุมาจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศที่มีการชะลอตัวในป 2551 สงผลใหธุรกิจคาราโอเกะตองชะลอ
 ตัวลงเนื่องจากมีผูใชบริการลดลง โดยแบงเปนกลุมตางๆ ไดแก
 • ตูคาราโอเกะตลาดมีการหดตัวลง มีผูใชบริการลดลงสงผลกระทบถึงรายไดของผู ประกอบการ เกิดการขยายตัวของกลุม
  สติ๊กเกอรปลอมที่หลอกขายเพื่อเก็บคาคุมครองในพื้นที่ตางๆ
 • บูธคาราโอเกะผูประกอบการรายยอยทยอยปดตัว และผูประกอบการรายใหญขยายพื้นที่แทน 
 • รานคาราโอเกะ ภาพรวมของตลาดยังคอนขางคงที่ มีการสับเปลี่ยนผูประกอบการรายเกาที่เลิกกิจการ และมีผูประกอบการ
  รายใหมเปดสาขาใหมและขยายกิจการ
 
 ในป2552 แนวโนมของธุรกิจคาราโอเกะคาดวาจะมีอัตราคงที่เมื่อเทียบกับปที่ผานมา ซึ่งจะสงผลใหการดำเนินการจัดเก็บคา
 ลิขสิทธิ์มีปริมาณทรงตัวดวย โดยมีอัตราเฉลี่ยการเติบโตของตลาดต่ำกวา 10%
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 ข. องคกรจัดเก็บคาลิขสิทธิ์เพลง
 ปจจุบันมีองคกรในการจัดเก็บจัดเก็บคาเผยแพรลิขสิทธิ์เพลงที่ขึ้นทะเบียนอยางถูกตองกับกรมทรัพยสินทางปญญาจำนวน 17
 องคกร โดยมีผูเลนหลักในตลาดรายใหญ คือ บจก. จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ่ง อินเตอรเนชั่นแนล (GMM-MPI) มีสวนแบงใน
 ตลาดประมาณ 41% อันดับที่สอง คือ บจก. จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย (TCC) มีสวนแบงในตลาดประมาณ 37% อันดับที่ 3 คือ กิจการ
 รวมคา เอ็มซีที-โฟโนไรทส  7% บจก. ติดตามมาดวย ลิขสิทธิ์เพลงมีสวนแบงประมาณ 5% 
 
 ซึ่งผูนำหลักในตลาดนี้ยังคงเปนเพียง 2 รายที่ครองสวนแบงในตลาดเพิ่มขึ้นเปนประมาณ 80% คือ GMM-MPI และ TCC
 
 ค. แนวโนมภาวะการแขงขัน
 ในธุรกิจการจัดเก็บคาลิขสิทธิ์นั้น จะมีภาวะการการแขงขันแบงเปน 2 สวน คือ
 1.) กลุมผูนำตลาด (GMM-MPI และTCC) จะมีการแขงขันกันนอยเพราะผูประกอบการมีความจำเปนตองใชลิขสิทธิ์ของทั้งสอง
  กลุมอยูแลว แตปจจัยที่จะสงผลใหสามารถจัดเก็บคาลิขสิทธิ์ไดเพิ่มขึ้น จะขึ้นอยูกับประสิทธิภาพในการจัดเก็บ และการปราบ
  ปรามผูละเมิดของแตละองคกรมากกวา 

 2.) องคกรขนาดเล็กในตลาด การแขงขันจะมีมากขึ้นแตก็จะไมรุนแรง เนื่องจากกำลังซื้อของผูประกอบการแตละรายมีจำกัด
 จึงตองเลือกผลงานของบางองคกรเพราะไมสามารถซ้ือไดครบ สงผลใหองคกรเล็กๆตองใชกลยุทธการขายในราคาต่ำ และการแถม
 ใหกับผูประกอบการ ซึ่งบางองคกรตองกระทำการจับผูละเมิดลิขสิทธิ์บนผลงานเพลงขององคกรอื่น ซึ่งสรางปญหาใหกับธุรกิจนี้
 คอนขางมาก

 ดวยเหตุนี้ในป 2552 การแขงขันของ 2 องคกรผูนำตลาด จะเนนไปในแนวทางการพัฒนาระบบจัดเก็บ การตรวจสอบเพื่อเพิ่ม
 ประสิทธิภาพใหครอบคลุมพ้ืนท่ี การพัฒนาบุคลากร การบริหารระบบขอมูล มากกวาการแขงขันกันเพ่ือแยงสวนแบงทางการตลาด 
 ซึ่งจะสงผลใหธุรกิจโดยรวมเติบโตมากขึ้น

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
 - ไมมี -

ธุรกิจดิจิตอล
ธุรกิจดิจิตอลแบงเปน 2 สวนหลักๆ ไดแก Mobile Business และ Online Business

Mobile Business

ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
 บริการทางดาน Mobile นั้นแบงเปน 2 กลุมใหญ  คือ บริการ Mobile Download และบริการเสียงรอสาย ซึ่งการใหบริการ
Mobile Download นั้นมีรูปแบบบริการคือ เสียงเรียกเขา (Ringtone) เต็มเพลง (Full song) และการใหบริการ Download มิวสิค
วีดีโอ (Full MV) ไมเพียงแต Content เพลงเทานั้น ยังรวมไปถึงการใหบริการ Application ตางๆ เชน Theme และเกมสอีกดวย

สวนบริการเสียงรอสายนั้น กำลังเปนที่นิยมอยางมากในชวง 2 ปที่ผานมา ซึ่งเปนการใหบริการเสียงเพลงผานเครือขายของโมบาย
โอเปอเรเตอร ที่ไมสามารถจะละเมิดลิขสิทธได บริการนี้เปนที่นิยมอยางมากในกลุมวัยรุนและคนทำงาน 
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การตลาดและภาวะการแขงขัน

การตลาด
 เนื่องจากการทำตลาดบริการ Mobile Content นั้นเปนสิ่งที่ทาทาย เพราะพฤติกรรมผูบริโภคเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก รวมไปถึง
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ทำใหการเขาถึงบริการทำไดอยางสะดวกขึ้น โดยกลยุทธทางการตลาดที่จะทำใหบริการทาง Mobile
ประสบความสำเร็จนั้น ตองทำใหบริการนั้นๆเหมาะสมในแตละกลุม พรอมทั้งใชงานงายและเขาถึงไดอยางรวดเร็ว เนื่องจากกลุม
ลูกคาของทางบริษัทน้ันกวางมาก ต้ังแตเด็ก วัยรุน นักเรียน นักศึกษา คนทำงาน จนกระท่ังถึงผูใหญ ดังน้ันการท่ีจะมีบริการท่ีสามารถ
ตอบสนองความตองการของกลุมเหลานี้จึงเปนกลยุทธที่สำคัญ รวมไปถึงชองทางการจัดจำหนายที่สามารถเขาตรงไปยังกลุมลูกคา
เหลาน้ีได โดยในชวงท่ีผานมาน้ันการใหบริการจำเปนตองพ่ึงพาชองทางการจัดจำหนายจากทางผูใหบริการเครือคาย ซ่ึงแตละโครงขาย
ก็มีชองทางใหลูกคาโทรเขาไปขอรับบริการท่ีแตกตางกัน แตทวาปจจุบันทางบริษัทสามารถจะพัฒนาระบบจัดจำหนายและใหบริการเอง
ข้ึนมา อาทิเชน *4911 ซ่ึงไมวาลูกคาจะใหบริการของเครือขายใด การสามารถโทรเขามาท่ี *4911 เพ่ือรับบริการเสียงรอสาย หรือเสียง
เรียกเขาไดอยางสะดวกสบายและรวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ทางบริษัทยังไดรวมมือกับกลุมพันธมิตรคูคาเพื่อใหคูคานั้นสามารถนำเอง
Content และ บริการตางๆ ของบริษัทไปจัดจำหนายเพื่อเปนการขยายชองทางการเขาถึงผูบริโภคเพิ่มเติมขึ้น

ภาวะการแขงขัน
 สำหรับบริการ Digital Content นั้น มีมูลคาตลาดปละไมนอยกวา 5 พันลานบาท และมีแนวโนมที่เติบโตอยางตอเนื่อง ตามการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ไมวาจะเปนระบบโครงขายหรือเครื่องลูกคาย ซึ่งขณะนี้โครงขาย 3G นั้นกำลังอยูในชวงการเปดใหบริการ
ดังนั้นหากโครงขาย 3G มีการใหบริการเกิดขึ้นก็จะทำใหเกิดบริการใหม ๆ ตามขึ้นมาอีกมากมาย สำหรับผูประกอบการ Digital
Content นั้น มีหลากหลายมาก ทั้งที่เปน Content Owner ซึ่งเปนเจาของ Content หรือ Service Provider ซึ่งเปนคนพัฒนา
บริการแตอาจจะมีหรือไมมี Content เปนของตนเอง รวมไปถึงยัง Content Aggregator ซึ่งเปนคนรวบรวม Content เขาดวยกัน
โดยเปนคนดูแลผลประโยชนใหกับเจาของ Content ที่อาจจะไมสามารถพัฒนาและใหบริการ Digital Content ได สำหรับบริษัท
อารเอส จำกัด (มหาชน) เริ่มพัฒนาปรับปรุงตัวเอง ใหเปนผูประกอบการ Digital Content ไดทั้ง 3 รูปแบบ ไมวาจะเปนเจาของ
Content การแนะนำและใหบริการใหมๆ รวมถึงการขยายมาเปน Content Aggregator ใหกับเจาของ Content ตางๆ ที่สามารถ
จะนำเอา Content ผานระบบและบริการของบริษัท ซ่ึงแนนนอนวาการแขงขันทางดาน Digital Content น้ันคอนขางจะสูง เน่ืองจาก
ตองแขงกับเทคโนโลยี แตทวาในที่สุดแลวคนที่เปนเจาของ Content นั้นสามารถที่จะอยูรอดได ดังวลีที่วา “Content is a King” 
 
การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ
 การจัดหาและพัฒนาผลิตภัณฑน้ันถือเปนปจจัยสำคัญสำหรับธุรกิจ Digital Content ซ่ึงตองอาศัยการทำงานท้ัง 3 ดานไปพรอมๆ
กัน ไมวาจะเปนเรื่องของระบบโครงขายที่จะสามารถรองรับการใหบริการ จนถึงเครื่องลูกขายที่ตองมีความพรอม และContent ที่ตอง
มีการพัฒนาใหสามารถใชงานได ตัวอยางเชน ในชวงเดือน ตุลาคม 2550 ทางบริษัทฯเปดใหบริการใหมที่เรียกวา hi-Q Song ซึ่งเปน
การใหบริการโหลดเพลงเต็มเพลง (Full Song) ซึ่งมีคุณภาพเทียบเทาแผน CD ผานทางเครือขายของโอเปอเรเตอรโดยตรง หรือที่เรียก
วา Over the Air (OTA) โดยท่ีการใหบริการ Full Song น้ัน บริษัทไดใหบริการมานานกวา 3 ป แลว เพียงแตวาในขณะน้ันโครงขาย
และเครื่องลูกคายยังไมสามารถจะใหบริการคุณภาพของ Content ที่ดีไดเหมือนในปจจุบัน จนกระทั้งมาในป 2550 ที่ระบบโครงขาย
เริ่มรองรับการใหบริการขอมูล(Data) ไดมากขึ้นและเร็วขึ้น ประกอบกับเทคโนโลยีทางดานการฟงเพลงของเครื่องลูกคายเองก็มีการ
พัฒนาจนเทียบไดกับระบบเครื่องเสียงชั้นยอด ดังนั้นทางบริษัทฯจึงสามารถที่จะพัฒนาตอยอดการใหบริการ Full Song โดยเปดให
บริการ hi-Q Song ที่มีคุณภาพเทียบเทา CD ที่มีขนาดของไฟล ประมาณ 5 MB ผานทางโครงขายสงตรงไปยังเครื่องลูกขาย ซึ่ง
เทียบกับ Full Song ธรรมดาที่มีขนาดของไฟลเพียงแค 900 KB จึงทำใหคุณภาพและอรรถรสในการฟงเพลงนั้นมีความเตกตางกัน
อยางสิ้นเชิง 



RS 2008 ANNUAL REPORTลักษณะการประกอบธุรกิจ

39welcome to our inspired. world

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
- ไมมี -

Online Business

ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
ธุรกิจออนไลน เปนธุรกิจดานการสรางรายไดจากอินเตอรเน็ตเว็บไซดเปนหลัก โดยประกอบดวย 2 เว็บไซดดังนี้
 1.) www.zheza.com เปนเว็บไซดในลักษณะของ Community Website ภายใตคอนเซ็ปต “Virtual Digital Life”
 โดยมีรายละเอียดของเว็บไซดดังนี้
 • กลุมเปาหมายหลัก 12 - 18 ป (มัธยมตน - ปลาย)
 • เนนการนำเสนอขอมูลวัยรุน (Teen)
 • จำนวนสมาชิกกวา 1,700,000 คน (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551)
 • มีผูเขาชมเว็บไซดเฉลี่ยตอวันประมาณ 80,000 - 100,000 คน
 • เนนการสรางรายไดจากการ ซื้อ-ขาย ไอเทม และการดาวนโหลดตางๆ
 • เนนการสรางรายไดจากการขายโฆษณา และผูสนับสนุนกิจกรรมตางๆ 
 
 2.) www.pleng.com เปนเว็บไซดในลักษณะของ Content Portal ซึ่งเนนการนำเสนอ Content เพลงในรูปแบบตางๆ
 เชน บทเพลงจากศิลปนดัง ภาพศิลปนดังตางๆ ภาพยนตรมิวสิควีดีโอ รวมถึงภาพยนตรเบื้องหลังการถายทำตางๆ
 โดยมีรายละเอียดของเว็บไซดดังนี้ 
 • กลุมเปาหมายหลัก 12 - 35 ป (มัธยมตน - คนทำงานทั่วไป)
 • เนนการนำเสนอขอมูล และเพลง ตั้งแตกลุมวัยรุน จนถึงบุคคลทั่วไป
 • จำนวนสมาชิกกวา 20,000 คน (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551)
 • มีผูเขาชมเว็บไซดเฉลี่ยตอวันประมาณ 30,000 คน
 • มีผูเขาใชบริการขอ Code เพื่อใชเลนเพลง หรือมิวสิควีดีโอบน Blog สวนตัวมากกวา 200,000 คำขอตอเดือน
 • เนนการสรางรายไดจากการ ดาวนโหลดเพลงตางๆ
 • เนนการสรางรายไดจากการขายโฆษณา และผูสนับสนุนกิจกรรมตางๆ 
 • สนับสนุนองคกรในดานการเปนสื่อประชาสัมพันธคอนเทนตความบันเทิงตางๆผานชองทางอินเตอรเน็ต

การตลาดและภาวะการแขงขัน

กลยุทธการตลาด
 1.) เว็บไซด Zheza.com
 เนนการสรางกิจกรรมทั้งทางดานออนไลน และออฟไลนตางๆ โดยมุงเนนนำเสนอเนื้อหาของกิจกรรมที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย
 ที่เปนวัยรุน นักเรียน และนักศึกษา เปนสำคัญ ทั้งนี้เพื่อที่จะเปนหนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญยิ่งในการกระตุนใหสมาชิกของเว็บไซด
 ไดมีสวนรวมกับกิจกรรม และยังเปนรวมกันการสรางหรือเพิ่มจำนวนคอนเทนตตางๆจากบรรดาสมาชิกกันเองบนเว็บไซด บนหลัก
 การรูปแบบการสรางเว็บชุมชนหรือ Community Website  
 
  2.) เว็บไซด Pleng.com
 เนนการนำเสนอคอนเทนตความบันเทิง โดยเฉพาะอยางยิ่งคอนเทนตที่เกี่ยวกับเพลงตางๆ เชน บทเพลง ภาพยนตรมิวสิควีดีโอ 
 ภาพยนตรเบื้องหลังการถายทำตางๆ เปนตน โดยนำเสนอคอนเทนตในหลากหลายรูปแบบ ใหกับกลุมเปาหมายที่หลากหลายตั้ง
 แตกลุมวัยรุนจนถึงกลุมคนทำงาน
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 ทั้งนี้ การนำเสนอคอนเทนตตางๆนั้นจะเนนความสดใหม และมีการ Update คอนเทนต อยูเสมอเพื่อเสริมสรางความนาสนใจให
 กับเว็บไซดอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ จะมีการเสาะหาพันธมิตรผูผลิตคอนเทนตเพลงตางๆทั้งใน และนอกองคกร เพื่อที่จะนำเสนอการ
 ใชเว็บไซด Pleng.com เปนอีกหนึ่งสื่อทางเลือกในการประชาสัมพันธผลงานเพลง หรือผลงานความบันเทิงตางๆอยางเสรี 
 
 นอกเหนือจากนี้ อีกหนึ่งกลยุทธที่สำคัญคือ การสรางจุดยืนทางการตลาดในการเปนผูนำในดานการใหบริการคอนเทนตเพลงในรูป
 แบบการใช Code เลนเพลง หรือที่เรียกวา Embedded Code กับผูใชงาน Blog เชน Hi5 เปนตน โดยจะสามารถเปนเครื่องมือ
 ที่สำคัญยิ่งในการสรางจำนวนผูใชงานเว็บไซด และการประชาสัมพันธคอนเทนตที่ทันสมัย  

ภาวะการแขงขัน
 1.) เว็บไซด Zheza.com
 การแขงขันในกลุมเว็บไซดในลักษณะเดียวกับเว็บไซด Zheza.com ในประเทศไทย โดยเฉพาะกับคูแขงขันที่เปนกลุมนักพัฒนาเว็บ
 ไซดคนไทยนั้น ยังถือวายังคงมีระดับการแขงขันที่นอย เนื่องจากปจจุบันยังไมพบวามีเว็บไซดจากนักพัฒนาเว็บไซดคนไทยรายใด
 ที่จะมีรูปแบบการสรางเว็บไซดใหเทียบเคียงไดกับเว็บไซด Zheza.com หากแตก็ถือเปนอุปสรรคที่สำคัญยิ่งในการสรางการรับรูให
 กับกลุมลูกคาองคกร หรือมีเดียเอเยนซี่ตางๆใหเขาใจในรูปแบบเว็บไซดใหมนี้ได  
 
 2.) เว็บไซด Pleng.com
 การแขงขันในกลุมเว็บไซดในลักษณะเดียวกับเว็บไซด Pleng.com นั้นมีคอนขางมากในประเทศไทย โดยเฉพาะกับคูแขงขันที่เปน
 กลุมผูนำตลาดเชน Sanook.com หรือ Kapook.com ซึ่งมีการสรางหนาเฉพาะที่เกี่ยวกับคอนเทนตเพลง อยางไรก็ตาม ดวย
 ความเปนเจาของลิขสิทธิ์เพลงจำนวนมาก ทำใหเชื่อไดวาเว็บไซด Pleng.com จะสามารถใชความไดเปรียบในดานการเปนผูผลิต
 และเปนเจาของลิขสิทธิ์คอนเทนตเพลงจำนวนมาก ในการนำเสนอคอนเทนตที่สดกวา ใหมกวา และที่สำคัญคือชมกอนใครหรือ
 ไมเหมือนใคร เพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขันในตลาดอยางมีประสิทธิภาพ
 

การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ
 1.) เว็บไซด Zheza.com
 การผลิต และจัดสรางคอนเทนตหรือบริการของเว็บไซด Zheza.com นั้น จะบริหารจัดการไปในรูปแบบของเว็บไซดชุมชน หรือ
 Community Website คือเนนใหสมาชิกเปนผูมีสวนรวมกันสรางเสริมคอนเทนต และนำเสนอรูปแบบบริการใหมๆ เพื่อใหบรรดา
 สมาชิกไดใชงานกันอยางกวางขวาง ซึ่งจะเปนการพัฒนาที่ยั่งยืนใหกับเว็บไซด Zheza.com 
 
 2.) เว็บไซด Pleng.com
 การผลิต และจัดสรางคอนเทนตหรือบริการของเว็บไซด Pleng.com นั้น จะบริหารจัดการไปโดยเนนการรวมมือกับผูผลิต
 คอนเทนตตนทางเปนสำคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งกับหนวยงานผูผลิตคอนเทนตเพลง และคอนเทนตอื่นๆในองคกร รวมถึงการเสาะ
 หาชักชวนพันธมิตรนอกองคกรในการรวมใชงานเว็บไซด Pleng.com ทั้งนี้ ในสวนของบริการตางๆบนเว็บไซด Pleng.com
 นั้นจะเนนการพัฒนาบริการใหมๆ ทั้งทางชองทางอินเตอรเน็ต และมือถือ เพื่อที่สามารถสรางรายไดในรูปแบบของการแบงสวน
 แบงรายไดเพื่อใหสามารถสรางรายไดใหกับผูผลิตคอนเทนตอยางตอเนื่องเพื่อที่จะเปนอีกหนึ่งแรงจูงใจในการรวมสราง และพัฒนา
 คอนเทนตและบริการ

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
 -ไมมี-
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ธุรกิจโชวบิซ

ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
 บริษัท อารเอส เฟรชแอร จำกัด เปนผูดำเนินการธุรกิจโชวบิซใหกับบริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) โดยมุงเนนการจัดการดาน
ดนตรี อาทิเชน การจัดงานเทศกาลดนตรีฤดูรอน ฤดูหนาว และฤดูฝน รวมท้ังการจัดงานคอนเสิรต และการจัดกิจกรรมทางการตลาด
ใหแกลูกคาหรือผูสนับสนุน 

การตลาดและภาวะการแขงขัน
การตลาด
 ก. กลยุทธการตลาด
 ทางบริษัทฯ มีความประสงคที่จะสรางความตาง ใหแกผูรักในเสียงดนตรี โดยสรางปรากฏการณและนำพาใหเทศกาลดนตรีนั้นไป
 สูเวทีสากล
 
 ข. ลักษณะลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย
 ผูที่รักในเสียงดนตรีทุกเพศทุกวัย, ผูที่ชอบการสังสรรค, รักการผจญภัย, อายุ ตั้งแต 18 - 45 ป, C+ ขึ้นไป, นักทองเที่ยว

 ค. ชองทางการจัดจำหนาย
 การใชสื่อประชาสัมพันธ (PR) และการเขาพบของพนักงานเพื่อนำเสนอโครงการ หากแตในสวนของบัตรเขาชมการแสดง
 จะดำเนินการผานทาง Thai Ticket Major, Total Reservation, Sponsorship Outlets เปนตน
 
ภาวะการแขงขัน
 ก. มูลคาตลาดและแนวโนมการเติบโต
 แนวโนมการเติบโตของธุรกิจโชวบิซนั้นมีโอกาสที่จะเติบโตไปเรื่อยๆ เนื่องจากเปนกิจกรรมที่สงเสริมภาพลักษณซึ่งองคกรทุกองคกร
 ยังคงตองสรางสรรคและพัฒนาแบรนดและผลิตภัณฑ ใหเปนไปในทิศทางของบริษัทหรือองคกรตองการ อีกทั้งยังเปดโอกาสใหผู
 บริโภคไดสัมผัสกับแบรนดอยางแทจริง ซึ่งอาจจะกอใหเกิดการซื้อขายสินคา ณ จุดนั้น
 
 ข. ผูประกอบการ
 ผูประกอบการในธุรกิจโชวบิซมีจำนวนมาก สวนใหญเปนการแตกแยกของผูประกอบการรายใหญ ออกไปรับงานที่เปน supplier
 และบริษัทเพลงก็ไดแบงตัวแยกออกมาทำ แนวโนม คูแขงจะมีมากขึ้นเรื่อยๆ ตามกลไกตลาด แตสุดทายทางบริษัทฯ ตองรีบผลัก
 ดันใหเทศกาลดนตรีตางๆ นั้นเขาไปอยูในปฎิทินโลกใหได
 
 ค. แนวโนมภาวะการแขงขัน
 อยูในภาวะการแขงขันที่สูง เนื่องจากจะยังคงมีผูตองการเขามารวมในธุรกิจนี้เปนจำนวนมาก รายไดบางสวนจะถูกแบงออกไป
 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวสงผลใหผูสนับสนุน หรือ แบรนดตางๆ นั้น หันไปใชบริการกับผูประกอบการรายใหมซึ่งจะมี
 คาใชจายนอย หากแตการทำงานในธุรกิจนี้ไมเพียงแตอาศัยความสามารถในการจัดการและความคิดสรางสรรค ยังคงตองอาศัย
 ความสามารถหรือความสัมพันธอันดีกับทั้งภาคสวนงานอื่นๆ ดวยเชนกัน แตอยางไรก็ตามธุรกิจชนิดนี้ อาศัยเงินทุนและความ
 สัมพันธในการจัดการปญหาตางๆ เปนสำคัญ จึงทำใหบริษัทหรือบุคคลที่มีความสามารถขางตนนั้นประสบความสำเร็จและอยูได
 นานกวา
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การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ
 ในปที่ผานมาไดดำเนินการสรางสรรคและจัดกิจกรรมเทศกาลดนตรีฤดูรอน ซึ่งเปนครั้งแรกในเมืองไทยและไดรับความนิยมดวย
ผูรวมงานกวา 120,000 คน นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ไดปรับปรุงและพัฒนาการจัดงานเทศกาลดนตรีฤดูหนาวใหเปนไปอยางดีตาม
เปาหมายที่ทีมงานและไดขยายซี่รียการจัดงานเปนจำนวน 2 งาน คือคอนเสิรต Road to Country Carabao and Friends และ
Acoustic Winter Fest#3 ไดวางไว ทางบริษัทฯ จะยังคงดำเนินนโยบายในการจัดงานท่ีสรางสรรคสำหรับคนรักเสียงดนตรี ในป 2552

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
-ไมมี-

ธุรกิจภาพยนตร

ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
การประกอบธุรกิจภาพยนตรมีลักษณะเดนของธุรกิจ พอสรุปได 5 ประการดังนี้

 1. ตนทุนการสรางและคาใชจายในการโปรโมทภาพยนตรแตละเรื่องไมเทากัน จะแปรผันตามประเภทและขนาดของภาพยนตร
 โดยเฉลี่ยอยูที่ระดับเรื่องละ 15-20 ลานบาท สำหรับตนทุนผลิต และอีกประมาณ 15-20 ลานบาทโดยเฉลี่ยสำหรับคาใชจายใน
 การโปรโมท 

 2. ตนทุนผลิตสวนใหญประมาณรอยละ  60-70 เปนคาใชจายในการถายทำซึ่งใชเวลาประมาณ 3-4 เดือน และขั้นตอนในหอง
 แล็ปใชเวลาประมาณ 2 เดือน

 3. การขายงานภาพยนตร จะเริ่มจากการขาย Pre-Sale คือ การขายสิทธิ์ใหแกสายหนังตางจังหวัด, VCD, DVD, การขายสิทธิ์
 ในการแพรภาพทางเคเบิลทีวี, สถานีโทรทัศนฟรีทีวี และการขายสิทธิ์ใหตางประเทศ

 4. รายไดจากการเขาฉายในโรงภาพยนตรในระบบสวนแบง (Sharing) จากคาบัตรเขาชมภาพยนตรในเขตกทม. และปริมณฑล
 ปจจุบันอัตราสวนแบงอยูที่รอยละ 50 

 5. รายไดจากการนำภาพยนตรที่ออกจากโรงภาพยนตรไปบรรจุลงแผน VCD และ DVD ซึ่งถาหากภาพยนตรเรื่องนั้นๆ ไดรับ
 ความนิยมมากตอนที่ฉายในโรงภาพยนตร ยอดขาย VCD และDVD ก็จะสูงตามไปดวย
 
 ที่ผานมากลุมอารเอสมีเปาหมายในการเปนผูนำในธุรกิจภาพยนตร โดยมีแผนที่จะผลิตภาพยนตรอยางตอเนื่อง ดวยความพรอม
 ในทุกดานทั้งเงินทุน นักแสดง และทีมงานผลิตที่มีความชำนาญในการผลิตงานภาพยนตรและประสบการณในการประเมินตลาด
 ภาพยนตร เปนปจจัยสำคัญที่ทำใหผลงานภาพยนตรของกลุมฯ ไดรับความนิยมตลอดมา

การตลาดและภาวะการแขงขัน

การตลาด
ก. กลยุทธการตลาด

 1) กลยุทธการนำเสนอผลงานคุณภาพและตรงตามรสนิยมของตลาด

 ในการผลิตงานภาพยนตร และงานละคร กลุมอารเอสใหความสำคัญกับทุกขั้นตอนของการผลิต เริ่มจากทีมงานทำการศึกษา
 ประเมินเหตุการณสภาพตลาดและรสนิยมของตลาดผูชมในขณะนั้น และเมื่อไดโครงเรื่องที่เหมาะสมจะเปนขั้นตอนการเขียนบท
 กำหนดตัวนักแสดงและกระบวนการถายทำ การตัดตอและการบันทึกเสียงดวยความพิถีพิถันทำใหผลงานที่ออกมามีคุณภาพ
 และตรงกับความนิยมของผูชม 
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(ลานบาท)

2549                 2550               2551

ภาพยนตรไทย 1,112 1,654 1,170
ภาพยนตร Hollywood 1,772 1,857 1,849
ภาพยนตรตางประเทศอื่นๆ 257 98 145
รวม 3,308 3,609 3,164

 2) กลยุทธความตอเนื่อง

 ดวยประสบการณในธุรกิจอันยาวนานกวา 25 ป ทำใหกลุมอารเอสตระหนักดีวา ความตอเนื่องเปนกลยุทธที่สำคัญที่จะทำใหเกิด
 ความมั่นใจและความไววางใจจากบริษัทคูคาอันไดแก เจาของสถานีโทรทัศน เจาของโรงภาพยนตร ผูประกอบการสายหนัง
 ผูประกอบการ Home Entertainment และจากผูชม นอกจากนี้การทำธุรกิจที่ตอเนื่องทำใหกลุมอารเอสสามารถขยายการลงทุน
 ในสวนที่เกี่ยวเนื่องไดอยางตอเนื่อง เชน การเพิ่มจำนวนทีมงานผลิต การลงทุนในอุปกรณถายทำที่ทันสมัย และการทำการตลาด
 ที่ตอเนื่อง

 3) กลยุทธการนำเทคโนโลยีทันสมัยมาใชเพื่อพัฒนางาน
 เชน การนำระบบถายทำใหมลาสุดในระบบดิจิตอลมาใชในการถายทำภาพยนตรเปนครั้งแรกและเปนรายแรกในประเทศไทยชวย
 พัฒนาคุณภาพงานใหสูงขึ้นในขณะที่ประหยัดตนทุนการถายทำ และลดตนทุนคาฟลมซึ่งเปนวิธีการถายทำแบบเดิม

ก. ลักษณะลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย
 1) กลุมลูกคาภาพยนตร
  ลูกคาหลัก ไดแก โรงภาพยนตร สายหนังตางจังหวัด สถานีโทรทัศนประเภทฟรีทีวี เคเบิลทีวี ผูประกอบการ Home
  Entertainment และผูซื้อสิทธิ์ในตลาดตางประเทศ

ข. ชองทางการจำหนาย
 1) ชองทางการจำหนายภาพยนตรมี 5 ชองทางดังนี้
  1. สายหนังตางจังหวัด
  2. ผูประกอบการโทรทัศนทั้งเคเบิลทีวี และฟรีทีวี
  3. ผูชมภาพยนตรในโรงภาพยนตรในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
  4. ผูประกอบการธุรกิจ Home Entertainment ในรูปแบบของ Video, VCD และ DVD
  5. ผูซื้อสิทธิ์ในตลาดตางประเทศ

ภาวะการแขงขัน
ก. มูลคาตลาดภาพยนตรและแนวโนมการเติบโต
 ตลาดภาพยนตรในป 2551 ที่ผานมามีมูลคาประมาณ 3,164 ลานบาท โดยเพิ่มขึ ้นจากป 2550 ประมาณ 445 ลานบาท
สำหรับภาพยนตรไทยมีมูลคาประมาณ 1,170 ลานบาทจากภาพยนตรที่ออกฉาย 50 เรื่อง ลดลงจากปกอน 485 ลานบาท หรือ
รอยละ 29 สืบเนื่องมาจากเมื่อปกอนมีภาพยนตรเรื ่อง ตำนานสมเด็จพระนเรศวร ภาค 1 และ ภาค 2 ซึ่งทำรายได 2 ภาค
รวมกันประมาณ 480 ลานบาท ในสวนของอารเอสมีภาพยนตรออกฉายทั้งสิ้น 4 เรื่องในป2551 มีสวนแบงการตลาดภาพยนตร
ไทยประมาณรอยละ 7.61

ตารางมูลคาตลาดภาพยนตร

ที่มา : บริษัทฯ และบริษัทตัวแทนจำหนายภาพยนตร
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ข. ผูประกอบการภาพยนตร
 ผูประกอบการภาพยนตรไทยรายใหญท่ีมีผลงานสรางอยางตอเน่ืองในปจจุบันมีจำนวน 5 รายหลักไดแก กลุมอารเอส สหมงคลฟลม
ไฟวสตาร พระนครฟลมและ จีทีเอช โดยหากพิจารณาจากยอดรายไดเครือโรง บริษัทฯมีสวนแบงการตลาดอยูที่ประมาณอันดับสาม 

ค. แนวโนมภาวะการแขงขัน
 บริษัทฯ ประเมินภาวะการแขงขันของธุรกิจภาพยนตรไทยในป 2552 จะมีการแขงขันท่ีเขมขนมากข้ึน แตจำนวนผูแขงขันลดนอยลง
เนื่องจากในปจจุบันผูชมมีความพิถีพิถันในการเลือกชมภาพยนตรมากขึ้น  โดยหากภาพยนตรไทยเขาฉายพรอมกัน 2 หรือ 3 เรื่อง
ผูชมภาพยนตรมักจะเลือกชมเพียงเรื่องใดเรื่องหนึ่งเทานั้น นอกจากนี้หากมีภาพยนตรรอฉายในสัปดาหถัดไปหลายเรื่อง จะสงผลให
รอบฉายลดลงอยางรวดเร็วถาหากภาพยนตรเรื่องนั้นๆไมทำรายได 

 ดวยเหตุน้ีบริษัทฯจึงไดมีการปรับโมเดลของธุรกิจภาพยนตรข้ึนใหม เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณตลาด โดยท่ีการผลิตภาพยนตร
1 เรื่อง จะใชงบประมาณในการสรางไมเกิน 20 ลานบาท และจะตองหารายไดจากการขาย Sponsor หรือการสอดแทรกผลิตภัณฑ
เขาไปในบทภาพยนตร  นอกจากนี้ เชื่อวาผูผลิตจะพยายามขยายชองทางการจำหนายออกสูตลาดตางประเทศมากขึ้นอันสืบเนื่อง
มาจากการประสบความสำเร็จของภาพยนตรไทยหลายๆ เรื่องในตลาดตางประเทศ ประกอบกับปญหาจากตลาดภายในประเทศ
ดังไดกลาวแลวขางตน
 
การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ
 ดวยโครงสรางธุรกิจภาพยนตรที่วางไวของกลุมอารเอสทำใหการประกอบธุรกิจภาพยนตรดำเนินไปอยางมีศักยภาพ กลุมอารเอส
การสรางภาพยนตรดำเนินการโดยทีมงานของบริษัทยอยของกลุม และไดรับการสนับสนุนดานเครื่องมือและอุปกรณในการถายทำจาก
บริษัท อารเอส สตูดิโอ จำกัด ทำใหแผนงานการผลิตภาพยนตรของกลุมดำเนินไปอยางราบรื่น

 ในดานการสรรหานักแสดงน้ัน บริษัทฯ มีนโยบายการสรรหาท่ีเปนอิสระ ข้ึนอยูกับความเหมาะสมของ Character ของนักแสดงกับ
บทภาพยนตรแตละเรื่อง สำหรับการสรรหาผูกำกับภาพยนตรที่ผานมานอกจากการรวมงานกับผูกำกับภาพยนตรมืออาชีพที่มีชื่อเสียง
กลุมอารเอสไดผลิตผูกำกับใหมจากบุคลากรภายในท่ีมีแนวคิดสรางสรรคเพ่ือเสนองานภาพยนตรท่ีมีรูปแบบใหมๆ ไมซ้ำแนวตลาดเดิม
ทำใหงานภาพยนตรของกลุมอารเอสเปนที่นาติดตามของผูชมภาพยนตรตลอดมา และเนื่องดวยการดำเนินแผนงานผลิตภาพยนตรที่
ตอเนื่องทำใหบุคลากรดานตางๆ อันไดแก ผูเขียนบทภาพยนตร ผูกำกับภาพยนตร นักแสดง และทีมงานผลิตใหความสำคัญติดตาม
และสนใจเขารวมงานกับกลุมฯ อยางตอเนื่อง

 การผลิตแตละเร่ืองน้ัน จะใชเวลาในการลงทุนสรางรวมประมาณ 8-10 เดือน ประกอบดวยชวงแรกประมาณ 3-4 เดือน เปนข้ันตอน
ของการเตรียมงานเริ่มตั้งแตการคัดเลือก พัฒนาบท และเขียนบทภาพยนตร เมื่อบทเรียบรอย ขั้นตอนตอไปเปนการคัดเลือกนักแสดง 
เตรียมคิวถายทำ และวางแผนดานสถานที่และอุปกรณการถายทำทั้งหมด เมื่อทุกอยางพรอมจะเริ่มเปดกลองทันทีและใชระยะเวลา
โดยประมาณ 3-4 เดือนจนงานถายทำแลวเสร็จ จากนั้นเปนขั้นตอนในหองตัดตอ ซึ่งใชเวลาโดยประมาณ 2 เดือนกอนจะกำหนด
วันเขาฉายในโรงภาพยนตร บริษัทฯ จะวางแผนการตลาดสินคาโดยการทำโฆษณาประชาสัมพันธลวงหนาประมาณ 2 เดือน เพื่อให
ลูกคาผูชมรับทราบขาวสาร 
 
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
 -ไมมี-
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ธุรกิจกีฬา

ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
 บริษัท อารเอส เฟรชแอร จำกัด เปนผูดำเนินการ Sport Entertainment และ Sport Marketing โดยเปนผูบริหารและควบคุม
ดูแล สนามฟุตบอล S-One ณ ถนนบางนา-ตราด กม.4 ซึ่งเปนธุรกิจใหบริการเชาสถานที่เพื่อทำกิจกรรมทางการตลาด กิจกรรมภาย
ในของบริษัท หางรานตางๆ และบริการใหเชาสนามฟุตบอลหญาเทียม ขนาด 35x50 เมตร สำหรับการแขงขันฟุตบอล 7 คน ซึ่ง ณ
ปจจุบันนี้เปนสนามที่ไดรับการกลาวถึงและยอมรับวาเปนสนามหญาเทียมที่ดีที่สุดในประเทศ และที่สำคัญยิ่งไปกวาธุรกิจการเชาพื้นที่
นั้นคือ บริษัทฯ กำลังสราง Media ชนิดใหมเพื่อเปนประโยชนแกผูสนับสนุนทุกทานจะใชประโยชนในการโฆษณาประชาสัมพันธ และ
รวมทำกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

 ในปที่ผานมาบริษัทฯยังมี Project กีฬาขนาดใหญหลายรายการ ซึ่งดำเนินการภายใต บริษัท อารเอส อินเตอรเนชั่นแนล 
บรอดคาสติ้ง แอนด สปอรต แมเนจเมนท จำกัด หรือ RSbs อาทิ การถายทอดสดการแขงขันฟุตบอลยูโร และการแขงขันฟุตซอล
ชิงแชมปโลก เปนตน นอกจากนี้ RSbs ยังมีโครงการสำคัญ คือ การเปนผูไดรับลิขสิทธิ์บริหารจัดการ การถายทอดสดการแขงขัน
ฟุตบอลยูโรในป 2551 และฟุตบอลโลก 2 สมัยซอนในป 2553 และ 2557  

การตลาดและภาวะการแขงขัน

การตลาด
ก. กลยุทธการตลาด
ข. ลักษณะลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย
 ผูที่รักกีฬาฟุตบอล, กลุมบริษัท, พนักงานบริษัท, นักศึกษา, คลีนิคฟุตบอล, Expat

ค. ชองทางการจัดจำหนาย
 Call Center 02-746-7433, ติดตามรายละเอียดผานทาง www.S-One.in.th

ภาวะการแขงขัน
ก. มูลคาตลาดและแนวโนมการเติบโต
 ในชวงระยะเวลา 3 ปหลังนี้ การเติบโตของ sport marketing นั้นมีการขยายตัวขึ้นมาก ตัวอยางเชน การเขามาเปนผูสนับสนุน
รายการของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด, บ.ไทยยามาฮา จำกัด, บ.โซนี่ (ประเทศไทย) จำกัด, และการเขามารวมสนับสนุนทีมชาติ
ไทยของ บจ.ไนกี้ (ประเทศไทย) ยิ่งบงชี้ถึงอนาคตและจำนวนผูบริโภคกีฬาประเภทฟุตบอลนั้นเปนกีฬาที่ไดรับความนิยมสูงสุดใน
ประเทศ อีกทั้งดูไดจากการขยายตัวของจำนวนสนามฟุตบอลทั้งหญาจริงและหญาเทียมกวา 40 สนาม, สำหรับธุรกิจประเภทเชา
สนามนั้นคาดการณวาจะมีมูลคาสูงถึงปละกวา 300 ลานบาท แนวโนมที่นาจะเติบโตจะสงผลถึงอุปกรณ และ สื่อประชาสัมพันธ
ซึ่งเปนจุดแข็งของทางสนาม S-One อยูแลว

ข. ผูประกอบการ
 หลังจาก S-One เปดดำเนินการนั้นไดมีธุรกิจประเภทใหเชาสนามฟุตบอลนั้นเกิดขึ้นมาอีกกวา 40 แหงทั่วกรุงเทพฯ หากแตไมมี
ผูใดที่สามารถดำเนินการในรูปแบบเดียวกับ S-One ไดสืบเนื่องจากความชำนาญการในการหาผูสนับสนุนและการคิดใหตางโดยการ
นำเอาความบันเทิงและการจัดกิจกรรมทางการตลาดใหแกผูสนับสนุนเพื่อเพิ่มมูลคาการสนับสนุนไดเหมือนอยางที่ S-One ทำ
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ค. แนวโนมภาวะการแขงขัน
 จากการเปดตัวของสนามฟุตบอลจำนวนมาก จึงทำใหการแขงขันดานราคาและบริการเกิดขึ้นอยางสูง หากแตการลงทุนเพื่อใหมี
มาตรฐานใกลเคียงกับ S-One นั้นเปนเรื่องที่ตองใชเงินทุนจำนวนมาก จึงยังคงทำให S-One อยูในระดับการใหบริการที่สูงกวา
สถานที่อื่นๆ

การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ
 เปดดำเนินการตั้งแตเดือนมิถุนายน ซึ่งไดรับการตอบรับอยางดี ในแงของการเขามาใชบริการเชาสนามเปนตามท่ีไดประมาณการณ
เอาไว หากแตในแงของการจัดกิจกรรมท่ีเขามาน้ันมีจำนวนนอย เน่ืองจากความพรอมของสถานท่ียังคงตองปรับปรุงเพ่ือความปลอดภัย
และระบบบางสวนยังคงตอง Run-in อยู อยางไรก็ตามกิจกรรมที่เกิดขึ้นอาทิเชน งานเปดตัวอยางยิ่งใหญ, การถายทอดสดฟุตบอล
แดงเดือด, การแขงขันฟุตบอลมาราธอน, และ การไดรับเกียรติจากนักฟุตบอลอดีตทีมชาติบราซิลมาแขงขันกับอดีตทีมชาติไทย
และทีมชาติฟุตซอลชุดปจจุบัน ไดสรางมูลคาในการสื่อสารทางการตลาด (Marketing Communication) ใหกับธุรกิจเปนอยางมาก

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
 -ไมมี-

ธุรกิจสื่อ

ธุรกิจสื่อโทรทัศน

ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
 ลักษณะของบริการจะเปนการขายเวลาโฆษณาในรายการของกลุมอารเอสที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนชองตางๆไดแก
ชอง 5, 7 และ 9 โดยประเภทรายการแบงออกเปน
รายการประเภทสาระบันเทิง   4  รายการ
รายการประเภทรายการวัยรุนเพลงสตริง  4  รายการ
รายการประเภทรายการเพลงลูกทุง   5  รายการ
รวมทั้งสิ้น     15  รายการ

โดยมีรายละเอียดของแตละรายการ (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551) ดังแสดงในตารางขางลางนี้

รายการประเภทสาระบันเทิง                วัน     เวลา       สถานี

ดาราปารตี้ พุธ 23:20 00:10 5
ฟาเมืองไทย อาทิตย 22:20 23:15 5
กวาจะเปนดาว  ปาปารัซซี่ อาทิตย 14:05 15:00 9
เมนูวันหยุด วันหยุด 12:00 13:00 7
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รายการเพลงสตริง              วัน   เวลา      สถานี

รายการเพลงลูกทุง              วัน   เวลา      สถานี

KAMIKAZE CLUB เสาร 10 : 55 11 : 45 5
2 NITE LIVE เสาร - อาทิตย 00:20 01:35 5
สะเทือนระดับ 9 จันทร 01:00 02:00 9
ไวรัสมิวสิค ศุกร 00:30 01:30 9

บุษบาวาไรตี้ จันทร 13:50 14:15 5
TV RELAX พุธ  - พฤหัสบดี 13:10 13:35 5
ญ.หญิงโสภา ศุกร 13:10 13:35 5
สาวคูณสอง จันทร - พุธ 01:25 01:55 7
  อาทิตย 00:55 01:25 7
สยาม พลาซา จันทร - อังคาร 01:05 02:00 9
  เสาร 00:30 01:30 9

 สำหรับรายการสะเทือนระดับ 9 และ รายการไวรัสมิวสิค นั้น อยูภายใตการผลิตของบริษัทฯ จนสิ้นสุดป 2551  โดยในป 2552 
บริษัทฯ ไดรับความไววางใจใหผลิตรายการ Teen Variety Game ใหกับสถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 5 เพิ่มอีก 1 รายการ 
ภายใตชื่อ “ ทีน พลัส โชว” ออกอากาศทุกวันศุกร เวลา 22.25-23.05 น. และในเดือนพฤษภาคม ปเดียวกันนี้ ทางบริษัทฯ 
ไดขยายการผลิตสื่อโทรทัศนในรูปแบบละคร ชื่อ “ Daddy Duo คุณพอจอมเฟยว” นำแสดงโดย ฟลม รัฐภูมิ โตคงทรัพย และ แบงค 
อธิกิตติ์ พริ้งพรอม (Bank วง Black Vanilla)  ออกอากาศทุกวันเสาร-อาทิตย เวลา 21.00-22.00 น. ทางสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน  
และไดมีการปรับเวลาออกอากาศรายการ KAMIKAZE CLUB ทางสถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 5 เปนเวลา 15.45-16.35 น.

 นอกจากจะผลิตรายการโทรทัศน เพื่อขายเวลาโฆษณาในรายการโทรทัศนแลว  บริษัทฯ ยังไดรับความไววางใจจากกลุมลูกคาให
ดำเนินการผลิตสื่อวิดิทัศนในรูปแบบของ รายการโทรทัศน สกูป สปอต รวมไปถึงการจัดกิจกรรมทางการตลาดมากมาย อาทิ
รายการ Sony HD World  ทาง ททบ.5, สปอตโฆษณาผลิตภัณฑ LG, โครงการ Madd Award 2009 by Dell & Intel เปนตน
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การตลาดและภาวะการแขงขัน

การตลาด
ก. กลยุทธการตลาด 
 1) กลยุทธการกำหนดตราสินคาของบริษัท และ positioning ของรายการ 
  บริษัทฯ ไดกำหนดตำแหนงทางการตลาดของธุรกิจไวอยางชัดเจน ในรายการแตละประเภท การส่ือสารภาพลักษณของบริษัทฯ
  และการออกแบบรายการมุงเนนตอบสนองกลุมเปาหมายโดยเฉพาะ  โดยพิจารณาพฤติกรรมของผูชมแตละกลุม และกระแสที่
  กำลังเปนท่ีนิยม ท้ังน้ีสอดรับกับกลยุทธของกลุมอารเอส ซ่ึงมีความเขมแข็งและมีความสามารถในการแขงขันในตลาดสูง   
 
 2) กลยุทธการใชจุดแข็งทางการแขงขันของกลุมอารเอสมาเปนองคประกอบหลักในการผลิตเพ่ือใหไดรายการท่ีมีคุณภาพ
  นอกจากกำหนดกลุมผูชมเปาหมายที่ชัดเจน การออกแบบและผลิตรายการใหมีคุณภาพนั้น บริษัทฯ ยังไดนำจุดแข็งทางการ
  แขงขันขององคกรในกลุมตลาดวัยรุน ซ่ึงเปนตลาดขนาดใหญและมีความสามารถในการซ้ือสูง ท้ังในดานศิลปน นักรองนักแสดง
  พิธีกรวัยรุนในสังกัด เพลง และ content อื่นๆ โดยนำมาใชเปนองคประกอบหลักในการผลิตรายการ เมื่อผนวกเขากับจุดแข็ง
  ของทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณการในการผลิตสื่อรายการโทรทัศนและสื่อวีดิทัศนแลว ทำใหผลงานการผลิต
  มีคุณภาพและมีผลตอบรับท่ีดี 
 
 3) กลยุทธการกำหนดรูปแบบการขายเพ่ือสรางคุณคาสูงสุดใหกับลูกคา
  ออกแบบการขายส่ือโฆษณาเพ่ือตอบสนองความตองการและสรางคุณคาสูงสุดใหกับลูกคา ในลักษณะของการขายแบบแพ็คเก็จ
  คือ การขายเวลา loose spot รวมกับ การนำผลิตภัณฑเขามาแทรกในรายการ (การ tie in) เพ่ือสรางการรับรู Brand ซ่ึงเปน
  รูปแบบท่ีไดรับความนิยมเปนอยางสูงในระยะเวลา 5 ปมาน้ี โดยทีมงานมุงเนนการสรางสรรคการ tie in ท่ีดูกลมกลืนแนบเนียน
  ไปกับตัวรายการ และสามารถสื่อสารคุณสมบัติของสินคาไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการออกแบบแพ็คเกจของ loose
  spot ลงในหลายๆ รายการรวมกัน เพ่ือใหการใชงบประมาณโฆษณาของลูกคาคุมคาสูงสุด 
 
 4) กลยุทธการสรางคุณภาพรวมเพ่ือเปนท่ียอมรับของลูกคา
  มุงเนนการสรางคุณภาพรวมในทุกสวนงานของบริษัทฯ เพื่อใหเปนที่ยอมรับและไววางใจจากลูกคา ไมเฉพาะแตในสวนของ
  คุณภาพการผลิตที่สรางความพึงพอใจใหกับลูกคา แตยังรวมถึงดานการบริการทั้งกอนและหลังการขาย เชน การตอบสนอง
  ความตองการของลูกคาอยางรวดเร็วและถูกตอง  การรับฟงและแกปญหาใหกับลูกคา เปนตน

 5) กลยุทธการพัฒนารูปแบบรายการเพ่ือตอบสนองรสนิยมของกลุมเปาหมาย
  มีการวิเคราะหตามตองการของผูชมเปาหมายอยางตอเนื่อง เพื่อนำมาใชในการพัฒนารูปแบบการผลิต ใหสอดคลองกับความ
  ตองการของกลุมผูชมและลูกคา เพ่ือเพ่ิมความนิยมในตัวรายการ และเพ่ิมยอดขายอยางตอเน่ือง

 6) กลยุทธการบริหารการจัดการและการบริหารตนทุน
  วางโครงสรางใหเกิความคลองตัวในการบริหารจัดการ และการบริหารตนทุน โดยใชพนักงานของบริษัทฯ ในการผลิตงานสวนหน่ึง
  และใชการจางงานบุคลากรภายนอก (Outsourcing) อีกสวนหน่ึง
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ข. ลักษณะลูกคาและชองทางการจำหนาย
 1) กลุมลูกคาโฆษณา
  • บริษัทโฆษณา (Agency) 
  • บริษัทเจาของสินคา (Direct Customer)
  ขายส่ือโฆษณา ผาน Agency และ Direct Customer ในสัดสวนรอยละ 80 และ 20 ของยอดขายโฆษณาส่ือโทรทัศนรวม  
 
 2) กลุมผูชมเปาหมาย
 กลุมผูชมเปาหมายจะแยกออกตามประเภทรายการและชวงเวลาออกอากาศ จึงทำใหมีกลุมผูชมแตกตางกันไปในแตละรายการ
 
ภาวะการแขงขัน
ก. ผูประกอบการ
 ผูประกอบการในธุรกิจส่ือโทรทัศนมีการพัฒนาธุรกิจแบบครบวงจรและขยายธุรกิจไปยัง segment ใหม อยางตอเน่ืองเพ่ือเพ่ิมความ
สามารถในการแขงขัน โดยผูประกอบการรายใหญจะมีดารา นักแสดง และพิธีกรในสังกัดของตนเอง มีอุปกรณการผลิตและสตูดิโอเปน
ของตนเอง ในขณะที่ผูประกอบการรายยอยจะเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตรายการที่มีคุณภาพและตอบสนองลูกคาเฉพาะกลุมให
มากข้ึน  ในขณะเดียวกันก็มีการเกิดข้ึนของผูประกอบการรายเล็กอีกจำนวนหน่ึงท่ีมุงเนนการผลิตรายการคุณภาพดวยตนทุนต่ำเพ่ือนำ
เสนอทางทีวีสาธารณะและเคเบ้ิลทีวี ซ่ึงคาดหมายวาผูประกอบการกลุมน้ีจะทำใหการแขงขันในธุรกิจในอนาคตอันใกลรุนแรงย่ิงข้ึน 

ข. แนวโนมภาวะการแขงขัน
 แนวโนมการแขงขันในส่ือโทรทัศนมีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน ท้ังน้ีเน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจท่ีมีการชะลอตัว ความผันผวนทางการเมือง
จำนวนผูประกอบการท่ีเพ่ิมมากข้ึน และส่ือในรูปแบบใหมๆ ท่ีเกิดข้ึนอยางตอเน่ือง เชน ทีวีสาธารณะ เคเบ้ิลทีวี และ Event Marketing
ทำใหลูกคาโฆษณาชะลอการใชงบประมาณการโฆษณา และมีทางเลือกในการจัดสรรงบโฆษณามากข้ึน อยางไรก็ตามการพิจารณาจัดสรร
งบโฆษณาลงรายการโทรทัศนสวนใหญยังคงดูที่ความนิยมหรือเรทติ้งของรายการเปนประเด็นสำคัญ แตก็มีแนวโนมวาลูกคาโฆษณาจะ
ใหความสนใจกับรายการโทรทัศนท่ีเจาะกลุมเปาหมายเฉพาะประเภทอยางชัดเจนเพ่ิมข้ึน  โดยพิจารณาเลือกลงโฆษณาในรายการท่ีมีกลุม
ผูชมเปาหมายตรงกับกลุมเปาหมายผูบริโภคสินคา รวมไปถึงการพิจารณาความคุมคาในการส่ือสารตราสินคา ทำใหรูปแบบการแขงขัน
มีท้ังในลักษณะการพัฒนารายการใหออกมามีคุณภาพและตรงกับรสนิยมของผูชม เพ่ือผลักดันใหรายการมีเรทต้ิงในอันดับท่ีดี 

 การทำรายการเฉพาะกลุมเพื่อมุงเนนสื่อสารกับกลุมลูกคาเปาหมายของสินคาที่จะโฆษณา และการออกแบบการสื่อสารภาพลักษณ
ของสินคาและคุณสมบัติของสินคาท่ีกลมกลืนไปกับเน้ือรายการ

การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ
 บริษัทฯ มีนโยบายในการคัดสรรบุคลากรทั้งเบื้องหนาและเบื้องหลังที่มีศักยภาพ มีความเชี่ยวชาญ และเปนที่ยอมรับของกลุม
เปาหมาย โดยในสวนของบุคลากรเบ้ืองหนา มุงเนนท่ีศิลปน นักแสดง ในสังกัดของกลุมอารเอส และอีกสวนหน่ึงไดมาจากการ casting
นักแสดง และศิลปนอิสระ  สำหรับทีมงานผลิตน้ัน ในสวนของการสรางสรรครูปแบบงานและการควบคุมการผลิต เปนการจัดการโดย
ทีมงานของบริษัทฯ สวนของการดำเนินการผลิตอยูในรูปแบบของพนักงานภายในสวนหน่ึง และอีกสวนหน่ึงเปนการจางผลิต

 และในดานของเคร่ืองมือและอุปกรณ ไดแก สตูดิโอ กลอง อุปกรณในการถายทำ หองตัดตอภาพและเสียง เปนการเชาจาก บริษัท
อารเอส สตูดิโอ จำกัด ซึ่งเปนบริษัทยอยหนึ่งในกลุมอารเอส รวมกับการเชาเหมาไปกับการจางผลิต Supplier ภายนอก ทั้งนี้เพื่อ
ใหเกิดผลงานท่ีมีคุณภาพภายใตการบริหารตนทุนท่ีมีประสิทธิภาพ

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
 - ไมมี -
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สถานีวิทยุ F.M. 93.0 MHz.
COOL 93 Fahrenheit

ผูใหสัมปทานคลื่นวิทยุ สถานีวิทยุ จเรทหารสื่อสาร 1 สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ
  
วันและเวลาออกอากาศ  24 ชั่วโมง  24 ชั่วโมง 

สัญญาณสงคลื่นวิทยุ กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล
ครอบคลุมพื้นที่   

คอนเซ็ปทรายการ I Feel Max Eco Evolution

กลุมผูฟงเปาหมาย นักเรียน นักศึกษา อายุ 12 - 24 ป  นักศึกษา คนทำงาน
   อายุ 20 - 34 ป 

F.M. 94.5 MHz.
MAX 94.5 I feel max

ธุรกิจสื่อวิทยุ

ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
 ในป 2551 บริษัท สกาย-ไฮ เน็ตเวิรค จำกัด ดำเนินการผลิตรายการวิทยุเพ่ือธุรกิจส่ือวิทยุ ท้ังส้ิน 2 รายการ โดยออกอากาศผาน
คล่ืนความถ่ีระบบ F.M. จำนวน 2 คล่ืน ไดแก คล่ืน F.M. 94.5 MHz. และ คล่ืน F.M. 93.0 MHz  โดยท้ัง 2 คล่ืนเนนการหารายได
จากการขายเวลาโฆษณา และการผลิต Event โดยมีกลุมเปาหมายแตกตางกันตามรูปแบบรายการท่ีชัดเจน ดังน้ี

 ทั้ง 2 คลื่นดำเนินตามนโยบายของบริษัทฯในการประกอบกิจการวิทยุเชิงพาณิชยเต็มรูปแบบ โดยยังคงเนนรักษาความนิยมเดิมใน
แตละสถานีไวและขยายฐานผูฟงใหกวางขึ้นจนทำใหในปจจุบันแตละรายการ ยังคงรักษาฐานผูฟงท่ีชัดเจน และความนิยมในการรับฟง
ไวได จนสามารถครองความนิยมในอันดับสูงของแตละกลุมเปาหมายจากการสำรวจ ของ Nielsen Media Research สงผลใหลูกคา
บริษัทโฆษณา และบริษัทเจาของสินคา ยังคงความมั่นใจในการใชสื่อโฆษณาของบริษัทตอไป

รูปแบบของรายการวิทยุ

สถานีวิทยุ FM 94.5 MHz (MAX 94.5 i feel max) สถานีวิทยุจเรทหารสื่อสาร 1  
MAX 94.5 i feel max เปนรายการวิทยุในรูปแบบ Contemporary Hits Radio (CHR) สำหรับกลุมนักเรียน นักศึกษาและคนเริ่มตน
ทำงาน ที่มีอายุระหวาง 12 - 24 ป โดยมี จากแนวคิดที่วา “ตางคน ตางที่มา ตางความคิด แตก็ feel เดียวกัน” จึงได Concept 
“i feel max” ซ่ึงเปนรูปแบบรายการวิทยุแบบใหม ท่ีไดผนวก Lifestyle ของกลุมเปาหมายไวอยางชัดเจน โดยมี Marketing Theme คือ  
 “Max Style”  คน feel max เปนตัวของตัวเอง 
 ”Max PJ” PJ เนนที่ความเปนตัวของตัวเอง มีคาแรคเตอรชัดเจน มีความเปนกันเอง เขาถึงไดงาย ตอบสนองทุก feel และ 
 “Max  Music” เพลง In Trend ท้ังไทยและสากล รวมไปถึงเพลงเอเชียน นอกจากน้ียังเพ่ิมสีสันกับ Emotion Music และทุกเพลง
ที่อยูใน Trend เราเปดหมด ดังนั้นเพลงที่เปดหรือกิจกรรมตางๆ ที่ทางคลื่นจัดขึ้น จะสะทอนถึงความเปนคนรุนใหม ทันสมัย
ไมตกเทรนด และสื่อสารผาน PJ (Program Jockey)ที่มีความเปนกันเองและมีคาแรกเตอรเดนชัด



08.00 -  11.00   บิณฑ มหาดำรงคกุล 08.00 - 18.00   MAX Request Day
  พาฝน ชาตาคม
  อลิตา แบล็ทเลอร 

11.00 - 15.00  ธีมะ กาญจนไพลิน
15.00 - 18.00  คณิสร พัชรสรวุฒิ
  สุภาพร วงศถวยทอง
 
18.00 - 20.00  กฤษฏิ์ หาญวงศ
  ทองภูมิ สิริพิพัฒน

20.00 - 23.00 ปวร กิจเจริญการกุล 18.00 - 20.00 จันจิรา จันทรพิทักษชัย
  รณิตา ทองคำวงศ
  ณิศรา มานะวงนิช 

23.00 - 01.00  ประเสริฐ ตันติกขะวีระ  ธเนศ เหลืองวรชาติกุล
  กัญดา ศรีธรรมนูปถัมภ 20.00 - 23.00  สุกัญญา ไรวินทร

01.00 - 06.00  แคทรียา นิภามณี 23.00 - 02.00  ณัฐพล วรกิจสมบูรณ
   23.00 - 02.00   Sweep Music
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F.M. 94.5 MHz. “MAX 94.5”

จันทร-ศุกร                    PJ                    เสาร-อาทิตย                PJ

 ในสวนของการเปดเพลง คลื่น MAX 94.5 I feel max ไดนำเสนอเพลงที่ผานการทำ Music Research ในทุกๆสัปดาหเพื่อเลือก
เฉพาะเพลงที่กลุมเปาหมายอยากฟงมากที่สุด โดยมีสัดสวน เพลงไทยประมาณ 70% และอีกประมาณ 30%เปนเพลงสากล ทั้งจาก
อังกฤษ อเมริกา ญี่ปุน และเกาหลี

นอกจากนี้ Max 94.5 i feel max มีชวงพิเศษสำหรับผูฟงอยางตอเนื่อง อาทิเชน

Max Request Hour ตอบสนองทุก feel ของทุกคนที่อยากขอเพลง เรายก 1 ช.ม. ใหคุณไดขอเพลง ไดฟงเพลงตอเนื่อง 12 เพลง
ติดตอกันมากที่สุดเทาที่คุณเคยฟง

Max Request Day ทุกวันเสาร - อาทิตย เราจะยกพ้ืนท่ีใหคุณไดขอเพลงแบบเต็ม Max ต้ังแต 8.00 น. - 18.00 น. วันละ 100 เพลง
รวม 2 วัน 200 เพลงเต็ม แบบไมมีใครมาคั่น feel คุณ

Max On The Rock จันทร - ศุกร เต็ม Max กับเพลงร็อคที่ตอบสนองทุก feel ตั้งแต เวลา 01.00 น. - 06.00 น.
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F.M. 93.0 MHz.   COOL93 Fahrenheit

จันทร - ศุกร                        PJ

06.00-09.00  รังรอง วัณณรถ
09.00-12.00  พิพัฒน วิทยาปญญานนท
12.30-15.00  วรงคพร วิชัยดิษฐ
15.00-18.00  ฉัตรชัย เจริญชุษณะ
20.30-23.00  อติรุจน ประกิตสุวรรณ
23.00-02.00  บุญญิตา งามศัพพศิลป
02.00-06.00  Sweep music

 ดวยเนื้อหาตางๆ ในรายการ ไมวาจะเปนเพลงที่เปด และกิจกรรมที่คลื่น MAX 94.5 i feel max  จัดขึ้น ไดตอบโจทยในสิ่งที่
กลุมเปาหมายตองการอยางแทจริง ทำใหคล่ืน MAX 94.5 i feel max มีกลุมคนท่ีติดตามฟงอยางตอเน่ืองโดยมี Rating อยูในอันดับ
Top 5 ของกลุมผูฟงเปาหมายอายุ 12 - 24 ป หรือ Contemporary Hits Radio (CHR) โดยการสำรวจจาก Nielsen Media
Research

 อนึ่งเนื่องจากสัญญาสัปทานคลื่น F.M.94.5 MHz ที่ทางบริษัทไดรับ จะหมดลงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ทำใหบริษัทได
ทำสัญญาใหมเพื่อรับสัมปทานคลื่นความถี่ F.M.103.0 MHz จากสถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร 2 โดยเริ่มออกอากาศ 24 ชั่วโมง ตั้งแต
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2552 เปนตนไป สัญญาสัมปทาน 2 ป

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

 COOL93 Fahrenheit คลื่นที่นำเสนอเพลงไทยสากลในแนว EASY LISTENING ที่ไดรับการยอมรับจากกลุมผูฟงสูงสุดและเปน
รายการวิทยุคลื่นแรกที่สรางปรากฏการณการนำเสนอเพลงเพราะตอเนื่องมากที่สุด 50 นาที “50 MINUTES MUSIC LONG PLAY“
โดยทุกๆ บทเพลงเพราะไดผานการคัดสรรจากผลสำรวจความนิยมของผูฟงอยางแทจริง พรอมดวยทีมพีเจมืออาชีพท่ีไดรับการยอมรับ
จากกลุมคนฟง และการจัดกิจกรรมที่ตอบสนองไลฟสไตลและเปดโลกทัศนของกลุมคนทำงานรุนใหมอยางตอเนื่อง สงผลให
COOL93 Fahrenheit สามารถเติบโตเปนคลื่นอันดับ 1 บนหนาปดวิทยุอยางรวดเร็ว และเปนเอกฉันทจากการสำรวจของ Nielsen
Media Research

 ดวยกลยุทธการตลาดที่ไมหยุดนิ่ง ในป พ.ศ.2551  COOL 93 Fahrenheit ไดนำกระแส “ภาวะโลกรอน” ที่เปนเทรนดไปทั่วโลก
ตอยอดใหกับผูฟงคลื่นภายใตคอนเซ็ปท  “Eco Evolution”กับกิจกรรมตลอดทั้งป อาทิเชน

 1. “Cool Outing Special in Japan” - Cool Down The Earth Project (มกราคม - กุมภาพันธ 2551) เปนการเริ่มตนปที่ 3
 ของทริปกระชับมิตรกับภารกิจพิชิตโลกรอนพรอมเดิมพันดวยวันพักรอนสุดพิเศษแบบยกออฟฟศ 50 ชีวิต สูดินแดนอาทิตยอุทัย
 
 2. “Cool Music Fest” - Love Maker by am:pm Live in Hua Hin (กุมภาพันธ - มีนาคม 2551) เทศกาลเพลงรักที่ชวนคุณ
 จูงมือคนพิเศษมาฟงเพลงรักริมหาด ในบรรยากาศแสนโรแมนติก พรอมเหลาศิลปตเพลงรักแถวหนาของเมืองไทยท่ีจะโชวพลังเสียง
 ขับกลอมเพลงหวานซึ้งใหคุณไดประทับใจกับทริปคอนเสิรตครั้งพิเศษ ครั้งแรก ณ ริมหาดหัวหิน
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 3. “One Life Volume 4” - A380 The Ultimate flight to Australia (เมษายน - พฤษภาคม 2551) สัมผัสที่สุดแหงวิศวกรรม
 อากาศยานระดับโลก “แอรบัส เอ380” เครื่องบินพาณิชยที่มีขนาดใหญที่สุดในโลก กับเสนทางบินแหงแรกสูประเทศออสเตรเลีย
 พรอมเปดประสบการณเหนือระดับ ณ โกลดโคสต ดินแดนฮาวายแหงออสเตรเลีย
 
 4. “One Life Volume 5” - Canadian Rockies World’s Best Train Experience (สิงหาคม - กันยายน 2551)  ครั้งหนึ่งใน
 ชีวิตกับการเดินทางระดับโกลดคลาสบนเสนทางรถไฟที่สวยที่สุดในโลก สัมผัสทัศนียภาพแบบพาโนรามา 360 องศา ชมธรรมชาติ
 อันนาตื่นตาตื่นใจของ “เทือกเขาแคนาเดียน ร็อคกีส” ที่สุดแหงประสบการณความงามระดับ World’s Best
 
 5. “Academy Fantasia Wondercool Party Rally”  (ตุลาคม - พฤศจิกายน 2551) ปฏิบัติการแขงขันแรลลี่ ที่ใหคุณกระทบ
 ไหลและใกลชิดกับเหลานักลาฝนจากทุกซีซั่น พรอมคอนเสิรตสุดพิเศษในสไตลเอ็กซคลูซีฟ เฉพาะคุณ กับพวกเขาเทานั้น

 สงผลให COOL 93 Fahrenheit กลายเปนคลื่นเพลงฟงที่ทันสมัยที่สุดในกลุมคูแขง จากการสำรวจพฤติกรรมผูฟงรายการวิทยุ
ทั่วกรุงเทพฯ อีกดวย

 ดวยเหตุนี้  COOL93 Fahrenheit จึงเปนรายการวิทยุยอดนิยมจากการสำรวจความนิยมบนหนาปด ของ Nielsen Media
Research และไดรับความนิยมเปนอันดับ 1 ยาวนานกวา 4 ป ตั้งแตป 2547 จนกระทั่งปจจุบันนี้ (ขอมูลเดือนธันวาคม 2551)
ในกลุมรายการวิทยุประเภท  Easy listening  ของกลุมคนทำงาน (20 - 34 ป)

การตลาดและภาวะการแขงขัน

การตลาด
ก. กลยุทธการตลาดและการแขงขัน
 1) กลยุทธนโยบายความคุมคา (Value for money) 
 ในป 2551 บริษัทฯยังคงใชกลยุทธดานความคุมคา เพ่ือสรางประโยชนสูงสุดใหกับงบประมาณท่ีลูกคามีอยูเพ่ือการโฆษณา ในลักษณะ
 ของการขายแบบแพ็คเก็จ คือ การขายเวลา loose spot รวมกับการจัด Activity In Program และ Event Marketing ซึ่งมีผล
 ตอการสงเสริมการขายอยางเปนรูปธรรมและคุมคาตอการลงทุน เชน กิจกรรม Max Stage Mobile ตลอดป 2551 ที่บริษัทฯ
 ไดรับความไววางใจจากลูกคาและผูสนับสนุนใหจัดกิจกรรมภายใตงบประมาณที่คุมคา โดยการเซ็นสัญญาลงโฆษณายาวตลอดป 
 
 2) กลยุทธการจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย
 จากสภาวะการแขงขันอยางเขมขนของธุรกิจวิทยุ ที่ตองการสรางความแตกตางของรายการใหเกิดขึ้น เพื่อเสริมสรางมูลคาเพิ่มทั้ง
 ตอคลื่นวิทยุและตอลูกคาและสินคาที่รวมกิจกรรมสงเสริมการขายตางๆ ดังนั้นการขายเวลาโฆษณาอยางเดียวไมเพียงพอตอความ
 ตองการของลูกคา และตอการสรางแบรนดของบริษัทฯ และคลื่นวิทยุในเครือทั้ง 2 คลื่น ดวยเหตุนี้ทางบริษัทฯ จึงมีการปรับปรุง
 กลยุทธการดำเนินการใหความสำคัญกับการจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย โดยมีกลยุทธการเปนพันธมิตรทางธุรกิจ (Synergy) กับ
 พันธมิตรในดานตางๆ โดยการเขารวมเปน Media Partner ใหกับกิจกรรมหรือคอนเสิรตที่มีกลุมลูกคาเปาหมายเดียวกัน รวมถึง
 การเพิ่มมูลคาของสินคาโดยมีกิจกรรมสงเสริมการขายที่ทำรวมกันระหวางรายการและผูฟง 

 กิจกรรมสงเสริมการขายทั้งหมดนี้  บริษัทฯจะเนนกิจกรรมที่มีคุณภาพที่สามารถใหสาระและบันเทิงกับผูรวมกิจกรรมและในขณะ
 เดียวกันยังสามารถตอบสนองนโยบายการตลาดของลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความชัดเจนและตรงกับกลุมเปาหมาย สงผล
 ใหบริษัทฯ สามารถสรางรายไดจากการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายใหกับลูกคาไดอีกทางหนึ่ง
 
 นอกจากน้ีแลวบริษัทฯ ยังใชศักยภาพของฝายโฆษณาและประชาสัมพันธของบริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) เพ่ือเผยแพรกิจกรรม
 ของรายการวิทยุในสังกัด และกิจกรรมของลูกคาใหเปนที่ยอมรับและรูจักอยางแพรหลาย ทั้งในรูปแบบขาวประชาสัมพันธและ
 การโฆษณาในสื่ออื่นๆ เชน รายการโทรทัศน, นิตยสาร, สื่อกลางแจง, สื่อเคลื่อนที่ ฯลฯ อีกดวย



RS 2008 ANNUAL REPORTลักษณะการประกอบธุรกิจ

54welcome to our inspired. world

 3) กลยุทธการใหบริการวางแผนโฆษณา
 บุคลากรของบริษัทฯ เปนผูที่อยูในสายงานวิทยุมาเปนเวลานาน มีความรูและความเขาใจในธุรกิจสื่อวิทยุเปนอยางดี สามารถ
 ใหคำปรึกษากับลูกคาในการวางแผนการบริหารสื่อใหมีคุณภาพมากที่สุด และการเลือกซื้อเวลาหรือแพ็คเกจโฆษณาที่เหมาะสม
 กับวัตถุประสงคของลูกคาและกลุมผูฟงรายการ  บริษัทฯมีการวางแผนโฆษณาโดยสรางสรรคกิจกรรมพิเศษเฉพาะกิจ เพื่อตอบ
 สนองความตองการของลูกคาและขอจำกัดของสินคาแตละประเภท ซึ่งบริษัทฯ ไดใชนโยบายการเปนคูคารวมกับผลิตภัณฑใน
 การวางแผนโฆษณาเชนนี้กับสินคาทุกรายที่สนับสนุนรายการ เพื่อสรางแรงจูงใจและเกิดความคุมคาสูงสุดในการเลือกใชบริการ
 สื่อของบริษัทฯ 

ข. ลักษณะลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย
 1) กลุมลูกคาเปาหมาย
  • บริษัทโฆษณา (Agency) 
  • บริษัทเจาของสินคา (Direct Customer)

 2) กลุมผูฟงเปาหมาย
  94.5 MHz. MAX 94.5 i feel max:  กลุมนักเรียนและนักศึกษาวัยรุนทั้งชาย
        และหญิงอายุระหวาง 12-24 ป 
  93.0 MHz. COOL93 FAHRENHEIT:  กลุมนักศึกษาและคนทำงานทั้งชายและหญิง
         อายุระหวาง 18-35 ป

ค. ชองทางการจำหนาย
 ในป พ.ศ.2551 การขายเวลาของธุรกิจสื่อวิทยุจะขายใหบริษัทโฆษณาคิดเปนรอยละ 60 และขายโดยตรงใหบริษัทเจาของสินคา
คิดเปนรอยละ 40 ของยอดขายทั้งหมด 

ภาวะการแขงขัน
ก. มูลคาตลาดโฆษณาของสื่อและการเติบโต
 -  บริษัท นีลเส็น มีเดีย รีเสิรช (ประเทศไทย) รายงานตัวเลขงบโฆษณา 9M/51 มีมูลคา 66,249 ลานบาท ลดลง 1.52% yoy
  สวนมูลคาโฆษณาในเดือน ก.ย. ปรับตัวลดลง 7.6% yoy (ที่มา:หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ) 
 - มูลคาโฆษณาเดือน ก.ย. รวม 7,318 ลานบาท มีอัตราการเติบโตลดลง 7.6% yoy โดยสื่อที่มีงบโฆษณาลดลงประกอบดวย
  ส่ือโทรทัศนลดลง 12.4%, ส่ือหนังสือพิมพ ลดลง 1.3%, ส่ือนิตยสาร ลดลง 18.4%, ส่ือนอกอาคารลดลง 9.4% และ ส่ือในหาง
  (อินสโตร) ลดลง 24.5% สำหรับสื่อโฆษณาที่ยังมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นจากปกอน ไดแก สื่อวิทยุ 25.2%, สื่อโรงภาพยนตร
  7.27%สวนสื่อเคลื่อนที่ไมมีอัตราการเติบโต 
 - มูลคาโฆษณาใน Q3/51 คิดรวมเปน 22,813 ลานบาท ลดลง 3.2% yoy โดยที่มีเพียงงบโฆษณาของสื่อวิทยุ และ สื่อเคลื่อนที่
  เทานั้นที่ไดรับการจัดสรรงบเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่งบโฆษณาอื่นๆลวนแลวแตถูกตัดงบโฆษณาลง โดยเฉพาะสื่อนิตยสาร สื่อโรง
  ภาพยนตร
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สถานีวิทยุ วัยรุน 
10-18 ป

นักศึกษา
15-25 ป

วัยทำงาน
18-35 ป

ผูใหญ
25-45 ป

F.M. 89.0 Banana FM    คูแขง
F.M. 91.5 Hot Wave  คูแขง  คูแขง
F.M. 93.0 Cool F.M.   สกาย-ไฮเน็ตเวิรค สกาย-ไฮเน็ตเวิรค
F.M. 94.0 E F.M.   คูแขง คูแขง
F.M. 94.5 MAX  สกาย-ไฮเน็ตเวิรค  สกาย-ไฮเน็ตเวิรค
F.M. 95.5 Virgin Hits  คูแขง คูแขง คูแขง
F.M. 97.5 Seed F.M.  คูแขง คูแขง คูแขง 
F.M. 103.0 Virgin Soft    คูแขง
F.M. 103.5 FM ONE    คูแขง  คูแขง
F.M. 104.5 Fat Radio   คูแขง
F.M. 106.5 Green Wave    คูแขง คูแขง

ค. แนวโนมภาวะการแขงขัน

 การแขงขันของธุรกิจสื่อวิทยุยังคงมีอยูสูงเนื่องจากงบประมาณโฆษณาที่มีจำกัด ทำใหลูกคาจะเลือกซื้อเวลาโฆษณาจากรายการ
วิทยุที่ไดรับความนิยมสูงเปนปจจัยหลัก แตในขณะเดียวกัน กลยุทธดานราคานั้นก็มีความสำคัญตอการตัดสินใจซื้อโฆษณาสูง เนื่อง
ดวยจะทำใหลูกคาสามารถไดเวลาโฆษณามากขึ้น หรือ ไดรูปแบบโฆษณาที่หลากหลายทั้งนี้ขึ้นอยูกับกลยุทธการขายของแตละบริษัท
ที่จะจูงใจใหลูกคาเห็นวาคุมคากับเงินที่ใชไปสูงที่สุด 

 จากตัวเลขของงบประมาณการใชสื่อโฆษณาประเภท Traditional Media นั้นสวนใหญจะลดลง ยกเวนสื่อวิทยุที่ยังเพิ่มขึ้น จึงยัง
เปนโอกาสในการขายโฆษณาของบริษัท ดวยการพัฒนา Package การขายใหมๆ เพื่อทำใหลูกคาสามารถใชงบประมาณที่จำกัดแต
ไดผลตอบแทนที่คุมคาที่สุด

การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ

ก. นักจัดรายการวิทยุ (พีเจ) และบุคลากรฝายผลิตและสรางสรรค

 บริษัทฯ ไดสรางนวัตกรรมใหมของวงการวิทยุโดยการใชกลยุทธการตลาดแบบใหม “PJ MARKETING” จากการประสบความสำเร็จ
ในการผลิตรายการวิทยุของคล่ืน COOL93 Fahrenheit และคล่ืนอ่ืนๆ ในเครือบริษัทฯ ท่ีมีการเปล่ียนแปลงวิธีการจัดรายการจากเดิม
จาก DJ เขาสูยุคของ PJ (Program Jockey) ที่นักจัดรายการวิทยุแตละคนจะตองเพิ่มศักยภาพของตนเองใหมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ
จะตองมีเร่ืองของความรูเบ้ืองตนทางการตลาด และรูจักการใชเทคโนโลยีใหเกิดประโยชนสูงสุด ซ่ึงนักจัดรายการในยุค PJ MARKETING 
จะเปนผูมีสวนสำคัญในการสรางความนิยมใหแกสถานี ตองเปนบุคคลท่ีมีความสามารถในการโตตอบกับผูฟงและมีความรูเก่ียวกับเพลง
และหลักการทางการตลาดในเบ้ืองตนเปนอยางดี อีกท้ังยังตองผานการฝกอบรม พัฒนาความรูดานเทคโนโลยี เพ่ือสามารถใชเคร่ืองมือ
และ Software ทันสมัยไดอยางคลองตัว สามารถดำเนินรายการตามรูปแบบของรายการที่วางไวใหสอดคลองกับรสนิยมของกลุมฟง
เปาหมาย และปจจุบันนักจัดรายการของบริษัทฯ ยังตองเปนผูมีทักษะในการเปนผูดำเนินรายการภาคสนามในการจัดกิจกรรมสงเสริม
การขาย เพื่อรองรับงานกิจกรรมพิเศษเพื่อสงเสริมการขายอีกทางหนึ่งดวย

ข. ผูประกอบการ

 ผูประกอบการสถานีวิทยุที่ดำเนินรายการเพลงไทยสากลเปนหลัก และมีกลุมผูฟงเปาหมายใกลเคียงกันมีอยู 11 รายการดังแสดง
ในตารางดานลาง 
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ข. ระบบการออกอากาศ

 ในเดือน ตุลาคม 2551 สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ F.M.93 MHz ไดยายสถานีสงสัญญาณจากทุงมหาเมฆ มาท่ีกองทัพเรือกรุงเทพฯ
วังนันทอุทยาน พรอมติดตั้งเครื่องสง เสาสงสัญญาณ และอุปกรณที่ใชสำหรับการออกอากาศ ใหมทั้งหมด เปนการเพิ่มประสิทธิภาพ
การกระจายเสียง ใหคลอบคลุมพื้นที่ไดมากขึ้น และเปนการแกปญหาการถูกรบกวนสัญญาณจากคลื่นวิทยุชุมชนอีกดวย การปรับปรุง
นี้ทำใหผูฟงสามารถรับฟงไดชัดเจนและกวางไกลขึ้น 

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
 - ไมมี -

ธุรกิจสื่อในโมเดิรนเทรด

ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ

ธุรกิจสื่อ P.O.P. RADIO
 บริษัท อารเอส อินสโตร มีเดีย จำกัด เปนผูดำเนินการผลิตรายการวิทยุ P.O.P. Radio หรือสื่อวิทยุ ณ จุดขาย โดยเปนผูไดรับ
สัมปทานในดานเสียงแตเพียงผูเดียวในหางโมเดิรนเทรด โดยผลิตรายการจำนวน 4 สถานี ไดแก TESCO LOTUS FM / TOPS RADIO / 
BIG C STATION และ CARREFOUR VARIETY HITS RADIO  ซึ่งทั้ง 4 คลื่นเนนการหารายไดจากการขายเวลาโฆษณา โดยมีกลุม
เปาหมายแตกตางกันตามรูปแบบรายการที่ชัดเจน ดังนี้

สถานีวิทยุ

คอนเซ็ปท
รายการ

Easy Listening
มีสาระและบันเทิง 

Easy Listening +  
Modern Trendy

จังหวะสนุกของการ
shopping พรอมสาระ
และบันเทิง 

เพลงบรรเลง ฟงสบาย
หลากหลายสาระ
เพื่อการ shopping   

กลุมเปาหมาย แมบาน คนทำงาน 
และ ครอบครัว
อายุ       25 - 40 ป
ชาย       25%
หญิง      75%

นักศึกษา และคนทำงาน
อายุ       20 - 35 ป
ชาย       25%
หญิง      75%

คนทำงาน และ 
ครอบครัวทันสมัย
อายุ       21 - 34 ป
ชาย       24%
หญิง      76%

แมบาน คนทำงาน 
และ ครอบครัวใหญ
อายุ       25 - 40 ป
ชาย       30%
หญิง      70%

46 จังหวัด รวม
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
และตางจังหวัด

18 จังหวัด รวม
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
และตางจังหวัด

26 จังหวัด รวม
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
และตางจังหวัด

7 จังหวัด รวม
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
และตางจังหวัด

สัญญาณสงคลื่น
วิทยุครอบคลุม
พื้นที่

หาง TESCO LOTUS
 LOTUS EXPRESS TOPS BIG C CARREFOUR

จำนวนสาขา 558 สาขา  104 สาขา    76 สาขา    31 สาขา  

วันและเวลา TESCO LOTUS 12-24 ชั่วโมง 12-15  ชั่วโมง 09.00-23.00
ออกอากาศ 09.00-23.00 น.   (14  ชั่วโมง)  
 LOTUS EXPRESS
 24 ชั่วโมง 
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 ในการดำเนินการผลิตรายการวิทยุเสียงตามสายภายในหางทั้ง 4 หาง เพลงที่ใชเปดจะเปนเพลงสไตล Easy Listening ที่ฟงแบบ
สบายๆ และมีเพลงสนุกๆสอดแทรกพอเปนสีสันเพราะในการผลิตรายการวิทยุเสียงตามสาย (P.O.P. Radio) นั้น บริษัทฯถือวาเปน
สื่อชองทางใหมที่มีความสามารถในการเชื่อมการโฆษณาประชาสัมพันธสินคาระหวาง Above the Line และ Below the Line ได
อยางมีประสิทธิภาพ

 หลักการบริหาร P.O.P. Radio ตองคำนึงถึงกลุมลูกคาที่เดินช็อปปงในหางเปนสำคัญและจะตองสรางบรรยากาศใหผูฟงเดินอยูใน
หางใหนานที่สุดเทาที่จะทำได พรอมทั้งสรางสีสันที่กระชับและงายตอการจดจำ ในปจจุบันรายการที่บริษัทฯไดผลิตใหกับทั้ง 4 หาง
นั้นมีรูปแบบที่ชัดเจนจนเปนที่สนใจของลูกคาที่เดินช็อปปงในหางเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเมื่อดูจากผลการสำรวจของบริษัท นีลเส็น
(ประเทศไทย) จำกัด เม่ือป 2550 มีผูรูจักส่ือดังกลาวเพียง 66% และจากผลการสำรวจลาสุดประจำเดือนพฤศจิกายน 2551 ผลปรากฏ
วาลูกคาท่ีเดินชอปปงในหางตางๆน้ัน รูจักส่ือวิทยุเสียงตามสายภายในหาง P.O.P. Radio เพ่ิมมากข้ึนเปน 70% หรือจำนวน 7 ใน 10 
คน สามารถรับรูสื่อโฆษณานี้ได

 ผลจากการสำรวจของบริษัท นีลเส็น (ประเทศไทย) จำกัด ยังสามารถประเมินไดวามีผูรับฟงรายการวิทยุ P.O.P. Radio ในอัตรา
หมุนเวียนกวา 21 ลานคนทั่วประเทศ ซึ่งเปนการวัดจากจำนวนใบเสร็จกวา 31 ลานใบเสร็จที่เกิดขึ้นจากการจับจายซื้อของใน 4 หาง
หลัก คือ TESCO LOTUS / TOPS / BIG C และ CARREFOUR จากสถิติคนเดินหาง 2-3 คร้ัง / เดือน ซ่ึงสงผลใหลูกคาบริษัทโฆษณา
และบริษัทเจาของสินคามีความเชื่อมั่นในสื่อประเภทวิทยุเสียงตามสาย (P.O.P. Radio) สูงขึ้น และสนใจซื้อเวลาโฆษณายาว
ถึงสิ้นป 2551      

รูปแบบรายการในแตละหาง

 1. หาง TOPS
 บริษัทฯ ไดดำเนินการผลิตรายการใหกับหาง TOPS โดยไดคำนึงถึงกลุมลูกคาที่เดินช็อปปงภายในหางรวมถึงระยะเวลาในการเดิน
และ Concept ของหางเปนสำคัญ ซึ่งในปจจุบันหาง TOPS มีทั้งหมด 3 ประเภท คือ Tops Supermarket, Tops Market และ
Tops Daily ทั้งนี้บริษัทฯไดกำหนดรูปแบบของรายการดังรายละเอียดตอไปนี้
  1.1 Tops Supermarket
  รายการที่นำเสนอเพลงไทยสากลในแนว  Easy Listening โดยมีดีเจเปนผูนำเสนอรายการซึ่งแบงออกเปน 2 รูปแบบ คือ
  รูปแบบรายการสด และรูปแบบรายการบันทึกซีดี
  
  1.2 Tops Market
  รูปแบบรายการของ Tops Market เนนเปดเพลงสากล100% โดยมีดีเจนำเสนอเปนภาษาไทย 30% และภาษาอังกฤษ 70%
  ผานรูปแบบรายการสดและรายการบันทึกซีดีเชนเดียวกับ Tops Supermarket     

 2. หาง TESCO LOTUS
 บริษัทฯ ไดดำเนินการผลิตรายการใหกับหาง TESCO LOTUS โดยคำนึงถึงกลุมลูกคาที่เดินช็อปปงภายในหางรวมถึงระยะเวลาใน
การเดิน และ Concept ของหางเปนสำคัญ ซึ่งในปจจุบันหาง TESCO LOTUS มีทั้งหมด 4 ประเภท คือ Hyper Market, Value
Market, Super Market และ Lotus Express 
 
 ความโดดเดนของรายการในหาง TESCO LOTUS นั้นอยูที่ดีเจที่ดำเนินรายการในรูปแบบการจัดรายการคู ชาย - หญิง และการ
เปดเพลงไทยสากลทั้งหมด (ยกเวนสาขาในสวนภูมิภาคจะมีเพลงลูกทุงผสมเขาไปดวยชั่วโมงละ 1 - 2 เพลง) ซึ่งถือวาเปนจุดเดน
และเปนการสรางความแตกตางจากหางอื่นๆ
   
 นอกจากน้ีรายการในหาง TESCO LOTUS ยังเพ่ิมความโดดเดนดวยการแยกผลิตออกเปนภูมิภาคดวย ไดแก ภาคกลาง, ภาคเหนือ,
ภาคอีสาน และภาคใต ไมวาจะเปนสวนของ Jingle ที่ใชเปนภาษาทองถิ่น ดนตรีประกอบเปนดนตรีพื้นบาน อีกทั้งยังมีการสอด
แทรกเพลงลูกทุงที่มีภาษาของทองถิ่นนั้นๆ เขาไปดวยสงผลใหรายการดังกลาวสามารถเขาถึงกลุมผูฟงไดมากยิ่งขึ้น 
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3. หาง CARREFOUR
 บริษัทฯไดดำเนินการผลิตรายการใหกับหาง CARREFOUR โดยไดคำนึงถึงกลุมลูกคาที่เดินช็อปปงภายในหางรวมถึงระยะเวลาใน
การเดิน และ Concept ของหางเปนสำคัญ รูปแบบรายการจะมุงเนนความทันสมัยผสมผสานกับความคลาสสิค ซึ่งสังเกตไดจาก
Jingle ของรายการที่มุงเนนความดูดีมีระดับและวิธีการนำเสนอผานบทเพลงบรรเลง Easy Listening 

4. หาง BIG C
 บริษัทฯไดดำเนินการผลิตรายการใหกับหาง BIG C โดยคำนึงถึงกลุมลูกคาที่เดินช็อปปงภายในหางรวมถึงระยะเวลาในการเดิน
และConcept ของหางเปนสำคัญ หาง BIG C มี 2 ประเภท คือ หาง BIG C ขนาดใหญ และหาง BIG C ขนาดเล็ก ผลิตรายการ
เปนรูปแบบบันทึกซีดีระบบ Mp3 ความยาวตั้งแต 12 - 15 ชั่วโมงตามเวลาเปด - ปดของแตละสาขา ทางบริษัทฯจะทำการเปลี่ยน
แผนรายการทุกๆ 10 - 15 วัน (ขึ้นอยูกับรอบโปรโมชั่นของหาง) และทำการจัดสงแผนรายการผานทางไปรษณีย
 สำหรับรูปแบบรายการจะเนนการเปดเพลงไทยสากลที่มีจังหวะสนุกสนานผสมผสานไปกับเพลงสไตล Easy Listening และเพิ่ม
ความโดดเดนในการผลิตรายการออกเปน 3 ภาค ไดแกภาคเหนือ, ภาคอีสาน และภาคกลางที่มีการใชภาษาประจำถิ่น ในสวนของ
Jingle ผสมผสานกับดนตรีพื้นบานอันเปนเอกลักษณ รวมถึงบทเพลงที่อยูในรายการก็ไดมีการสอดแทรกเพลงลูกทุงที่มีภาษาของทอง
ถิ่นนั้นๆ เขาไปดวยชั่วโมงละ 1 - 2 เพลงเพื่อทำใหรายการนาฟงและสามารถเขาถึงกลุมผูฟงไดมากยิ่งขึ้น   

ธุรกิจสื่อ IN-STORE TELEVISION
 ในป 2550 - 2551 เปนปที่แผนก IN-STORE TELEVISION ใชเปนเวลาสำหรับการศึกษาและวางแผนตลอดจนทดสอบความเปนไป
ไดของโครงการสรางสื่อจอภาพในหางฯ เพ่ือใชในการขายโฆษณาอยางเต็มรูปแบบ โดยมีการเร่ิมตนนำรองในส่ือดังกลาวต้ังแตป 2549
ในหางท็อปส 10 สาขา (โดยเริ่มจากการสงสปอตโฆษณาเพื่อออกอากาศดวยพนักงานอัพโหลด และเริ่มทดสอบการสงสัญญาณการ
ควบคุมทางไกลผาน ADSLในท็อปส เพื่อเปนตนแบบและศึกษาถึงปญหาตางๆ ที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อนำมาเปรียบเทียบทำแผนในขั้นตอน
ตอไป)
 การควบคุมทางไกลผาน ADSL เปนนวัตกรรมเชิงกลยุทธเพื่อตอบโจทยทางการตลาดสำหรับลูกคาที่ตองการสื่อที่มีความฉับไว
ในการเปลี่ยนแปลงสปอตโฆษณาไดอยางรวดเร็ว และแมนยำเพื่อเสริมศักยภาพความเปนสื่อ ณ จุดขายไดอยางแทจริง
ลักษณะผลิตภัณฑ
 1. สื่อจอแอลซีดี ขนาด 15” บริเวณแคชเชียรของ TOPS 10 สาขา ไดแก สาขาลาดพราว สาขารัชดา สาขาวังหิน สาขาบางรัก
  สาขาปนเกลา สาขาสุขาภิบาล3 สาขาบางนา สาขาพระราม2 สาขาพระราม3 และสาขารังสิต 
 2. สื่อจอแอลซีดี ขนาด 42” บริเวณแคชเชียร / HEALTH & BEAUTY / CANNED FOOD & SAUCES / CHILLED & FRESH
  FOOD ของ CARREFOUR 10 สาขา ไดแก สาขารัชดา สาขาออนนุช สาขาพระราม4 สาขาสุวินทวงศ สาขาเพชรเกษม
  สาขารังสิต สาขาบางใหญ สาขาลาดพราว   สาขาสวนหลวง และสาขาศรีนครินทร
 3. ส่ือจอแอลซีดี ขนาด 19” บริเวณแคชเชียรของ BIG C ไดแก สาขาราชดำริ โดยมีโครงการจะขยายการติดต้ังใหครบ 10 สาขา
  ที่บริเวณแคชเชียร / HEALTH & BEAUTY / CANNED FOOD & SAUCES / CHILLED & FRESH FOOD ภายในป 2552

ธุรกิจสื่อ MT MAGAZINES
 ในป 2552 บริษัทจะทำการเปดตัวสื่อสิ่งพิมพใหมในรูปแบบนิตยสาร Modern Trade Magazine ที่มีเปาหมายในการแจกตรง
ใหกับผูบริโภคที่เดินในหางโมเดิรนเทรด ที่มีสมาชิกจำนวนกวา 2 - 3 ลานคน โดยจัดสงไปที่บานของสมาชิกที่มีการจับจายซื้อของ
สูงสุดในแตละเดือนและจัดวางแผงที่สาขาของหางฯ เพื่อใหกลุมสมาชิกสามารถรับสิทธิในการรับนิตยสารฟรีลักษณะผลิตภัณฑ
 1. เปนนิตยสารในรูปแบบ Modern Lifestyle Shopping Guides & Tips ที่มีความทันสมัยเชนเดียวกับนิตยสารชั้นนำที่มีวาง
  แผงในตลาดทั่วไป โดยนำทั้งสาระ เกร็ดความรู โปรโมชั่นพิเศษ ความสวยความงาม การทองเที่ยว อาหารและเครื่องดื่ม
  และความบันเทิงในวงการ มามอบใหกับผูอานที่เปนกลุมผูหญิง อายุ 20 - 40 รายไดมากกวา 25,000 บาท มีการจับจาย
  ซื้อของสูงสุดในแตละเดือนในหางโมเดิรนเทรด
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 2. นิตยสารมีขนาด 8.5 x 11” และ 8 x 10.5” โดยใชกระดาษปกเคลือบมัน UV 190gและ 160g น้ำหนัก 85g พิมพ 4 สี
  จำนวนหนาที่ปริมาณ 100 - 120 หนา สัดสวนระหวางเนื้อหา และโฆษณาแบงออกอยูที่ประมาณ 60:40
 
 3. การแจกนิตยสารจะทำการออกทุก 2 เดือน ในปริมาณการจัดพิมพประมาณ 150,000 - 200,000 เลมตอครั้ง โดยจัดสงทาง
  ไปรษณียใหกับ Top spenders หรือสมาชิกที่มีการจับจายซื้อของสูงสุดในแตละเดือน และวางแผงที่หางโมเดิรนเทรดทุกสาขา
  สำหรับสมาชิกที่มีบัตรสมาชิก โดยสมาชิกที่มีสิทธิสามารถไดรับนิตยสารดังกลาวฟรี

 4. ลูกคาที่เปนสปอนเซอรหรือซื้อสื่อโฆษณา สามารถนำสินคาขนาดทดลองมาทดสอบแจกจำหนายพรอมกับนิตยสารในการพิมพ
  แตละครั้ง ใหกับกับกลุมสมาชิกจำนวนขั้นต่ำ 50,000 คนขึ้นไป ซึ่งเปนแนวทางในการเจาะตลาดโดยตรงกับกลุมผูบริโภคที่มี
  กำลังซื้อสูงและจับจายซื้อของเปนประจำที่หางฯ

การตลาดและสภาวะการแขงขัน

การตลาด
ก. กลยุทธการตลาดและการแขงขัน
 1) กลยุทธนโยบาย Monopolistic Partnership 
  ในป 2551 บริษัทฯใชกลยุทธการทำงานแบบ Monopolistic Partnership และการปรับราคาส่ือโฆษณาใหเหมาะสมตามสภาวะ
  และกลไกของเศรษฐกิจ เพื่อสรางประโยชนสูงสุดใหกับงบประมาณที่ลูกคามีอยูเพื่อการโฆษณาในลักษณะของการขายแบบ
  แพ็คเก็จในอัตราพิเศษคือ การขายเวลา loose spot รวมถึงการจัด Activities & Events Marketing ในหางฯ การเปดโอกาส
  ใหลูกคารายใหมไดทดลองลงสื่อโฆษณาเพื่อวัดประสิทธิภาพของสื่อโดยไดทำการวัดผลโดยไดมอบหมายใหบริษัท นีลเส็น
  (ประเทศไทย) จำกัดทำการสำรวจการรับรูและประสิทธิภาพของสื่อ P.O.P. Radio ซึ่งจากการประเมินผลสามารถวัดไดวาสื่อ
  P.O.P. Radio สามารถสรางการรับรูถึง 81% และยังเปนสื่อที่สามารถจูงใจใหเกิด brand switching หรือสามารถสรางแรง
  จูงใจใหเกิดพฤติกรรมในการปรับเปลี่ยนการซื้อจากแบรนดสินคาที่ผูเดินหางตั้งใจซื้อเปนการตัดสินใจซื้ออีกแบรนดสินคาที่สื่อ
  P.O.P. Radio โฆษณาอยูได

  และจากกลยุทธดังกลาว ทางบริษัทฯไดรับความไววางใจจากลูกคาและผูสนับสนุนใหจัดกิจกรรมภายใตงบประมาณที่คุมคา
  โดยการเซ็นสัญญาลงโฆษณายาวตลอดป 2552
 
 2) กลยุทธการจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย
  เพื่อใหสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันที่มีการแขงขันอยางเขมขนของสื่อ In-store และการขายเวลาโฆษณาอยางเดียว
  ไมเพียงพอตอความตองการของลูกคา ดังน้ันการขายส่ือโฆษณาผนวกกับกิจกรรมสงเสริมการขายเพ่ือเสริมสรางมูลคาเพ่ิมท้ังใน
  สวนของทั้งสื่อ P.O.P. Radio และ DDS จึงมีความจำเปนตอลูกคาและสินคาที่รวมกิจกรรมสงเสริมการขายตางๆ และการ
  สรางแบรนดของบริษัทฯ ดวยเหตุน้ีทางบริษัทฯจึงมีการปรับปรุงกลยุทธการดำเนินการใหความสำคัญกับการจัดกิจกรรมสงเสริม
  การขาย โดยมีกลยุทธการวางตัวเปนพันธมิตรทางธุรกิจ (Monopolistic partnership) กับพันธมิตรในดานตางๆ และนำ
  กิจกรรมหรือคอนเสิรตที่มีของกลุมลูกคาเปาหมายเดียวกัน ลงในหาง 4 เครือหลัก
      
  กิจกรรมสงเสริมการขายทั้งหมดนี้  บริษัทฯจะเนนกิจกรรมที่มีคุณภาพที่สามารถใหสาระและบันเทิงกับผูรวมกิจกรรมและ
  ในขณะเดียวกันยังสามารถตอบสนองนโยบายการตลาดของลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยในสวนนี้ทางบริษัทฯมีหนวยงาน
  Marketing Department ที่ดูแลรับผิดชอบกลยุทธทางการตลาด และ นำเสนองานกิจกรรมพิเศษเพื่อสงเสริมการขายใหกับ
  ลูกคา ทำใหกิจกรรมที่จัดมีความชัดเจนและตรงกับกลุมเปาหมายสงผลใหบริษัทฯ สามารถสรางรายไดจากการจัดกิจกรรม
  สงเสริมการขายใหกับลูกคาไดอีกทางหนึ่ง
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สถานีวิทยุ TESCO LOTUS TOPS                      BIG C              CARREFOUR

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

IN-STORE
TELEVISION VGI RS IN-STORE RS IN-STORE RS IN-STORE
   MEDIA MEDIA MEDIA

VISUAL AD VGI  VGI
SHELF TALKER  ACT MEDIA ACT MEDIA
DEMO TESTING DEMO POWER DEMO POWER DEMO POWER DEMO POWER

 3) กลยุทธการใหบริการวางแผนโฆษณา
  บุคลากรของบริษัทฯเปนผูท่ีอยูในสายงาน In-store Media มาเปนเวลานาน มีความรูและความเขาใจในธุรกิจส่ือ P.O.P. Radio
  และDDS เปนอยางดีสามารถใหคำปรึกษากับลูกคาในการวางแผนการบริหารสื่อใหมีคุณภาพมากที่สุดและการเลือกซื้อเวลา
  หรือแพ็คเกจโฆษณาที่เหมาะสมกับวัตถุประสงคของลูกคาและกลุมผูฟงรายการ P.O.P. Radio ที่หางฯ
      
  บริษัทฯ มีการวางแผนโฆษณาโดยสรางสรรคกิจกรรมพิเศษเฉพาะกิจ เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาและขอจำกัดของ
  สินคาแตละประเภท ซึ่งบริษัทฯไดใชนโยบายการเปนคูคารวมกับผลิตภัณฑในการวางแผนโฆษณาเชนนี้กับสินคาทุกรายที่สนับ
  สนุนรายการเพื่อสรางแรงจูงใจและเกิดความคุมคาสูงสุดในการเลือกใชบริการสื่อของบริษัทฯ 

ข. ลักษณะลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย
 1) กลุมลูกคาเปาหมาย
  • บริษัทโฆษณา (Agency) 
  • บริษัทเจาของสินคา (Direct Customer)

ค. ชองทางการจำหนาย
 การขายเวลาของธุรกิจสื่อวิทยุ P.O.P. Radio และ DDS จะขายใหบริษัทโฆษณาคิดเปนรอยละ10 และขายโดยตรงใหบริษัทเจา
ของสินคาคิดเปนรอยละ90 ของยอดขายทั้งหมด

ภาวะการแขงขัน

ก. มูลคาตลาดโฆษณาของสื่อวิทยุและการเติบโต 
 จากขอมูลของบริษัท นีลเส็น (ประเทศไทย) จำกัด มูลคาโฆษณาผานสื่อ In-store Media 9 เดือนแรก ในป 2550 เทากับ 522
ลานบาท และในป 2551 มีมูลคาเทากับ 502 ลานบาท ซึ่งเปนการลดลงในอัตราเพียงรอยละ 2% 

ข. ผูประกอบการ
 ผูประกอบการธุรกิจสื่อโฆษณาใน In-store ประกอบดวย 4 รายหลัก
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ค. แนวโนมภาวะการแขงขัน
 การแขงขันของธุรกิจสื่อในหางโมเดิรนเทรด เพิ่มความรุนแรงมากขึ้นเนื่องจากงบประมาณโฆษณาที่มีจำกัด ทำใหลูกคาสามารถที่
จะเลือกซื้อโฆษณาจากสื่อในหางที่สามารถสรางยอดขายโดยตรงไดมากขึ้น แตในขณะเดียวกัน กลยุทธดานราคานั้นก็มีความสำคัญ
ตอการตัดสินใจซื้อโฆษณาสูง  เนื่องดวยจะทำใหลูกคาสามารถไดเวลาโฆษณามากขึ้นหรือไดรูปแบบโฆษณาที่หลากหลายทั้งนี้ขึ้นอยู
กับกลยุทธการขายของแตละบริษัทที่จะจูงใจใหลูกคาใหเห็นวาคุมคากับเงินที่ใชไปสูงที่สุด 

การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ
ก. นักจัดรายการ P.O.P. Radio และบุคลากรฝายผลิตและสรางสรรค
 ในปจจุบันบริษัทฯ มีจำนวนนักจัดรายการวิทยุ (DJ) ทั้งหมด 40 คน ซึ่งนักจัดรายการสามารถดำเนินรายการตามรูปแบบของ
รายการ P.O.P. Radio ที่วางไวใหเหมือนกับการจัดสดจริง และรสนิยมของกลุมฟงเปาหมาย และปจจุบันนักจัดรายการของบริษัทฯ
ยังตองเปนผูมีทักษะในการเปนผูดำเนินรายการภาคสนามในการจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย เพื่อรองรับงานกิจกรรมพิเศษเพื่อสงเสริม
การขายอีกทางหนึ่งดวย 

ข. หองอัด หองผลิตรายการ และหองตัดตอ 
 บริษัทฯ ไดมีการพัฒนาหองอัดและตัดตอรายการ มาตั้งแตเดือนมิถุนายนป 2550 โดย หองผลิตรายการ P.O.P. Radio และ
DDS ประกอบดวย
 • หองบันทึกเสียง จำนวน 4 หอง ดำเนินรายการโดยนำ software และ hardware ที่ทันสมัยเขามาชวยจัดการเลือกสรรเพลง
  ควบคุมการเลนเพลงตามรูปแบบรายการที่กำหนด เพิ่มสีสันและความคลองตัว สรางความนาสนใจของรายการและ content
  ตางๆ 
 • หอง Production มีหนาที่บันทึกรายการ write ลงแผน เพื่อจัดสงไปที่หางตางๆ
 • หอง Traffic Control มีหนาที่ควบคุมระบบการออกอากาศ 
 • หอง Edit จำนวน 1 หอง โดยสามารถแบงเปนพื้นที่ทำงาน 6 ชอง สำหรับการบันทึก ผลิตชิ้นงานในสวนทั้ง P.O.P. Radio
  และ DDS ดวยคุณภาพมาตรฐานและมีลูกเลนตางๆ สรางสีสันและเพิ่มความนาสนใจนาติดตามรายการ

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
-ไมมี -
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ปจจัยความเสี่ยง

 การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอยในนามของกลุมอารเอส บริษัทฯ
ประเมินวามีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและอาจมีผลตอการดำเนินธุรกิจดังนี้ 

ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและกฎหมาย
 • การเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ
 บริษัทฯ ประเมินวาการเปล่ียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบตอการประกอบธุรกิจเพลงซ่ึงเปนธุรกิจหลักของบริษัทฯ เน่ืองจาก
 ผลิตภัณฑเพลงถือเปนสินคาเพื่อความบันเทิงและไมถือเปนสินคาอันเปนปจจัยหลักที่มีความจำเปนตอการบริโภค อยางไรก็ดี ดวย
 อรรถประโยชนของสินคาท่ีชวยใหความเพลิดเพลินและผอนคลายแกผูบริโภคไดในราคาท่ีไมเปนภาระและมีความคุมคาของการบริโภค
 ทำใหสินคาเพ่ือความบันเทิงยังคงเปนสินคาท่ีไดรับความนิยมจากผูบริโภคอยางตอเน่ือง สำหรับในสวนของธุรกิจส่ือน้ันจะเปนสวนท่ี
 ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจคอนขางมาก เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจจะสงผลโดยตรงถึงภาวะการใชจาย
 ของผูบริโภค ตลอดจนการดำเนินงานของหนวยงานตางๆ ที่มีการจัดสรรงบประมาณในการใชจายดานการโฆษณาประชาสัมพันธ
 ผานสื่อในรูปแบบตางๆ เพื่อใหมีประสิทธิผลตอการดำเนินธุรกิจดวย ซึ่งจะทำใหการดำเนินธุรกิจสื่อของบริษัทจะมีความผันผวน
 ตามภาวะเศรษฐกิจสูง ปจจุบัน บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจสื่อทั้งทางดานสื่อโทรทัศน สื่อวิทยุ และสื่อภายในโมเดิรนเทรด

 • การประกาศใช พ.ร.บ.ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ.2551
 ธุรกิจโทรทัศน บริษัทฯ อาจไดรับผลกระทบจากการจัด Rating รายการโทรทัศนของภาครัฐ เน่ืองจากรายการโทรทัศนสวนใหญของ
 บริษัทฯ จัดอยูในประเภท ท คือ ทั่วไป (รายการเพลง, variety, ละคร) เมื่อถูกกำหนดใหมตามการจัด Rating ของรัฐ อาจมีผล
 ใหรายการถูกยายเวลาตามการปรับผังใหมของสถานี และสำหรับรายการประเภทเพลง หรือ Variety สำหรับวัยรุน (อายุ 13 - 18 ป) 
 อาจถูกกำหนด Rating ใหมใหเปนรายการประเภท น (แนะนำ) ซ่ึงอาจถูกจำกัดใหนำเสนอเฉพาะเวลาใดเวลาหน่ึงตามท่ีรัฐกำหนด
 อยางไรก็ดี เน่ืองจากบริษัทมีความชำนาญในการผลิตรายการ โดยเฉพาะรายการวัยรุน จึงเช่ือวาถึงแมจะมีการใหนำเสนอตามเวลา
 ที่กำหนด ก็ยังคงไดรับความนิยมจากลูกคา และผูชมไมเปลี่ยนแปลง

 • การออกกฎหมายหรือพระราชบัญญัติตางๆ เพื่อควบคุมการโฆษณาของสินคาบางประเภท
 รายไดของบริษัทฯ สวนหนึ่งไดมาจากผูสนับสนุน (Sponsorship) เชน ผูสนับสนุนอัลบั้ม (Album Sponsorship) หรือผูสนับสนุน
 คอนเสิรต (Concert Sponsorship) การเปนผูสนับสนุนนี้จะไดรับสิทธิประโยชนในการประชาสัมพันธสินคาหรือโลโกของบริษัทผู
 สนับสนุนผานทางส่ือตางๆ ของบริษัทฯ เม่ือมีการออกกฎหมายหรือพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาของสินคาบางประเภท ทำให
 บริษัทฯ หรือองคกรเจาของสินคาที่มีความตองการจะสนับสนุนอัลบั้มเพลงหรือคอนเสิรตอาจไมสามารถสื่อสารและประชาสัมพันธ
 ผานการเปนผูสนับสนุนไดอีกตอไป ดวยเหตุนี้ ทำใหโอกาสในการสรางรายไดของบริษัทฯ ลดลง 

ความเสี่ยงทางอุตสาหกรรม
 • การแพรกระจายของสินคาละเมิดลิขสิทธิ์ 
 ปญหาการแพรกระจายของสินคาละเมิดลิขสิทธ์ิ เทปผี ซีดีเถ่ือนเปนปญหาสำคัญท่ีบ่ันทอนการเติบโตของธุรกิจเพลงมาโดยตลอด ผูผลิต
 ผลงานเพลงไมสามารถจำหนายงานผลิตภัณฑซีดี วีซีดี และดีวีดี ท่ีมีลิขสิทธ์ิซ่ึงจะสรางรายไดหรือคาตอบแทนผลงานไดครบตามปริมาณ
 การบริโภคจริงปจจุบันทุกฝายท่ีเก่ียวของท้ังผูประกอบการ เจาของผลงาน ศิลปน และภาครัฐบาล ไดใหความสำคัญและรวมมือกัน
 ผลักดันกระตุนเชิญชวนใหผูบริโภค หันมานิยมเลือกซื้อสินคาที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองและลดเลิกสนับสนุนสินคาละเมิดลิขสิทธิ์
 
 ในการจัดเก็บคาลิขสิทธ์ิในรูปแบบตางๆ เชน ประเภทคาราโอเกะ ภาครัฐฯ ไดมีแนวทางการสนับสนุนให บริษัทท่ีประกอบธุรกิจจัด
 เก็บลิขสิทธ์ิ พัฒนาระบบการจัดเก็บลิขสิทธ์ิใหเปนรูปธรรมชัดเจนย่ิงข้ึนและบริษัทฯ ก็ไดดำเนินการทางการตลาดในการประชาสัมพันธ
 ใหผูประกอบธุรกิจท่ีนำงานลิขสิทธ์ิไปใชตองเคารพตอสิทธ์ิและทำการชำระคาลิขสิทธ์ิเปนการตอบแทนกอนการใชงาน ซ่ึงปจจุบันผู
 ประกอบธุรกิจตางก็มีความเขาใจกันอยางกวางขวางและเคารพการใชงานลิขสิทธ์ิของบริษัทนอกจากน้ีบริษัทยังมีนโยบายการบังคับ
 ใชกฎหมายกับผูกระทำละเมิดลิขสิทธ์ิโดยจัดต้ังหนวยงานท่ีดูแลและดำเนินการปราบปรามและเฝาระวังผูละเมิดในพ้ืนท่ีตางๆ ท่ัวประเทศ
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 ซึ่งสงผลในการลดการละเมิดลิขสิทธิ์ที่มีผลกระทบตอการการดำเนินธุรกิจของผูประกอบการอยางเปนนัยสำคัญ อยางไรก็ดี ธุรกิจ
 ภาพยนตรเปนอีกธุรกิจหน่ึงท่ีไดรับผลกระทบทางออมจากปญหาดังกลาว เน่ืองจากผูประกอบการท่ีไดรับสิทธิจากบริษัทในการเผยแพร
 ลิขสิทธิ์วีซีดี/ดีวีดี ไดรับผลกระทบโดยตรงจากปญหาการแพรกระจายสินคาวีซีดีเถื่อนตั้งแตวันที่ภาพยนตรเขาฉายในโรงภาพยนตร
 เปนผลใหการเจรจาอนุญาตใหใชสิทธิเผยแพรในชองทางดังกลาวสำหรับภาพยนตรเร่ืองถัดไปอาจมีมูลคาลดลง ท้ังน้ี หนวยงานตางๆ
 ไดพยายามหามาตรการปองกันเบื้องตน เชน ติดกลองโทรทัศนวงจรปดในโรงภาพยนตรแตละแหง รวมถึงภาครัฐไดมีการดำเนิน
 มาตรการตางๆ เพื่อปองกันและปราบปรามปญหาการละเมิดลิขสิทธิ์อยางจริงจังมากขึ้นตามที่กลาวในวรรคกอน

 • การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภค  
 การแขงขันของธุรกิจเพลงปจจุบัน เผชิญกับการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภคอยู 2 เร่ืองหลักใหญๆ คือ เปล่ียนแปลงจากการ
 ซ้ือแผนเพลงมานิยมการดาวนโหลดเพลงผานระบบ MP3 เพ่ิมข้ึนกวาในปกอนๆ สังเกตไดจากยอดขายของแผนเพลง VCD และ DVD
 ท่ีลดลง ในขณะท่ีจำนวนเปอรเซ็นตของการดาวนโหลดผานระบบโทรศัพทหรือผาน website ท่ีเพ่ิมมากข้ึน และเร่ืองท่ีสองคือทัศนคติ
 ของผูบริโภคท่ีเห็นวาการดาวนโหลดเพลงผานชองทางท่ีละเมิดลิขสิทธ์ิและไมเสียคาใชจายเปนเร่ืองปกติ ปญหาท่ีเกิดข้ึนน้ีสงผลใหยอด
 รายไดบางสวนของบริษัทฯ ลดลงกวาท่ีควรจะเปนบริษัทฯ ตองปรับตัวเพ่ือรองรับกับการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมผูบริโภคน้ี โดยการ
 พัฒนาระบบดิจิตอลและใหความสนใจกับชองทางการดาวนโหลดเพลงอยางถูกลิขสิทธิ์เพิ่มมากขึ้นเพื่อรักษารายไดของบริษัทฯ
 ใหเติบโตอยางตอเนื่อง 

 อยางไรก็ดี บริษัทฯ ไดตระหนักถึงพฤติกรรมผูบริโภคท่ีเปล่ียนไป โดยเร่ิมมีการพัฒนาคอนเทนตใหมีคุณภาพท่ีดีข้ึนสำหรับการดาวนโหลด
 ลงบนเคร่ืองลูกขาย โดยปจจุบันไดเปดใหบริการ hi Q Song ซ่ึงเปนการบริการดาวนโหลดเพลงท่ีมีคุณภาพเทียบเทาซีดี ซ่ึงเปนทางเลือก
 ใหผูบริโภคท่ีตองการดาวนโหลด อยางถูกกฎหมายและมีคุณภาพท่ีดี โดยไมจำเปนตองไปละเมิดลิขสิทธ์ิ นอกจากน้ี ยังมีการทำโปรโมช่ัน
 แพคเกจ (ริงโทน) โหลดไมอั้นในราคา 19 บาทตอเดือน ซึ่งทำใหผูบริโภคสามารถใชบริการไดในราคาที่เหมาะสมอีกดวย

 • การเปดใหบริการโครงขาย 3G
 หากมีความลาชาในการเปดใหบริการ 3G จะทำใหบริษัทฯ เสียโอกาสทางธุรกิจ เน่ืองจากการเปดใช 3G จะทำใหธุรกิจส่ือสารมีบริการ
 ทางดานดิจิตอลคอนเทนต ท่ีหลากหลายมากข้ึน และบริษัทฯ สามารถนำเอาคอนเทนตตางๆ โดยเฉพาะวิดีโอมาตอยอดพัฒนาซ่ึงเปน
 ชองทางในการเพิ่มขึ้นของรายไดอีกชองทางหนึ่ง

ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
 • ความเสี่ยงจากปริมาณของสินคาในตลาดกับความนิยมของผูบริโภค
 เน่ืองจากสินคาประเภทเพลง ภาพยนตร เปนสินคาประเภทท่ีจำเปนท่ีจะตองมีการกระจายสินคาท่ีท่ัวถึงในระยะเวลาท่ีเหมาะสม เน่ืองจาก
 ความนิยมสินคามีระยะเวลาจำกัดและการมีอยูของสินคา ณ จุดขายจะสงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาของผูบริโภคเปนอยางมาก การวาง
 ตลาดของสินคาไมสอดคลองกับจังหวะความนิยมของผูบริโภคตอสินคา พฤติกรรมการซ้ือสินคาของผูบริโภค ชองทางจำหนายและระยะ
 เวลาท่ีเหมาะสมลวนอาจสงผลกระทบตอรายไดของบริษัทฯ ท้ังการไดรับผลกระทบจากสินคารับคืนและการเสียโอกาสในการขายสินคา
 ซ่ึงอาจสงผลไปสูการเสียตลาดเน่ืองจากการแพรกระจายของสินคาละเมิดลิขสิทธ์ิเขามาทดแทนความตองการสวนท่ีบริษัทฯ ไมสามารถ
 ตอบสนองไดทันทวงที ท่ีผานมาบริษัทฯ ไดพยายามลดความเส่ียงดังกลาว โดยการพิจารณาแผนการวางตลาดสินคาคร้ังแรกของสินคา
 ใหเหมาะสมย่ิงข้ึนโดยพิจารณาจากสถานการณทางการตลาด พฤติกรรมผูบริโภค รวมถึงการจัดการดานชองทางการจัดจำหนายใหมี
 ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 • ความเสี่ยงจากการรับรูความนิยมของเพลงจากสื่อ 
 ส่ือมีอิทธิพลสามารถสรางกระแสความนิยมใหเกิดข้ึนกับผูบริโภคและเจาของสินคาหรือแมแตสงผลลบในทางตรงขามกับคูแขงได ไมวา
 จะเปนความถ่ีในการเปดมิวสิควิดีโอเพลง จำนวนคร้ังของเปดเพลงของคล่ืนวิทยุ การพูดสนับสนุนเพลงของดีเจ หรือแมแตการจัดอันดับ
 เพลงตางๆ หากส่ือมีการนำเสนอท่ีไมเปนกลาง, มีการวัดผลความนิยมของเพลงอยางไมมีหลักการหรือการเขามาถือหุนจากบริษัทท่ีเปน
 คูแขงขันกันในทางการตลาดโดยเฉพาะในสื่อที่เปนกลาง อาจทำใหเกิดผลประโยชนทับซอนและอาจสงผลตอรายไดของบริษัทได
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 • สัญญาเชาเวลาออกอากาศสถานีวิทยุมีกำหนดหมดอายุ
 ปจจุบัน บริษัทฯ ทำสัญญาเชาเวลาออกอากาศกระจายเสียงสถานีวิทยุเพื่อประกอบรายการวิทยุทางทางสถานีวิทยุรวม 2 คลื่นคือ
 คลื่น FM 93.0 MHz และคลื่น FM 103.0 MHz โดยสัมปทานแตละคลื่นมีอายุสัญญา 2 ป  ซึ่งในป 2551 และป 2550 บริษัทฯ
 มีสัดสวนรายไดของสื่อวิทยุใกลเคียงกัน คิดเปนรอยละ 13 - 14 ของรายไดรวม
 
 หากบริษัทฯ ไมไดรับการตออายุสัญญาเชาเวลาออกอากาศจะทำใหสงผลกระทบตอความตอเนื่องของการออกอากาศรายการและ
 รายไดของบริษัทฯ  นอกจากนี้ การแสวงหาเวลาออกอากาศในสถานีวิทยุใหมเพื่อทดแทนอาจทำใหบริษัทฯ สูญเสียประโยชนจาก
 ความตอเน่ืองทางธุรกิจและการสรางความนิยมใหเทียบเคียงกับรายการเดิมได อยางไรก็ดี บริษัทฯ เช่ือวา จากการท่ีบริษัทฯ สามารถ
 ดำเนินธุรกิจจนไดรับความนิยม และมีฐานผูฟงรายการประจำอยางหนาแนน อีกท้ังการท่ีบริษัทฯ เปนผูประกอบการรายสำคัญในธุรกิจ
 และไดรักษาความสามารถในการชำระเงิน และปฏิบัติตามเงื่อนไขการเชาเวลาอยางเครงครัด จะทำใหสามารถไดรับความไววางใจ
 ในการตออายุสัญญาจากผูใหเชาเวลา 

 • ความเสี่ยงจากการไมสามารถตออายุสัญญาเชาเวลาออกอากาศทางโทรทัศน
 โดยทั่วไป บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจสื่อโทรทัศนโดยการเชาเวลาจากสถานีโทรทัศนเพื่อออกอากาศ ซึ่งอาจมีอายุของสัญญาแตกตางกัน
 ไปโดยจะมีอายุไมเกิน 1 ป และมีการตออายุสัญญาเปนระยะ โดยทั่วไป หลักเกณฑสำคัญๆ ท่ีสถานีโทรทัศนจะใชในการพิจารณา
 ตออายุสัญญาคือ นโยบายของสถานีโทรทัศน ความนิยมของรายการ ความสามารถในการชำระคาเชาเวลาของผูเชา หากบริษัทฯ
 ไมไดรับการตออายุสัญญาเชาเวลาออกอากาศจะทำใหสงผลกระทบตอความตอเน่ืองของการออกอากาศรายการและรายไดของบริษัทฯ
 นอกจากน้ี การแสวงหาเวลาใหมเพ่ือทดแทนอาจทำใหบริษัทฯ สูญเสียประโยชนจากความตอเน่ืองทางธุรกิจ และการสรางความนิยม
 ใหเทียบเคียงกับรายการเดิมได ที่ผานมา บริษัทฯ ไดมีการติดตามประเมินความนิยมและพัฒนารูปแบบรายการอยางสม่ำเสมอ
 รวมทั้งไดรักษาความสามารถในการชำระเงินและปฏิบัติตามเงื่อนไขการเชาเวลาอยางเครงครัด อยางไรก็ดี บริษัทฯ ในป 2551
 และป 2550 บริษัทฯ มีสัดสวนรายไดของสื่อโทรทัศน คิดเปนรอยละ 6-8 ของรายไดรวม 

 • ความเสี่ยงจากการบอกเลิกสัญญาการจัดการแสดงคอนเสิรตและกิจกรรมการตลาด
 จากการที่บริษัทเริ่มขยายธุรกิจทางดานการจัดการแสดงคอนเสิรตและกิจกรรมการตลาดจากศิลปนตางประเทศ เปนผลใหบริษัทฯ
 มีความเส่ียงในการทำธุรกิจหากมีการบอกเลิกสัญญาการจัดแสดง เชน เหตุการณท่ีเกิดจากความไมสงบภายในประเทศ ภัยธรรมชาติ
 หรือ การไมสามารถจัดการแสดงไดโดยมีตนเหตุมาจากศิลปนเองโดยตรง เปนตน ซ่ึงบริษัทไดมีนโยบายจัดการความเส่ียงโดยการจัด
 ทำสัญญาใหรัดกุม เพื่อลดหรือเพื่อไมใหเกิดความเสียหายตอบริษัทฯ หากเกิดกรณีดังกลาว

 • ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจภาพยนตร 
 ธุรกิจการผลิตภาพยนตรเปนธุรกิจใชเงินลงทุนตอเร่ืองคอนขางสูง ในขณะท่ีแหลงท่ีมาของรายไดมาจากหลายทางซ่ึงมีความไมแนนอน
 สูงโดยข้ึนอยูกับปจจัยหลายประการ อาทิเชน กระแสความนิยมของผูบริโภคตอภาพยนตรเร่ืองน้ัน กำหนดการเขาฉาย ภาวะการณ
 แขงขันจากภาพยนตรเร่ืองอ่ืนๆ ท้ังจากตางประเทศและในประเทศ และนโยบายการทำตลาดและความตองการของผูบริโภคในขณะน้ันๆ
 โดยผลการดำเนินงานของภาพยนตรแตละเร่ืองไมอาจเปนส่ิงบงบอกถึงผลการดำเนินงานของภาพยนตรเร่ืองอ่ืนๆ และบริษัทฯ อาจประสบ
 ภาวะขาดทุนหากภาพยนตรท่ีนำออกฉายไมประสบความสำเร็จ  ในปท่ี 2551 ท่ีผานมา บริษัทฯ ไดทำการนำภาพยนตรเขาฉายใน
 โรงภาพยนตรรวมทั้งสิ้น 4 เรื่อง โดยมีผลการดำเนินงานที่ทั้งกำไรและขาดทุนแตกตางกันในแตละเรื่อง 
 
 อยางไรก็ดี บริษัทฯ ไดมีนโยบายท่ีจัดการความเส่ียงทางธุรกิจใหมีความเหมาะสมโดยการควบคุมคุณภาพและตนทุนการผลิต ตนทุน
 การตลาดท่ีเหมาะสม รวมถึงการขาย Pre-Sale สิทธ์ิการแพรภาพในชองทางตางๆ รวมถึงการนำผูสนับสนุนทางการตลาดเขามามี
 สวนรวมในกระบวนการผลิตภาพยนตรดวยการวางแผนอยางรัดกุมตั้งแตตน เพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากชองทางขาย
 แตละชองทางใหมีความเหมาะสม 

 • การพึ่งพิงผูบริหาร
 ปจจุบันในการบริหารงาน กลุมอาร เอสไดเปล่ียนรูปแบบการบริหารเปนการกระจายอำนาจออกจากสวนกลาง (Decentralization)
 โดยปรับโครงสรางองคกรแยกกิจการออกเปนบริษัทฯ และหนวยธุรกิจ (Business Unit) และใหอำนาจกรรมการผูจัดการและทีมงาน
 บริหารของแตละบริษัทฯ ดำเนินงานอยางเปนอิสระ ทำใหความเสี่ยงจากการพึ่งพิงครอบครัวเชษฐโชติศักดิ์เริ่มลดลง 



RS 2008 ANNUAL REPORTปจจัยความเสี่ยง

welcome to our inspired. world 66

 ในฐานะของกลุมผูถือหุนรายใหญและกลุมผูกอต้ังกิจการอาร เอส ครอบครัวเชษฐโชติศักด์ิมีเปาหมายและความมุงม่ันท่ีสราง และขยาย
 งานเขาสูธุรกิจบันเทิงแขนงอื่นๆ เพื่อใหบริษัทฯ เติบโตและมีมูลคากิจการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องไปในอนาคตและมีความตั้งใจวาจะ
 ยังคงเปนผูถือหุนใหญในกิจการตอไป 

 • ความเสี่ยงจากการยายคายของศิลปนและทีมงานผลิต
 ตลอดการดำเนินธุรกิจดวยระยะเวลากวา 25 ปของกลุมอาร เอส บริษัทฯ และผูบริหารระดับสูงใหความสำคัญกับเรื่องการดูแล
 บุคลากรอยางสม่ำเสมอ ทำใหที่ผานมาบริษัทฯ มีความเสี่ยงจากเรื่องดังกลาวนอยมาก ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทฯ และผูบริหารระดับ
 สูงตระหนักดีวาในการดำเนินธุรกิจบันเทิงนั้น บุคลากรเปนกำลังสำคัญที่จะผลักดันใหธุรกิจเติบโตและกาวหนาอยางมั่นคง
 การดูแลการเติบโตและผลตอบแทนของศิลปนและทีมงานเปนเรื่องที่ผูบริหารไดมีการวางแผนและทบทวนอยางสม่ำเสมอ เพื่อให
 ทุกคนเกิดความพอใจ 

 แมวากระแสการยายคายหรือการไมตอสัญญาของศิลปนเพลงในตางประเทศจะเกิดผลทางลบตอการรับรูของศิลปนเพลงในประเทศไทย
 แตเน่ืองจากในตางประเทศศิลปนมักมีพันธะผูกพันกับคายเพลงในเร่ืองการการผลิตแผนเพลงและการโปรโมทเทาน้ัน รายไดที่ศิลปน
 จะไดรับเพ่ิมเติมเชน จากการโชวตัวในงานกิจกรรมของลูกคา, โอกาสในการเลนละครหรือเปนพิธีกรอยางในเมืองไทยจะไมมี จึงไมใช
 เร่ืองแปลกท่ีศิลปนจะไมตอสัญญากับคายเพลงและออกมาผลิตอัลบ้ัมเพลงเอง แตกตางจากบริษัทอารเอส ท่ีศิลปนจะไดรับการวางแผน
 การบริหารคอนเทนตของศิลปนในรูปแบบครบวงจร ท้ังการออกอัลบ้ัม การนำเสนอศิลปนไปเปนพรีเซนเตอรสินคา การปอนงานละคร
 หรือการโชวตัวตามงานตางๆ และกิจกรรมที่กอใหเกิดรายไดตอศิลปนอยางอื่นอีกมากมาย ทำใหศิลปนเกิดความรูสึกมั่นคงและ
 พรอมที่จะเติบโตและพัฒนาไปกับบริษัทฯ ดวยดีเสมอมา

 ดวยเหตุนี้ บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นวาจะสามารถบริหารความเสี่ยงดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพและไมกอใหเกิดความเสี่ยงอยาง
 มีนัยสำคัญตอการดำเนินธุรกิจ 

ความเสี่ยงกรณีมีผูถือหุนรายใหญมากกวารอยละ 50 
 ณ วันท่ี 1 เมษายน 2551 กลุมเชษฐโชติศักด์ิ ถือหุนในบริษัทฯ ประมาณรอยละ 56.1 ของจำนวนหุนท่ีจำหนายไดแลวท้ังหมดของ
บริษัทฯ จึงทำใหกลุมเชษฐโชติศักด์ิ สามารถควบคุมมติท่ีประชุมผูถือหุนไดเกือบท้ังหมด ไมวาจะเปนเร่ืองการแตงต้ังกรรมการ หรือการ
ขอมติในเรื่องอื่นที่ตองใชเสียงสวนใหญของที่ประชุมผูถือหุน ยกเวนเรื่องที่กฎหมายหรือขอบังคับบริษัทฯ กำหนดใหตองไดรับเสียง
3 ใน 4 ของท่ีประชุม ดังน้ันผูถือหุนรายอ่ืนจึงอาจไมสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือตรวจสอบและถวงดุลเร่ืองท่ีผูถือหุนใหญเสนอได

 อยางไรก็ดี เม่ือพิจารณาจากโครงสรางจัดการของบริษัทฯ ประกอบดวยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะเห็นไดวาบริษัทฯ มีการวางโครงสรางการบริหารงานโดยบุคคลท่ีมีความรูความสามารถในการดำเนินธุรกิจและมีการกำหนด
ขอบเขตอำนาจหนาท่ีของคณะกรรมการชุดตางๆ อยางชัดเจนและโปรงใส และในกรณีการเขาทำรายการท่ีเก่ียวโยงกับกรรมการ ผูถือหุน
รายใหญและผูมีอำนาจควบคุมในกิจการ รวมถึงบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง บุคคลดังกลาวจะไมมีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติรายการน้ันๆ
ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความมั่นใจตอผูถือหุนวาบริษัทฯ จะบริหารงานดวยความชัดเจนและความโปรงใส
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โครงสรางเงินทุน

หลักทรัพยของบริษัทฯ
 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 900,000,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ 900,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท มีทุนชำระแลวจำนวน 
700,000,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ 700,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท
 
 บริษัทฯ ไดมีการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวจากเดิมหุนละ 5 บาท เปนมูลคาที่ตราไว หุนละ 1 บาท ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่
1/2549 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 

โครงสรางการถือหุน และการจัดการ

 รายชื่อกลุมผูถือหุนรายใหญที่โดยพฤติการณ มีอิทธิพลตอการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทอยางมีนัยสำคัญ
(กลุมผูถือหุน หรือ ผูถือหุนที่ถือหุนเกินกวารอยละ 10 และ ดำรงตำแหนงกรรมการบริษัทฯ หรือ สงตัวแทนเขามาเปนกรรมการบริษัท)
ไดแก นายเกรียงไกร เชษฐโชติศักดิ์ นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ และ นายสุวัฒน เชษฐโชติศักดิ์ 

นโยบายการจายเงินปนผล
 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแลว ทั้งนี้ 
คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณายกเวนไมดำเนินการตามนโยบายดังกลาว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกลาวไดเปนครั้งคราว 
โดยอยูภายใตเงื่อนไขที่การดำเนินการดังกลาวจะตองกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน 

ผูถือหุน
รายชื่อผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2551 มีดังนี้

ลำดับที่        รายชื่อผูถือหุน            จำนวนหุน         รอยละ

1 นาย สุรชัย  เชษฐโชติศักดิ์  114,000,000 16.29

2 นาย เกรียงไกร  เชษฐโชติศักดิ์ 100,000,000 14.29

3 นาย สุวัฒน  เชษฐโชติศักดิ์  98,192,000 14.03

4 นางสาว มาลี  เชษฐโชติศักดิ์       38,640,000 5.52

5 นาย ชาญยุทธิ์  เหลารัดเดชา 29,616,700 4.23

6 นาย อรรณพ ลิ้มประเสริฐ 23,670,000 3.38

7 นาย ชาย  สีบัวเลิศ 18,000,000 2.57

8 นางสาว มาริสา  เชษฐโชติศักดิ์  17,728,000 2.53

9 SIS-SEGAINTERSETTLE AG 15,320,000 2.18

10 นางชลธิชา  ยารังษี 13,324,300 1.90
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การจัดการ
โครงสรางการจัดการ

คณะ
กรรมการ

บริษัท
(Board of Directors)

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทน
(Nomination and Remuneration Committee)

คณะกรรมการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
(Human Development Committee)

คณะ
กรรมการ
บริหาร

(Executive Board)

ประธาน
เจาหนาที่
บริหาร

(CEO)

คณะกรรมการตรวจสอบ
(Audit Committee) 

ฝายตรวจสอบกลาง
(Internal Audit)

สำนักประธาน
(Central Support)

ธุรกิจดิจิตอล
(RS Digital)

ธุรกิจเพลง
(Music)

ธุรกิจภาพยนตร
(Film)

ธุรกิจส่ือโทรทัศน
(Television)

ธุรกิจโชวบิซ
(Showbiz)

การเงิน และบัญชี
(Finance & Accounting)

ธุรกิจที่อยู
ภายใตบริษัทยอย
และบริษัทรวม
(Business under

Subsidiaries and Associate)

ธุรกิจสื่อวิทยุ
(Radio)

ธุรกิจสื่อในหาง
โมเดิรนเทรด
(Instore Media)

ธุรกิจส่ือส่ิงพิมพ
(publishing)

ธุรกิจจัดเก็บ
ลิขสิทธ์ิ

(Copyright Collection)

ธุรกิจกีฬา
(Sport)

ธุรกิจคอมพิวเตอร
กราฟฟค

(Computer Graphic)
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บจ.บลูแฟรรี่

   * ถือหุนรอยละ  65 โดย บมจ. อารเอส
 ** ถือหุนรอยละ 74 โดย บมจ. อารเอส
 *** ถือหุนรอยละ 76  โดย บมจ. อารเอส
 **** ถือหุนรอยละ 83.33 โดย บมจ. อารเอส
 ***** ถือหุนรอยละ 25 โดย บมจ. โพเอมา
 ****** ถือหุนรอยละ 51 โดย บมจ. อารเอส (หากคิดสัดสวนจากจำนวนเงิน
    ที่ไดรับจากผูถือหุน บมจ. อารเอส จะถือหุนรอยละ 63)
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

หยุดธุรกรรมชั่วคราว
-  บจ. เมจิค แอ็ดเวอรเทนเมนท
-  บจ. ชาโดว เอ็นเตอรเทนเมนท
-  บจ. อาร เอส ฟลม แอนด ดิสทริบิวชั่น
-  บจ. อาวอง
-  บจ. เรดดรามา
-  บจ. อาร สยาม

-  บจ. อาร.เอส. สปอรตมาสเตอร
-  บจ. อาร.เอส. สตูดิโอ   
-  บจ. บางกอก ออรกาไนเซอร
-  บจ. อาร.เอส. เทเลวิชั่น
- บจ. อะลาดิน เฮาส
-  บจ. นาคาเซีย

หมายเหตุ : กรณีที่ไมใชบริษัทยอย 100% กลุมผูถือหุนหลักสวนที่เหลือไมไดเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) 

บริษัท
อารเอส จำกัด
(มหาชน) 

บมจ.อารเอส

บจ.จัดเก็บ
ลิขสิทธิ์ไทย

บจ.เค.มาสเตอร

บมจ.อารเอส

บจ.อารเอส
ไอดรีม

เอ็นเตอรเทนเมนท
******

บจ.อารเอส
เฟรชแอร

**

บมจ.อารเอส บมจ.อารเอส บมจ.อารเอส

บจ.อารเอส
อินเตอรเนชั่นแนล

บรอดคาสติ้ง
แอนด สปอรต
แมเนจเมนท

****  

บมจ.อารเอส

บจ.ยาค

บจ.มรดก
เอ็นเตอรเทนเมนท

***

บจ.สกาย-ไฮ
เน็ตเวรค

บจ.โพเอมา

บจ.ไอเดีย
เพาเวอร
*****

บมจ.อารเอส

บจ.อารเอส
อินสโตร มีเดีย*
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โครงสรางการจัดการของบริษัทฯ ประกอบดวยคณะกรรมการ และ คณะอนุกรรมการรวมท้ังหมด 5 ชุด ไดแก คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ดังรายละเอียดตอไปนี้

คณะกรรมการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ ดังรายนามตอไปนี้

1. นายเกรียงไกร เชษฐโชติศักดิ์ ประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ รองประธานกรรมการ
3. นายสุวัฒน เชษฐโชติศักดิ์ กรรมการ
4. นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล กรรมการ/ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท และ เลขานุการบริษัท
5. นายดามพ นานา กรรมการ
6. นายดนัยศิษฏ เปสลาพันธ กรรมการ
7. นายพิศิษฐ ดัชณาภิรมย กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
8. พลเอก ไพโรจน พานิชสมัย กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
9. รศ.วิทยา ดานธำรงกูล กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

นิยามกรรมการอิสระ 
 กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการจากภายนอกท่ีไมไดมีตำแหนงเปนผูบริหารหรือพนักงานประจำของบริษัทฯ ไมไดเปนกรรมการบริหารหรือกรรมการ
ผูมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ และเปนอิสระจากผูถือหุนรายใหญ ผูบริหาร และผูที่เกี่ยวของ สามารถทำหนาที่คุมครองผลประโยชนของผูถือหุน
ทุกรายอยางเทาเทียมกัน และสามารถชวยดูแลไมใหเกิดรายการท่ีมีความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางบริษัทฯ กับบุคคลท่ีเก่ียวของกัน โดยมีคุณสมบัติ
ดังตอไปนี้
 (1)  ถือหุนไมเกินรอยละ 0.5 ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย  บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
  ขัดแยง ทั้งนี้ใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของ*ดวย
 (2) ไมเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน**/พนักงาน/ลูกจาง/ท่ีปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจำ/ผูมีอำนาจควบคุมบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย
  บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับเดียวกัน***  หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้งในปจจุบัน และในชวงเวลา 2 ปกอนไดรับการแตงตั้ง
 (3) ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะท่ีเปนบิดามารดา คูสมรส พ่ีนองและบุตร รวมท้ังคูสมรสของบุตร กับผูบริหาร
  ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอชื่อเปนผูบริหารหรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯหรือบริษัทยอย
 (4) ความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ แบงได ดังนี้
  (ก) ลักษณะความสัมพันธ
   ความสัมพันธในลักษณะของการใหบริการทางวิชาชีพ
   ลักษณะความสัมพันธ : ผูสอบบัญชี ผูใหบริการทางวิชาชีพอ่ืน เชน ท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงิน ผูประเมินราคาทรัพยสิน เปนตน
   ระดับนัยสำคัญที่เขาขายไมอิสระ
   - กรณีผูสอบบัญชี : หามทุกกรณี
   - กรณีเปนผูใหบริการทางวิชาชีพอื่น : มูลคารายการเกิน 2 ลานบาทตอป
   ความสัมพันธทางการคา/ทางธุรกิจ (ใชแนวทางในทำนองเดียวกับขอกำหนดวาดวยการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของตลาดหลักทรัพยฯ)
   ลักษณะความสัมพันธ : กำหนดครอบคลุมรายการทางธุรกิจทุกประเภท ไดแก รายการท่ีเปนธุรกรรมปกติ รายการเชา/ใหเชาอสังหาริมทรัพย
   รายการเกี่ยวกับสินทรัพย/บริการ และรายการใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงิน
   ระดับนัยสำคัญที่เขาขายไมอิสระ : มูลคารายการ ≥  20 ลานบาท หรือ ≥  3 % ของ NTA ของบริษัท แลวแตจำนวนใดจะต่ำกวา ทั้งนี้
   ในการพิจารณามูลคารายการใหรวมรายการที่เกิดขึ้นในระหวาง 6 เดือน กอนวันที่มีการทำรายการในครั้งนี้ดวย
  (ข) กรณีที่มีลักษณะความสัมพันธตาม (ก) กับนิติบุคคล บุคคลที่ถือวาเขาขายไมอิสระ ไดแก ผูถือหุนรายใหญ กรรมการ (ยกเวนกรณีเปน
  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ) และผูบริหารหรือ partner ของนิติบุคคลนั้น
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  (ค) กำหนดชวงเวลาที่หามมีความสัมพันธตาม (ก) และ (ข) : ปจจุบันและ 2 ปกอนไดรับการแตงตั้ง
  (ง) ขอยกเวน : กรณีมีเหตุจำเปนและสมควร ซึ่งมิไดเกิดขึ้นอยางสม่ำเสมอและตอเนื่อง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบอาจมีความ
   สัมพันธเกินระดับนัยสำคัญที่กำหนดในระหวางดำรงตำแหนงก็ได แตตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทกอน และมติที่ไดตองเปน
   มติเปนเอกฉันท นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทตองจัดใหมีการเปดเผยความสัมพันธดังกลาวของกรรมการรายนั้นไวในแบบแสดงราย
   การขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ ffliling) แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) และรายงานประจำป (แบบ 56-2)
   ของบริษัทฯ และหากตอมาบริษัทฯจะเสนอกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบรายนั้น เพื่อดำรงตำแหนงตออีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการ
   บริษัทตองจัดใหมีการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความสัมพันธดังกลาวในหนังสือนัดประชุมผูถือหุนในวาระเลือกตั้งกรรมการดวย
 (5) ไมเปนกรรมการที่ไดรับแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูเกี่ยวของกับผูถือหุน
  รายใหญของบริษัทฯ
 (6) ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทำใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระได
 (7) กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามขอ (1)-(6) อาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ
  บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองคคณะ 
  (collective decision) ได
 
 ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระมีการดำรงตำแหนงเปนกรรมการอิสระในบริษัทใหญ บริษัทยอย และบริษัทยอยลำดับเดียวกัน คณะกรรมการบริษัท
ตองจัดใหมีการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดำรงตำแหนงดังกลาว และคาตอบแทนรวม ที่กรรมการอิสระรายนั้นไดรับในแบบ ffliling แบบ 56-1
และแบบ 56-2 ดวย

หมายเหตุ
* ผูที่เกี่ยวของ หมายถึง  บุคคลตามมาตรา 258 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย
** กรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน หมายถึง กรรมการที่ดำรงตำแหนงเปนผูบริหาร กรรมการที่ทำหนาที่รับผิดชอบเยี่ยงผูบริหาร และกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพัน
 เวนแตแสดงไดวาเปนการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไวแลว และเปนการลงนามรวมกับกรรมการรายอื่น
*** บริษัทยอยลำดับเดียวกัน หมายถึง บริษัทยอยตั้งแต 2 บริษัทขึ้นไปที่มีบริษัทใหญเปนบริษัทเดียวกัน

กรรมการผูมีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ 
    กรรมการผูมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ประกอบดวย นายเกรียงไกร เชษฐโชติศักดิ์, นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์, นายสุวัฒน เชษฐโชติศักดิ์
นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล, นายดามพ นานา, นายดนัยศิษฏ เปสลาพันธ สองในหกทานลงลายมือชื่อรวมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ 

ขอบเขตอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการ
 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2546 ไดมีมติกำหนดขอบเขตอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการไว ดังนี้ 
คณะกรรมการมีอำนาจหนาที่จัดการบริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ มติของที่ประชุมผูถือหุน และมีอำนาจมอบหมายแตงตั้ง
กรรมการจำนวนหนึ่งใหเปนกรรมการบริหารหรือมอบหมายใหบุคคลอื่นใด เพื่อดำเนินการอยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยางภายใตการควบคุม
คณะกรรมการได เวนแตอำนาจในการดำเนินการดังตอไปนี้ จะกระทำไดก็ตอเมื่อไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอน ทั้งนี้กำหนดใหรายการที่
กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย ใหกรรมการซึ่งมีสวน
ไดเสียในเรื่องใด ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
 (ก) เรื่องที่กฎหมายกำหนดใหตองไดมติที่ประชุมผูถือหุน
 (ข) การทำรายการท่ีกรรมการมีสวนไดเสียและอยูในขายท่ีกฎหมาย หรือขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยระบุใหตองไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน
 
 และในกรณีดังตอไปน้ีจะตองไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการ และท่ีประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจำนวน
 เสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางสวนที่สำคัญ
 (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัทฯ
 (ค) การทำ แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางสวนที่สำคัญ การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการ
 ธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงคจะแบงกำไรขาดทุนกัน
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 (ง) การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ
 (จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุนกู การควบหรือเลิกบริษัท
 (ฉ)  การใดที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย หรือประกาศตลาดหลักทรัพยกำหนดใหตองไดรับมติจากที่ประชุมผูถือหุน เชน การไดมาหรือจำหนาย
  ไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทจดทะเบียน หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน

 คณะกรรมการบริษัท มีหนาที่พิจารณารายชื่อกรรมการใหมซึ่งไดรับการพิจารณากลั่นกรองแลวและนำเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน กรรมการท่ีไดรับการเสนอช่ือจะตองพรอมท่ีจะทุมเทเวลา ความรู ความสามารถท่ีมีใหแกบริษัทฯ และมีความเขาใจหนาท่ีความรับผิดชอบ
ของกรรมการ สำหรับกรรมการใหมทางบริษัทฯมีกระบวนการใหขอมูลเกี่ยวกับธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทฯเพื่อใหกรรมการใหมมีความรูความ
เขาใจในธุรกิจของบริษัทฯไดเปนอยางดี

 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการทำงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปตามแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท 
เพื่อเปนการตรวจสอบการทำงานและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการบริษัทใหดียิ่งขึ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ
จำนวน  3 ทาน ดังรายนามตอไปนี้

1. นายพิศิษฐ  ดัชณาภิรมย1 ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. พลเอก ไพโรจน  พานิชสมัย กรรมการตรวจสอบ
3. รศ.วิทยา  ดานธำรงกูล กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : 1 นายพิศิษฐ ดัชณาภิรมย คือ กรรมการตรวจสอบที่มีความรู และ ประสบการณในการสอบทานงบการเงินของบริษัท โดยเปนผูสอบ
บัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 966 รับตรวจสอบบัญชี บริษัทตางๆ ซึ่งไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

1. นายเกรียงไกร เชษฐโชติศักดิ์ ประธานกรรมการ 6/6 

2. นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ รองประธานกรรมการ 6/6

3. นายสุวัฒน เชษฐโชติศักดิ์ กรรมการ 5/6

4. นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล กรรมการ  5/6

5. นายดามพ   นานา กรรมการ 6/6

6. นายดนัยศิษฏ  เปสลาพันธ กรรมการ 3/3

7. นายพิศิษฐ   ดัชณาภิรมย กรรมการอิสระ 6/6

8. พลเอก ไพโรจน  พานิชสมัย กรรมการอิสระ  6/6

9.  รศ.วิทยา  ดานธำรงกูล กรรมการอิสระ  6/6

การเขารวมประชุมคณะกรรมการในป 2551

รายนามคณะกรรมการ                     ตำแหนง          เขารวมประชุมทั้งสิ้น
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ขอบเขตอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(ก) เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อมีสวนรวมในการกำหนดนโยบาย การตัดสินใจทางธุรกิจ ตลอดจนการกำกับดูแลกิจการ
(ข) พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งผูสอบบัญชี และเสนอคาสอบบัญชีบริษัทประจำป รวมถึงประเด็น ดังนี้
  พิจารณาความเปนอิสระของผูสอบบัญชี เชน พิจารณาจากการใหบริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี  (non-audit service) ที่อาจทำใหขาด
  ความเปนอิสระ เชน การวางระบบบัญชี เปนตน
  ใหมีการประชุมรวมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขาประชุมดวยอยางนอย 1 ครั้ง ตอป เพื่อขอความเห็นจากผูสอบบัญชีในเรื่องตางๆ
(ค) พิจารณานโยบายและแนวทางปฏิบัติของสายงานตรวจสอบกลางใหมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผลอยางตอเนื่อง
(ง) พิจารณาทบทวนแผนงานการตรวจสอบประจำปของฝายตรวจสอบกลาง
(จ) สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และ การตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานรวมกับผูสอบบัญชี
 ภายในและภายนอก รวมถึงประเด็น ดังนี้
  ใหความเห็นชอบในการแตงตั้ง โยกยาย เลิกจาง และพิจารณาความดีความชอบของหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน ทั้งนี้เพื่อใหหนวยงาน
  ดังกลาวมีความเปนอิสระอยางแทจริง
  พิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายในโดยพิจารณาจากการปฏิบัติหนาที่ และการรายงานตางๆ รวมถึงสายงานบังคับบัญชา
  ของหนวยงานนี้ 
(ฉ) พิจารณารายงานผลการตรวจสอบรายไตรมาส และขอเสนอแนะของผูสอบบัญชีภายในและภายนอก รวมทั้งติดตามผลการดำเนินการตามขอ
 เสนอแนะดังกลาว
(ช) สอบทานรายการทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอยรายไตรมาส ใหมีความถูกตองเชื่อถือได และมีการเปดเผยขอมูลที่เพียงพอ ตามกระบวน
 การกำกับดูแลกิจการที่ดี 
(ซ) ดูแล และสอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
(ฌ) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมายและขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย
 ทั้งนี้เพื่อใหมั่นใจวา รายการดังกลาว สมเหตุสมผล และเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ
(ญ) พิจารณารวมกับผูสอบบัญชีถึงปญหา หรือ ขอจำกัดที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบงบการเงิน
(ฎ) จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจำปของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกลาวลงนาม
 โดยประธานกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูล ดังนี้
  จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขารวมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแตละทาน
  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในประเด็น ดังนี้
  o ความถูกตองครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
  o ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
  o การปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย
    หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ
  o ความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
  o รายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
  o ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร
  รายการอื่นที่เห็นวา ผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
(ฏ) คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญกรรมการบริหาร ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของมาใหขอมูล หรือ เขารวมประชุมได
(ฐ) การปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคาตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจำนวน 4 ทาน ดังรายนามตอไปนี้

ขอบเขตอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคาตอบแทน
(ก) พิจารณาหลักเกณฑและกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหนงกรรมการ รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการ
สรรหาที่ไดกำหนดไว และเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริษัทซึ่งจะนำเสนอที่ประชุมผูถือหุนใหเปนผูแตงตั้งกรรมการ แบงไดเปน
 กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ตองการสรรหาใหเปนไปตามโครงสราง ขนาด และองคประกอบของคณะกรรมการที่คณะกรรมการกำหนดไว
 โดยดำเนินการ ดังนี้
  พิจารณาความเหมาะสมของความรู ประสบการณ และความเชี่ยวชาญของกรรมการโดยรวมวา คณะกรรมการตองการกรรมการที่มีคุณสมบัติ
  ลักษณะใดบาง
  พิจารณาความเปนอิสระของกรรมการอิสระแตละคน เพื่อพิจารณาวา กรรมการอิสระคนใดมีคุณสมบัติครบถวนหรือคนใดขาดคุณสมบัติใน
  การเปนกรรมการอิสระ รวมทั้งพิจารณาวา จำเปนตองสรรหากรรมการอิสระใหมหรือไม  หากมีกรรมการอิสระไมครบตามนโยบายของ
  คณะกรรมการ
  พิจารณาการอุทิศเวลาของกรรมการ 
 สรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหนงกรรมการใหคณะกรรมการพิจารณาเพื่อเสนอชื่อใหที่ประชุม
 ผูถือหุนเปนผูแตงตั้ง โดยดำเนินการ ดังนี้
  กำหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหนงกรรมการใหเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัทฯ
  ดำเนินการพิจารณารายชื่อบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อมาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคลองกับเกณฑคุณสมบัติที่กำหนดไว
  ตรวจสอบใหรอบคอบวาบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้นมีคุณสมบัติตามกฎหมายและขอกำหนดของหนวยงานทางการ
  ดำเนินการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคลองกับเกณฑคุณสมบัติที่กำหนดไว เพื่อจะไดมั่นใจวา บุคคลดังกลาวมีความยินดีจะมารับ
  ตำแหนงกรรมการของบริษัท หากไดรับการแตงตั้งจากผูถือหุน
  เสนอชื่อใหคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและบรรจุชื่อในหนังสือนัดประชุมผูถือหุน เพื่อใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งตอไป
(ข) พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑการจายคาตอบแทนของกรรมการเพ่ือเสนอความเห็นตอคณะกรรมการซ่ึงจะนำเสนอท่ีประชุมผูถือหุนใหเปนผูอนุมัติ
(ค) พิจารณาเกณฑประเมินผลประธานเจาหนาที่บริหาร
(ง) พิจารณากำหนดคาตอบแทนประจำปของกรรมการ
(จ) พิจารณาการเสนอขายหลักทรัพยใหม (หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน) ใหแกกรรมการ และพนักงานโดยใหเงื่อนไขตางๆจูงใจใหกรรมการ
 และพนักงานปฏิบัติหนาที่เพื่อใหเกิดการสรางมูลคาเพิ่มใหผูถือหุนในระยะยาวและสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไดอยางแทจริงแตในขณะ
 เดียวกันตองไมสูงเกินไปและเปนธรรมตอผูถือหุนดวย

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2550 ไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
และอนุมัติขอบเขตอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

ประธานกรรมการ - นาย พิศิษฐ  ดัชณาภิรมย
กรรมการ  - พลเอก ไพโรจน  พานิชสมัย
    - นาย สุวัฒน  เชษฐโชติศักดิ์
    - รศ. วิทยา  ดานธำรงกูล



ขอบเขตอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2546 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2548 เมื่อวันที่ 31ตุลาคม
2548 ไดมีมติกำหนดขอบเขตอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร โดยกำหนดใหคณะกรรมการบริหารมีอำนาจหนาที่ดังตอไปนี้
 (ก) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกูหรือใหกูยืมเงิน หรือ การขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน รวมตลอดถึงการเขาเปนผูค้ำประกัน หรือ
  การชำระหรือใชจายเงินเพื่อ ธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ ภายในวงเงินสำหรับแตละรายการไมเกินกวา 50 ลานบาท
  หรือจำนวนเทียบเทา 
 (ข) มีอำนาจแตงต้ัง ถอดถอนเจาหนาท่ีของบริษัทฯ ในตำแหนงท่ีไมสูงกวาตำแหนง กรรมการผูจัดการ (ปจจุบันเปล่ียนเปนประธานเจาหนาท่ีบริหาร)
 (ค) มีอำนาจจัดทำ เสนอแนะและกำหนดนโยบายแนวทางธุรกิจ และกลยุทธทางธุรกิจของบริษัทฯ ตอคณะกรรมการ
 (ง) จัดตั้งโครงสรางองคกรและการบริหาร และกรรมการบริหาร โดยใหครอบคลุมทุกรายละเอียดของการคัดเลือก การฝกอบรม การวาจาง
  และการเลิกจางของพนักงานของบริษัทฯ
 (จ) กำหนดแผนธุรกิจ อำนาจการบริหารงาน อนุมัติงบประมาณสำหรับประกอบธุรกิจประจำป และงบประมาณรายจายประจำป และดำเนิน
  การตามแผนทางธุรกิจและกลยุทธทางธุรกิจโดยสอดคลองกับนโยบาย และแนวทางธุรกิจที่ไดแถลงตอคณะกรรมการ
 (ฉ) ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายในแตละชวงเวลาจากคณะกรรมการ
 อนึ่ง การอนุมัติการเขาทำรายการดังกลาวขางตน จะตองไมมีลักษณะเปนการอนุมัติการเขาทำรายการที่ทำใหคณะกรรมการบริหารหรือผูรับมอบ
อำนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติการเขาทำรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง หรือมีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนอื่นใด (ตามขอบังคับของบริษัทฯ และตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด) ทำกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย ยกเวนเปนการอนุมัติการ
เขาทำรายการท่ีเปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการบริษัท ไดพิจารณาอนุมัติไว ท้ังน้ี ใหคณะกรรมการมีอำนาจในการแกไขเปล่ียนแปลง
ขอบเขตอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารไดตามที่จำเปนหรือเห็นสมควร

คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจำนวน 4 ทาน
ดังรายนามตอไปนี้ 
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คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจำนวน 7 ทาน ดังรายนามตอไปนี้

ประธานกรรมการบริหาร - นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ 
รองประธานกรรมการบริหาร - นายสุวัฒน เชษฐโชติศักดิ์ 
กรรมการ  - นางพรพรรณ  เตชรุงชัยกุล
    - นายยรรยง อัครจินดานนท 
    - นางมณฑิรา ลิมปนารมณ    
    - นายดามพ นานา
    - นายคมสันต เชษฐโชติศักดิ์

ประธานกรรมการ - นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล
กรรมการ  - นายยรรยง อัครจินดานนท   
    - นางนภาพร ตรีพยัคฆ 
เลขานุการ  - นายนิเวสน บัวคอม
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คณะผูบริหาร 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ผูบริหารของบริษัทฯ มีรายนามดังตอไปนี้

ขอบเขตอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1. นำเสนอนโยบาย และ แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล
2. พัฒนากลยุทธ และ เทคนิควิธีเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
3. กำกับ และ ดูแลการดำเนินงานดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
4.  พิจารณา และ ตัดสินใจในประเด็นที่เกี่ยวของดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตามแนวทางที่ไดรับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหาร

การสรรหากรรมการและผูบริหาร
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2550 ไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และ
อนุมัติขอบเขตอำนาจหนาท่ีของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ดังน้ัน การคัดเลือกบุคคลท่ีจะเขาดำรงตำแหนงเปนกรรมการของบริษัทฯ
ตองผานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน วิธีการสรรหากรรมการจะกระทำโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะเปนผู
พิจารณาคัดเลือกตามเกณฑคุณสมบัติตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ยังพิจารณาถึงความหลากหลายของทักษะ ประสบการณ ความรู และความสามารถเฉพาะเพื่อ
ประโยชน และการพัฒนากิจการของบริษัทฯ รวมท้ังการอุทิศเวลา และความพยายามในการปฏิบัติหนาท่ี จากน้ันจึงนำรายช่ือเสนอคณะกรรมการบริษัท
และที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงตั้ง
 ในการเลือกตั้งคณะกรรมการของบริษัทฯ ที่ประชุมผูถือหุนเปนผูแตงตั้งกรรมการ โดยใชเสียงขางมากตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
 (ก) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอเสียงหนึ่ง
 (ข)  ใหผูถือหุนออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคลไป
 (ค) บุคคลซ่ึงไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจำนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังน้ัน
  ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นใหผูเปนประธาน
  เปนผูออกเสียงชี้ขาด

ขอบเขตอำนาจหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหาร
 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2546 เม่ือวันท่ี 28 มกราคม 2546 และคร้ังท่ี 5/2548 เม่ือวันท่ี 31 ตุลาคม 2548 ไดมีมติกำหนดขอบเขต
อำนาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการ (ปจจุบันเปลี่ยนเปนประธานเจาหนาที่บริหาร) โดยกำหนดใหกรรมการผูจัดการ(ปจจุบันเปลี่ยนเปนประธาน
เจาหนาท่ีบริหาร) มีอำนาจอนุมัติในการดำเนินการใดๆ ท่ีจำเปนหรือเก่ียวเน่ืองกับการดำเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ ภายในวงเงินสำหรับแตละ
รายการไมเกินกวา 25 ลานบาท หรือจำนวนเทียบเทาทั้งนี้ การอนุมัติการทำรายการดังกลาวขางตนกรรมการผูจัดการ (ปจจุบันเปลี่ยนเปนประธาน
เจาหนาที่บริหาร) ไมมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ในหรือเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สำคัญของ
บริษัทฯ และ/หรือ รายการหรือเรื่องที่กรรมการผูจัดการ(ปจจุบันเปลี่ยนเปนประธานเจาหนาที่บริหาร)หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดสวนเสีย
หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทฯ และบริษัทยอย ในกรณีดังกลาว รายการหรือเรื่องดังกลาวจะตองนำ
เสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการของบริษัทฯ (แลวแตกรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติ

หมายเหตุ 1. “ผูบริหาร” ในหัวขอนี้ หมายถึง กรรมการ ประธานเจาหนาที่บริหาร หรือผูดำรงตำแหนงระดับบริหารสี่รายแรกนับตอจากประธานเจาหนาที่บริหารลงมา

และผูซึ่งดำรงตำแหนงเทียบเทากับผูดำรงตำแหนงระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย

1. นาย เกรียงไกร  เชษฐโชติศักดิ์ ประธานกรรมการ
2. นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานเจาหนาที่บริหาร
3. นาย สุวัฒน เชษฐโชติศักดิ์ รองประธานกรรมการบริหาร
4. นาง พรพรรณ เตชรุงชัยกุล ประธานเจาหนาที่ฝายปฏิบัติการ
5. นาย ดามพ นานา ประธานเจาหนาที่ฝายการเงิน
6. นาย ยรรยง  อัครจินดานนท รองกรรมการผูอำนวยการอาวุโส
7. นาง มณฑิรา ลิมปนารมณ รองกรรมการผูอำนวยการอาวุโส
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โดยมีรายละเอียดคาตอบแทนประจำ และ เบี้ยประชุมรายกรรมการบริษัทดังนี้

จำนวน (ทาน) จำนวนเงิน (บาท) รายละเอียดคาตอบแทน

ป 2551

ป 2551

กรรมการบริษัท 10 1,050,000 คาตอบแทนประจำ
   และเบี้ยประชุม

กรรมการตรวจสอบ 3 1,350,000 คาตอบแทนประจำ
   และเบี้ยประชุม

รายการ

คาตอบแทนผูบริหาร 
คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
  ก) กรรมการบริษัท 

หมายเหตุ คาตอบแทนกรรมการน้ีเปนผลประโยชนท่ีจายใหแกกรรมการของบริษัทฯตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535
(โดยไมรวมเงินเดือน และผลประโยชนที่เกี่ยวของที่จายใหกับกรรมการซึ่งดำรงตำแหนงเปนผูบริหารของบริษัทฯดวย) และการเปนกรรมการบริษัทยอย
ไมไดรับคาตอบแทน  

ขอมูลเพิ่มเติม
ในป 2551 ไดมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ ดังนี้
-  เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2551 นางสาวมาลี เชษฐโชติศักดิ์ ไดลาออกจากการเปนกรรมการ 
-  เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2551 ไดแตงตั้ง นายดนัยศิษฏ  เปสลาพันธ เปนกรรมการ แทน นางสาวมาลี เชษฐโชติศักดิ์

1 นาย เกรียงไกร  เชษฐโชติศักดิ ์ - 150,000

2 นาย สุรชัย  เชษฐโชติศักดิ์   - 120,000

3 นางสาว มาลี  เชษฐโชติศักดิ ์ - 40,000

4 นาย สุวัฒน  เชษฐโชติศักดิ ์ - 100,000

5 นาง พรพรรณ  เตชรุงชัยกุล - 100,000

6 นาย ดามพ  นานา - 120,000

7 นาย ดนัยศิษฎ  เปสลาพันธ -                          60,000

8 นาย พิศิษฐ  ดัชณาภิรมย - 120,000

9 พลเอก ไพโรจน  พานิชสมัย - 120,000

10 รศ. วิทยา  ดานธำรงกูล - 120,000

               รวมทั้งหมด - 1,050,000

ลำดับ         รายนามกรรมการบริษัท
คาตอบแทนประจำ (บาท)           คาเบี้ยประชุม (บาท)
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ข) กรรมการบริหารและผูบริหารของบริษัทฯ 

กรรมการบริหาร  7 - -

ผูบริหาร  7 42.65 เงินเดือน / โบนัส /
   สวัสดิการอื่นๆ

รายการ
จำนวน (ทาน) จำนวนเงิน (ลานบาท) รายละเอียดคาตอบแทน

ป 2551

คาตอบแทนอื่น
 ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2550 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2550 ไดมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯ จำนวน 25,000,000 หนวย ใหแกกรรมการ และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย (ESOP) อยางไรก็ดี
มติท่ีประชุมผูถือหุน ซ่ึงอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯดังกลาว ไดหมดอายุลง ในวันท่ี 28 พฤษภาคม 2551 ท่ีผานมา โดยบริษัทฯตัดสินใจยกเลิก
การออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกลาว จึงไมไดย่ืนขออนุญาตออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯดังกลาวตอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย และตลาด
หลักทรัพย
 
การกำกับดูแลกิจการ
 บริษัทฯ ไดกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ โดยใหความสำคัญตอระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน และมุงเนนการกำกับ
ดูแลฝายบริหารใหดำเนินการตามนโยบายอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชนระยะยาวของผูถือหุนรวมทั้งมุงเนนเรื่องความโปรงใสในการดำเนินกิจการ 
การเปดเผยขอมูล และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

 สรุปการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในป 2551 ดังนี้

นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

 คณะกรรมการบริษัทไดกำหนดใหมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯอยางเปนลายลักษณอักษร และจัดใหมีการพิจารณาทบทวน
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคูมือจรรยาบรรณของกลุมบริษัทฯ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวอยางนอยปละ 1 ครั้ง
และบริษัทฯ ไดเผยแพรใหกรรมการและพนักงานเพ่ือใชอางอิงและถือปฏิบัติ รวมท้ังเผยแพรบนเว็ปไซตภายในของบริษัทฯ
 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2552 ไดมีการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง และอนุมัตินโยบายการกำกับดูแล
กิจการที่ดี และคูมือจรรยาบรรณของกลุมบริษัทฯ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว

สิทธิของผูถือหุน
 บริษัทฯไดใหความสำคัญและเคารพสิทธิของผูถือหุน โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายกำหนด ใน ป 2551 บริษัทฯจัดประชุมสามัญผูถือหุน
วันที่ 22 เมษายน 2551 ซึ่งกรรมการทุกทานที่อยูในตำแหนงไดเขารวมประชุมผูถือหุนทุกครั้ง ยกเวน นางสาวมาลี  เชษฐโชติศักดิ์ ที่ขาดการประชุม 
อันเนื่องมาจากติดภารกิจสำคัญที่เปนกรณีกะทันหัน (รายชื่อกรรมการบริษัทที่เขาประชุมผูถือหุน ดูรายละเอียดไดที่รายงานการประชุมผูถือหุน)
 
 บริษัทฯ มีนโยบายการปฏิบัติกับผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน โดยตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิของผูถือหุนในการเขาถึงขอมูลของบริษัทฯ อยาง
เพียงพอ และทันเวลาในการจัดประชุมผูถือหุนบริษัทฯจะจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุมตามวาระตางๆ ใหผูถือหุนทราบ
ลวงหนากอนวันประชุมอยางนอย 7 วัน ซึ่งเปนไปตามที่กฎหมายกำหนด
 
 ในป 2551 บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย(ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเปนนายทะเบียนหุนของบริษัทฯเปนผูจัดสงหนังสือเชิญประชุมใหแกผูถือหุน
ลวงหนากอนวันประชุมไมนอยกวา 7 วัน หรือ 14 วันแลวแตกรณีที่กฎหมายกำหนด
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 ในป 2551 บริษัทฯ ไดจัดสงหนังสือนัดประชุม พรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุมตามวาระตางๆใหผูถือหุนทราบลวงหนากอนวันประชุมในระยะ
เวลาที่กฎหมายกำหนด ซึ่งในแตละวาระมีหลักการและเหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบ นอกจากนั้น บริษัทฯไดเผยแพรหนังสือ
เชิญประชุมผูถือหุน และ เอกสารประกอบการประชุม  ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษไวที่ Website ของบริษัทฯ http://www.rs.co.th/corporate/
th/meeting.htm และ http://www.rs.co.th/corporate/eng/meeting.htm  กอนวันประชุม 11 วัน เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการเขาถึงขอมูลของ
ผูถือหุน สวนรายงานการประชุมผูถือหุนที่จัดในป 2551ไดนำไป post ไวภายใน 14 วัน หลังการประชุม บริษัทฯ ไดจัดการประชุมผูถือหุน โดยกอน
เริ่มประชุม ประธานในที่ประชุมไดชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนใหที่ประชุมทราบ ในระหวางการประชุมประธานในที่ประชุมเปดโอกาสใหผูถือหุน
มีสิทธิอยางเทาเทียมกันในการสอบถามเพิ่มเติม และ แสดงความคิดเห็น กอนการออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระ และสนับสนุนใหมีการใชบัตรลง
คะแนนเสียงในวาระท่ีสำคัญ เพ่ือความโปรงใสและตรวจสอบได รายงานการประชุมถูกจัดทำข้ึนอยางถูกตอง ครบถวน เสร็จสมบูรณในเวลาท่ีกฎหมาย
กำหนด และ มีระบบการจัดเก็บที่ดีเพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได  
 
 ในป 2551 บริษัทฯดูแลผูถือหุนมากกวาสิทธิตามกฎหมาย เชน การใหขอมูลสำคัญท่ีเปนปจจุบันผานเว็บไซต และไมมีการลิดรอนสิทธิของผูถือหุน
ในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทฯท่ีตองเปดเผยตามขอกำหนดตางๆ และการเขาประชุมผูถือหุน ไดแก ไมเพ่ิมวาระการประชุมหรือเปล่ียนแปลงขอมูล
สำคัญโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา ไมแจกเอกสารที่มีขอมูลสำคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผูถือหุนอยางกะทันหัน และไมจำกัดสิทธิในการเขา
ประชุมของผูถือหุนที่มาสาย เปนตน และในระหวางการประชุมผูถือหุน  ประธานในที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิอยางเทาเทียมกันในการ
สอบถาม แสดงความคิดเห็น และ ขอเสนอแนะตางๆ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งเปดโอกาสใหผูถือหุนสงคำถามลวงหนากอนวัน
ประชุม โดยสงคำถามผานเว็บไซตของบริษัทฯ หรือสงจดหมายถึงคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงการใหสิทธิของผูถือหุนและการสงเสริมใหผูถือหุนใชสิทธิเปน
ไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน

การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
 สำหรับผูถือหุนท่ีไมสะดวกเขารวมประชุมดวยตนเอง บริษัทฯเสนอใหมอบอำนาจใหกรรมการอิสระซ่ึงเปนประธานคณะกรรมการตรวจสอบเขาประชุม
และลงคะแนนเสียงแทน ในการประชุมสามัญผูถือหุนป 2551 ไมมีผูถือหุนรายใด มอบอำนาจใหประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเปนกรรมการอิสระ
ที่บริษัทฯเสนอเปนผูรับมอบอำนาจ ใหออกเสียงแทน
 
 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2551 บริษัทไดเผยแพรขอมูลถึงผูถือหุนผานเว็บไซตของบริษัทฯเพ่ือใหผูถือหุนสวนนอยเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเปนวาระการประชุม
สามัญผูถือหุน พรอมทั้งกำหนดกฎเกณฑที่ชัดเจนลวงหนาสำหรับการพิจารณาการเพิ่มวาระที่ผูถือหุนสวนนอยเสนอ  และบริษัทฯมีกำหนดวิธีการให
ผูถือหุนสวนนอยเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขารับการพิจารณาดำรงตำแหนงกรรมการ พรอมขอมูลประกอบการพิจารณาดานคุณสมบัติและการใหความยินยอม
ของผูไดรับการเสนอช่ือ อยางไรก็ตาม ไมมีผูเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเปนวาระการประชุมสามัญผูถือหุน และไมมีผูเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขารับการเลือกต้ังเปน
กรรมการ

 บริษัทฯ มีมาตรการปองกันกรรมการและผูบริหารใชขอมูลภายในเพื่อหาผลประโยชนใหแกตนเองหรือผูอื่นในทางมิชอบเปนลายลักษณอักษร ทั้งนี้ 
คณะกรรมการบริษัทกำหนดใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร พนักงานและลูกจางของบริษัทฯ รายงานรายการท่ีอาจมีความขัดแยงของผลประโยชนของตน
และผูเก่ียวของตอคณะกรรมการโดยสงขอมูลใหแกสำนักกฎหมาย เพ่ือนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัท และ ใหคณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรม
ของบริษัทฯที่อาจมีความขัดแยงของผลประโยชนและสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชนของบริษัทฯโดยรวม ทั้งนี้ กรรมการและผูบริหารที่มีสวนไดเสียกับ
ธุรกรรมที่ทำกับบริษัทฯไมใหมีสวนรวมในการตัดสินใจทำธุรกรรมดังกลาว ดังรายละเอียดที่ไดเปดเผยในหัวขอการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน อีกทั้ง 
คณะกรรมการบริษัทกำหนดใหในการทำรายการระหวางกันนั้นจะตองเปนไปตามขอกำหนดที่เกี่ยวของของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยดังราย
ละเอียดที่ไดเปดเผยในหัวขอมาตรการ หรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหวางกัน ตั้งแตป 2551 คณะกรรมการบริษัทไดกำหนดนโยบายหาม
กรรมการและผูบริหารระดับสูง(**)ซื้อขายหุนบริษัทฯ ในชวง 3 สัปดาหกอนงบการเงินเผยแพร และ 2 วันหลังเปดเผยงบการเงิน 

 บริษัทกำหนดขอหามไมใหมีการใชโอกาสหรือขอมูลที่ไดจากการเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานในการหาประโยชนสวนตน หรือทำธุรกิจ
แขงขันกับบริษัทฯหรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง รวมทั้งไมใชขอมูลภายในเพื่อประโยชนของตนในการซื้อขายหุนของบริษัทฯ ไวในคูมือจรรยาบรรณ และไดเปด
เผยไวในหัวขอการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน

หมายเหตุ (**) หมายถึง ผูบริหารตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย(ก.ล.ต.) ที่มีหนาที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
หลักทรัพยตามกฎหมาย



บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
 บริษัทฯ ใหความสำคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ทั้งผูมีสวนไดเสียภายใน ไดแก พนักงานและผูบริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอย หรือ
ผูมีสวนไดเสียภายนอก ไดแก คูแขง เจาหนี้ ภาครัฐและหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผูมีสวนไดเสีย 
โดยเฉพาะอยางยิ่งชุมชนและสังคม ซึ่งใหความสำคัญอยางสม่ำเสมอ (ดูตัวอยางในหัวขอบทบาทและความรับผิดชอบตอสังคมและนโยบายการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล) รวมทั้งบริษัทฯ ไดจัดใหมีระเบียบและแนวปฏิบัติเปนลายลักษณอักษร รวมถึงกำหนดบทลงโทษทางวินัยเพ่ือใหผูท่ีเก่ียวของยึดถือเปน
แนวทางในการปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ดวยความซื่อสัตยสุจริตและมีจริยธรรม ทั้งการปฏิบัติตอบริษัทฯ และผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ 
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของกลุมบริษัทอารเอสยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ดวยความซื่อสัตยสุจริต และมี
จริยธรรม ทั้งการปฏิบัติตอบริษัทฯ และผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ สวนเนื้อหาของคูมือจรรยาบรรณของกลุมบริษัทฯ ครอบคลุมในเรื่องจรรยาบรรณ
ในการดำเนินธุรกิจและจรรยาบรรณของพนักงาน ซึ่งไดแก 
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ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
 บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจที่เปนประโยชนตอเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยคำนึงถึงหนาที่ และความรับผิดชอบที่พึงมีตอ
ประเทศชาติ สังคมและสิ่งแวดลอม ตลอดจนดำเนินธุรกิจและควบคุมใหมีการปฏิบัติภายใตกรอบของกฎหมาย และกฎเกณฑตางๆที่เกี่ยวของ
อยางครบถวน รวมถึงมุงมั่นผลักดันใหเกิดกระแสพัฒนาคุณภาพของสังคม และสิ่งแวดลอม ทั้งที่ดำเนินการเองและรวมมือกับรัฐและชุมชน
และสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมอยางจริงจังและตอเนื่องใหแกพนักงานทุกระดับอันกอใหเกิดวัฒนธรรมที่ดีในองคกรตอไป
โดยทบทวน ประเมินผล และติดตามความกาวหนาในการดำเนินงานของบริษัทฯอยางสม่ำเสมอ เพื่อใหแนใจวา บริษัทฯไดปฏิบัติตามนโยบาย
เกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดลอม(ดูตัวอยางในหัวขอบทบาทและความรับผิดชอบตอสังคมและนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล)

ลูกคา
 บริษัทฯ มุงมั่นในการจำหนายสินคา และใหบริการที่มีคุณภาพกับลูกคาของบริษัทฯ

ผูถือหุน
 บริษัทฯ บริหารงานดวยความรูความสามารถที่ดี มีประสิทธิภาพ เพื่อใหผลการดำเนินงานที่ดี โดยคำนึงถึงความเสี่ยงในปจจุบันและอนาคต 
ตลอดจนใหเกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมตอผูถือหุน และควบคุมดูแลใหเปนที่มั่นใจไดวา ไดมีการรายงานผลการปฏิบัติงาน และสถานะทางการเงิน
ของบริษัทฯ ตลอดจนการเปดเผยขอมูลตอผูถือหุนอยางถูกตองครบถวน

พนักงาน
 บริษัทฯ ถือวาพนักงานเปนสมบัติอันมีคาของบริษัทฯ ดังนั้นคุณคาของพนักงานจึงถือเปนเรื่องสำคัญ ซึ่งบริษัทฯจัดใหมีสวัสดิการที่เหมาะสม
แกพนักงาน ใหผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความรูความสามารถ ความความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแตละคน และกลุมบริษัท
อารเอส ใหความสำคัญกับการรักษาสุขภาพ ความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการทำงานใหมีความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของพนักงาน
อยูเสมอ และยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน ทั้งนี้บริษัทฯจัดใหมีการตรวจสุขภาพพนักงาน การประกันชีวิตและสุขภาพพนักงาน และจัดใหมีการ
ตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ทำงานสม่ำเสมอ
 บริษัทฯ สงเสริมใหมีการฝกอบรมใหความรูแกพนักงานกรรมการ ผูบริหาร เปนตน

คูคา และเจาหนี้
 บริษัทฯ ตั้งมั่นในความซื่อสัตยสุจริต และ เที่ยงธรรมตอคูคา โดยคำนึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และอยูบนพื้นฐานของการไดรับผลตอบแทน
ที่เปนธรรมตอทั้งสองฝาย หลีกเลี่ยงความลำเอียง หรือสถานการณที่ทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน ตลอดจนยึดมั่นและถือปฏิบัติตามสัญญา

คูแขง
บริษัทฯสงเสริมนโยบายการแขงขันทางการคาอยางเสรี และเปนธรรม

คุณธรรม
 บริษัทฯ มุงมั่นกระทำในสิ่งที่ถูกตอง ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต ตรงไปตรงมา ภายใตกฎหมาย และกฎระเบียบของบริษัทฯ โดยถือ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณนี้ในทุกกิจกรรมและในการตัดสินใจในทุกเรื่องของบริษัทฯ บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจดวยความซื่อสัตยและคำนึงถึงความเสี่ยง
ที่มีผลกระทบตอบริษัทฯ
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ความเสมอภาคแกผูเกี่ยวของ
 บริษัทฯ ไมมีการกีดกัน หรือไมใหสิทธิพิเศษ หรือเลือกปฏิบัติแกผูหนึ่งผูใด เนื่องจากความแตกตางทางดานเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ
สถาบันการศึกษา
 
 คณะกรรมการบริษัทไดมีการพิจารณาทบทวน และปรับปรุงคูมือจรรยาบรรณของกลุมบริษัทฯ เปนประจำอยางนอยปละ 1 ครั้ง ซึ่งในป 2551 
เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ 2551 และวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2551 และครั้งที่ 5/2551และในป 2552 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2552 ไดมีการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง และอนุมัติคูมือจรรยาบรรณของกลุมบริษัทฯ และประกาศลงในระบบ
Intranet ของบริษัทฯ รวมถึง ใชเปนขอมูลในการฝกอบรมพนักงานใหมเพื่อใหพนักงานทุกระดับรับทราบอยางทั่วถึง และมีกระบวนการดูแลใหมีการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่กำหนดอยางเครงครัด
 
 บริษัทฯ มีนโยบายใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับปฏิบัติตามท่ีกำหนดในคูมือจรรยาบรรณของกลุมบริษัทฯอยางเครงครัด ในปท่ีผานมา
บริษัทฯและบริษัทยอยไมมีขอพิพาททางกฎหมายที่มีผลกระทบตอการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯอยางมีนัยสำคัญและที่มีผลกระทบดานลบอันอาจจะมี
ผลกระทบตอสินทรัพยของกลุมท่ีมีจำนวนสูงกวารอยละ 5 ของสวนของผูถือหุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 ตลอดจนขอพิพาททางกฎหมายท่ีมิไดเกิด
จากการประกอบธุรกิจปกติของกลุม
 
 บริษัทฯ พัฒนากลไกการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียในการสรางเสริมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อสรางความมั่นคงอยางยั่งยืนใหกับกิจการ
โดยการเปดเผยขอมูลอยางโปรงใส และ รับฟงความเห็น  ขอรองเรียน หรือ ขอเสนอแนะ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจสอถึงการทุจริต หรือประพฤติมิชอบ
ของบุคคลในองคกรทั้งจากพนักงานเอง และ ผูมีสวนไดเสียอื่น ผานทางการพบผูบริหาร หนวยงานนักลงทุนสัมพันธ หนวยงานตรวจสอบภายใน 
โดยทางเว็บไซต http://www.rs.co.th/corporate  ทางโทรศัพท หมายเลข 0-2511-0911 และ 0-2511-0555 ตอ 1503 หรือติดตอโดยตรงตามหนวย
งานดังกลาว เพื่อใหมีการตรวจสอบขอมูลตามกระบวนการที่บริษัทฯกำหนดไวและรายงานตอคณะกรรมการ
 
 สำหรับคำรองเก่ียวกับรายงานทางบัญชีและการเงิน การควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง การปฏิบัติตามกฎหมายและจรรยาบรรณ เลขานุการ
บริษัทจะเปนผูรับเอกสารและสรุปประเด็นตางๆทั้งหมดเสนอใหคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเปนรายไตรมาส บริษัทฯ ใหความ
สำคัญกับการเก็บขอมูลรองเรียนเปนความลับเพื่อสรางความมั่นใจใหแกผูรองเรียน และเรื่องรองเรียนดังกลาวจะรับรูเฉพาะในกลุมบุคคลที่ไดรับมอบ
หมายและเกี่ยวของดวยเทานั้น
 
การเปดเผยขอมูล และความโปรงใส
 บริษัทฯ ใหความสำคัญตอระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และ ระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยกำหนดภาระหนาที่ อำนาจการ
ดำเนินการของผูปฏิบัติงาน ผูบริหารไวอยางชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใชทรัพยสิน และ มีการแบงแยกหนาที่ผูปฏิบัติงาน ผูติดตามควบคุม และ
ประเมินผลออกจากกัน เพื่อใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน 
โดยบริษัทฯ ไดจัดใหมีระบบรายงานทางการเงินเสนอผูบริหารสายงานที่รับผิดชอบ

 บริษัทฯ มีฝายตรวจสอบภายในทำหนาที่ตรวจสอบโดยจะรายงานการตรวจสอบตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือใหม่ันใจวาการปฏิบัติงานหลัก
และกิจกรรมทางการเงินสำคัญของบริษัทฯ ไดดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะมีการตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามกฎหมายและขอกำหนดที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ (Compliance Control) 

การทำหนาที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอย
คณะกรรมการบริษัท ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อชวยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้
 
  คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ 3 ป ประกอบดวยกรรมการ 3 ทาน ทุกทานเปนกรรมการอิสระ รายนาม
คณะกรรมการตรวจสอบ และหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ดูรายละเอียดในขอ 9 หัวขอโครงสรางการจัดการของบริษัทฯ) โดยในป 2551 
บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวมท้ังส้ินจำนวน 6 คร้ัง ซ่ึงกรรมการตรวจสอบทุกทานท่ีอยูในตำแหนงไดเขารวมประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบทุกครั้ง  และรายงานผลการปฏิบัติหนาที่ตอคณะกรรมการบริษัทอยางสม่ำเสมอ อีกทั้งในการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ 
มีการประชุมรวมกันระหวางคณะกรรมการตรวจสอบกับผูสอบบัญชีโดยไมมีผูบริหารอยู 1 ครั้ง
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  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2550 ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน อนุมัติ
ขอบเขตอำนาจหนาที่ และพิจารณาคาตอบแทน โดยคณะกรรมการฯ ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิ ทั้งหมดจำนวน 4 ทาน ซึ่งมีสมาชิกที่เปนกรรมการ
อิสระจำนวน 3 ทาน โดยกรรมการอิสระ 1 ใน 3 ทาน เปนประธานกรรมการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการฯ
มีวาระในการดำรงตำแหนงคราวละ 3 ป (ดูรายละเอียดในหัวขอโครงสรางการจัดการของบริษัทฯ)

 ในป 2551 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน รวมทั้งสิ้นจำนวน 3 ครั้ง ซึ่งกรรมการทุกทานที่อยูในตำแหนง
ไดเขารวมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ทุกครั้ง ยกเวน คุณสุวัฒน เชษฐโชติศักดิ์ ขาดประชุม 2 ครั้ง เนื่องจากติดภารกิจ
สำคัญกระทันหัน และ คณะกรรมการสรรหาฯ รายงานผลการปฏิบัติหนาที่ตอคณะกรรมการบริษัทอยางสม่ำเสมอ

 ในระหวางป 2551 สรุปสาระสำคัญของงานที่ปฏิบัติไดดังตอไปนี้
 1. พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติและความเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหนงกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัทแทน
  กรรมการที่ลาออกไปหรือพนจากตำแหนงตามวาระ
 2. พิจารณาและอนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
 3. พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของรูปแบบและหลักเกณฑการจายคาตอบแทน
 4. พิจารณาทบทวนคาตอบแทนประจำปของกรรมการ
 5. พิจารณาเกณฑการประเมินผลประธานเจาหนาที่บริหาร
 6. รายงานผลการปฏิบัติหนาที่ตอคณะกรรมการบริษัทอยางสม่ำเสมอ

  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนมีความเห็นวา รายการดังกลาวมีความเหมาะสมและเปนไปเพื่อประโยชนของบริษัทฯ ผูถือหุน
และผูมีสวนไดเสียในระยะยาวแลว
 
  คณะกรรมการบริหาร ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิ จำนวน 7 ทาน รายนามคณะกรรมการบริหาร ดูรายละเอียดในหัวขอโครงสรางการ
จัดการของบริษัทฯ โดยในป 2551 บริษัทฯมีการประชุมคณะกรรมการบริหาร รวมทั้งสิ้นจำนวน 12 ครั้ง
 
  คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิ จำนวน 4 ทาน รายนามคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ 
หนาที่ของคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดูรายละเอียดในหัวขอโครงสรางการจัดการของบริษัทฯ 

งานผูลงทุนสัมพันธ
 คณะกรรมการบริษัท ตระหนักดีวาขอมูลของบริษัทฯ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไมใชการเงิน ลวนมีผลตอกระบวนการตัดสินใจของผูลงทุน และ
ผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ จึงใหความสำคัญตอการเปดเผยสารสนเทศที่มีความถูกตอง ครบถวน โปรงใส และทั่วถึง ทั้งโดยผานชองทางจากสื่อการ
เผยแพรขอมูลตางๆของตลาดหลักทรัพยฯ และเว็บไซตของบริษัทฯ  พรอมท้ังจัดใหมีการประชุมพบปะระหวางคณะผูบริหารของบริษัทฯกับนักวิเคราะห
หลักทรัพย และนักลงทุนทั่วไป เพื่อตอบขอซักถามตางๆอยางเทาเทียมกัน
 
 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดกำหนดให “สวนนักลงทุนสัมพันธ” ทำหนาที่ติดตอสื่อสาร และ ใหบริการขอมูล ขาวสาร และ กิจกรรมตางๆของบริษัทฯ แกผู
ลงทุนสถาบัน ผูถือหุน นักวิเคราะห ภาครัฐที่เกี่ยวของ และ ประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ ผูลงทุนสามารถติดตอหนวยงานดังกลาวไดที่ หมายเลขโทรศัพท 
0-2511-0911 และ 0-2511-0555 ตอ 1503 หรือที่ Website : http://www.rs.co.th/corporate หรือที่ e-mail address: supanutp@rs.co.th 
 
 นอกจากนี้ในรอบป 2551 บริษัทฯ ไดเผยแพรขอมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ผานกิจกรรมตางๆ ดังนี้
 • การจัดประชุมนักวิเคราะห เพื่อแถลงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในทุกๆไตรมาส โดยเปดโอกาสใหนักวิเคราะหไดพบปะผูบริหารเพื่อตอบ
  ขอซักถามในประเด็นตางๆ โดยเอกสารประกอบการประชุมจะอยูในเว็บไซตของบริษัทฯ
 • การจัดทำแบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ56-1) และ รายงานประจำป (แบบ56-2) เผยแพรทางระบบ ELCID ของตลาดหลักทรัพยฯ
  และในเว็บไซตของบริษัทฯ ในสวนของรายงานประจำปจะจัดสงใหผูถือหุน และผูสนใจทั่วไปเปนประจำทุกป

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ความเปนอิสระจากฝายจัดการของคณะกรรมการ
 คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 3 ทาน (เปนกรรมการอิสระทั้ง 3 ทาน) และเปนกรรมการที่เปนผูบริหาร 6 ทาน
ประวัติของกรรมการแตละทานแสดงไวในหัวขอ “รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท”
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 ประธานกรรมการไมเปนบุคคลเดียวกับประธานเจาหนาที่บริหาร และเปนตัวแทนของกลุมผูถือหุนใหญ อยางไรก็ตาม โครงสรางคณะกรรมการ
ของบริษัท ประกอบดวย กรรมการที่เปนอิสระ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ทำใหเกิดการถวงดุลและสอบทานการบริหารงาน
 
 คณะกรรมการบริษัทเห็นวา กรรมการอิสระทั้ง 3 ทาน มีคุณสมบัติตามนิยามที่บริษัทกำหนดขึ้น ดังรายละเอียดในหัวขอโครงสรางการ
จัดการของบริษัทฯ ท้ังน้ี คณะกรรมการบริษัทเห็นวา นายพิศิษฐ ดัชณาภิรมย เปนกรรมการอิสระท่ีมีความรูและความเช่ียวชาญดานบัญชี และการเงิน 
จึงไดแตงตั้งใหเปนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 
 คณะกรรมการบริษัทไดสนับสนุนใหมีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหนง ซึ่งจะชวยใหการดำเนินงานของบริษัทฯเปนไปไดอยางราบรื่น นอกจากนั้น
คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีโครงการสำหรับพัฒนาผูบริหาร ซึ่งเปนการเตรียมใหพรอมเปนแผนที่ตอเนื่องถึงผูสืบทอดงานของประธานเจาหนาที่บริหาร
และผูบริหารระดับสูง(**) ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได 

ความเหมาะสมของคณะกรรมการ
 คณะกรรมการบริษัทไดกำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมของผูที่จะดำรงตำแหนงกรรมการ ประกอบดวยผูมีความรู ประสบการณ ความสามารถเฉพาะ
ดานที่เปนประโยชนกับบริษัทฯ รวมทั้งอุทิศเวลา ความรู ความสามารถ และความพยายามในการปฏิบัติหนาที่เพื่อเสริมสรางใหบริษัทฯเจริญกาวหนา
และกำหนดนโยบายใหกรรมการทุกคนและผูบริหารระดับสูง(**) ที่มีหนาที่รายงานการถือครองหลักทรัพยตามกฎหมายจัดสงรายงานดังกลาวใหแก
คณะกรรมการบริษัทเปนประจำ และใหกรรมการดำรงตำแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไดไมเกิน 5 บริษัท และในการไปดำรงตำแหนงกรรมการ
ที่บริษัทจดทะเบียนอื่นของประธานเจาหนาที่บริหารและผูบริหารระดับสูง(**)ของบริษัทฯตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทกอน 
หมายเหตุ  (**) หมายถึง ผูบริหารตามนิยามของ ก.ล.ต.

ประสิทธิภาพในการทำหนาที่ของคณะกรรมการ
การกำหนดนโยบาย
 คณะกรรมการบริษัทมีสวนรวมในการกำหนดวิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ เปาหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให
ฝายจัดการดำเนินการใหเปนไปตามแผนธุรกิจ และงบประมาณท่ีวางไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการจัดการใหบริษัทฯ มีนโยบายการ
กำกับดูแลกิจการท่ีดี ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม รวมท้ังมีการติดตามผลการดำเนินงาน
ในเรื่องดังกลาวอยางสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาการกำหนดและแยกบทบาทหนาที่ 
และความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และประธานเจาหนาที่บริหารอยางชัดเจน

การกำกับดูแลฝายจัดการ
 คณะกรรมการบริษัทไดมีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และ ผลการจัดการความเสี่ยง และการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับ
ดูแลกิจการท่ีดีเปนประจำอยางนอยปละ 1 คร้ัง เม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2552 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2552 ไดมีการพิจารณาประเมิน
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และผลการบริหารความเสี่ยง และประเมินเรื่องการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการชุดยอย
 คณะกรรมการบริษัทแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยเพื่อชวยกลั่นกรองรายละเอียดโดยกำหนดขอบเขตอำนาจหนาที่ความรับผิดชอบไวในระเบียบของ
แตละคณะ
 
 สมาชิกสวนใหญของคณะกรรมการชุดยอยเปนกรรมการอิสระ ประธานกรรมการไมดำรงตำแหนงในคณะกรรมการชุดยอยทุกคณะ อีกท้ังยังกำหนด
ใหกรรมการอิสระเปนประธานของแตละคณะดวย ยกเวน คณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปจจุบัน บริษัทฯมี
คณะกรรมการชุดยอย 4 คณะ ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 รายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อ หนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดยอยอยูในหัวขอโครงสรางการจัดการของบริษัทฯ
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เลขานุการบริษัท
  คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งใหประธานเจาหนาที่ฝายปฏิบัติการ ทำหนาที่เปนเลขานุการบริษัท ซึ่งปจจุบัน คือ นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล 
เพื่อใหการดำเนินการของบริษัทฯเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
โดยมีบทบาทหนาที่หลัก ดังนี้
 • ใหคำแนะนำดานกฎหมาย ดานบัญชีและภาษี และกฎเกณฑตางๆที่คณะกรรมการจะตองทราบ
 • ปฏิบัติหนาที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ
 • ประสานงานใหมีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ
 • ประสานงานและสื่อสารทางดานงานผูลงทุนสัมพันธ และหนวยงานตางๆ เชน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย
  และตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนตน

การประชุมคณะกรรมการ
 คณะกรรมการบริษัทมีกำหนดประชุมโดยปกติอยางนอยปละ 4 ครั้ง และ มีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเปน โดยมีการกำหนดวาระการ
ประชุม และ วันประชุมไวลวงหนา โดยมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเปนประจำ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบ
วาระการประชุม และเอกสารการประชุมกอนการประชุมลวงหนาอยางนอย 7 วัน เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอน
เขารวมประชุม โดยประธานกรรมการและประธานเจาหนาท่ีบริหารรวมกันพิจารณาการเลือกเร่ืองเขาวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณา
ใหแนใจวาเรื่องที่สำคัญไดถูกบรรจุเขาวาระการประชุมเรียบรอยแลว และ กรรมการแตละทานมีความเปนอิสระที่จะเสนอเรื่องเขาสูวาระการประชุม 
ตลอดจนคณะกรรมการบริษัทสามารถเขาถึงขอมูลที่จำเปนไดจากประธานเจาหนาที่บริหาร ทั้งนี้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบจะเขารวม
ประชุมทุกครั้ง โดยในป 2551 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งสิ้นจำนวน 6 ครั้ง โดยการประชุมจัดที่สำนักงานใหญของบริษัทฯ
ทุกครั้ง ซึ ่งกรรมการทุกทานที่อยู ในตำแหนงไดเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท ทุกครั้ง ยกเวน นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล ที่ขาดประชุม
1 ครั้ง เนื่องจาก ปวยในวันประชุม และ นายสุวัฒน เชษฐโชติศักดิ์ ที่ขาดการประชุม 1 ครั้ง อันเนื่องมาจากติดภารกิจสำคัญที่เปนกรณีกะทันหัน  
 
 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายใหกรรมการที่ไมเปนผูบริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหวางกันเองตามความจำเปน เพื่ออภิปรายปญหาตางๆ เก่ียวกับ
การจัดการที่อยูในความสนใจโดยไมมีฝายจัดการรวมดวย และใหแจงประธานเจาหนาที่บริหารทราบถึงผลการประชุมดวย 

การประเมินผลงานตัวเอง
 คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทเปนประจำทุกปตามแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือให
คณะกรรมการบริษัทรวมกันพิจารณาตรวจสอบผลงานและปญหาเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการบริษัทฯใหดียิ่งขึ้น อีกทั้ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนใหความเห็นในการกำหนดเกณฑการประเมินผลงานของประธานเจาหนาที่บริหาร และนำเสนอให
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาใหความเห็นชอบ และผลการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาท่ีบริหารจะถูกประเมินโดยคณะกรรมการบริษัทซ่ึงเปนกรรมการ
อิสระเทานั้น เพื่อการปรับปรุงแกไขตอไป 

 คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทเปนประจำทุกป เม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2552 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 
คร้ังท่ี 1/2552 ไดมีการพิจารณาประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทประจำป 2551 เพ่ือใหคณะกรรมการบริษัทรวมกันพิจารณาผลงาน และปญหา
เพื่อการปรับปรุงแกไขตอไป และผลการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่บริหารประจำป 2551 ไดถูกประเมินโดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งเปนกรรมการ
อิสระเทานั้น เพื่อการปรับปรุงแกไขตอไป 

การจายคาตอบแทน
 บริษัทฯ ไดกำหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารไวอยางชัดเจนและโปรงใส โดยในการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2546 และที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 5/2546 ไดพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการใหอยูในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมซ่ึงสูงเพียงพอท่ีจะดึงดูด และรักษา
กรรมการท่ีมีคุณสมบัติท่ีตองการ และสอดคลองกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯสำหรับผูบริหาร การจายคาตอบแทนจะสอดคลองกับผลการดำเนินงาน
ของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผูบริหารแตละทาน สวนการประเมินผลงานของประธานเจาหนาที่บริหาร คณะกรรมการสรรหา และพิจารณา
คาตอบแทนกำหนดเกณฑการประเมินผลงานของประธานเจาหนาที่บริหาร และนำเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาใหความเห็นชอบ และผลการ
ปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่บริหารจะถูกประเมินโดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งเปนกรรมการอิสระเทานั้น (รายละเอียดคาตอบแทนกรรมการ
และผูบริหารไดแสดงไวในหัวขอโครงสรางการจัดการของบริษัทฯ))
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การพัฒนากรรมการและผูบริหาร
 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายใหกรรมการเดิมซึ่งไดรับมอบหมายแนะนำกรรมการใหมใหรูจักบริษัทฯ และบรรยายสรุปแผนธุรกิจของบริษัทฯ
ผลประกอบการ กลยุทธ สภาพการแขงขัน วิสัยทัศน คานิยมองคกร นโยบายกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ
 
 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายท่ีจะเสริมสรางและพัฒนาความรูใหมๆใหกับกรรมการและผูบริหาร โดยสนับสนุนใหเขารับการสัมมนาและการอบรม
ในหลักสูตรที่เปนประโยชน ซึ่งจัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสถาบันอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ
โดยบริษัทฯออกคาใชจาย
 
 ตลอดป 2551 บริษัทฯไดปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยกเวนเรื่องตอไปนี้
  1. ไมไดเปดเผยคาตอบแทนของกรรมการที่เปนผูบริหารในสวนที่ไดรับจากการเปนกรรมการบริษัทอื่น เพราะไมใชขอมูลของบริษัทฯ

การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
 บริษัทฯ ไดดำเนินการแจงใหผูบริหารฝายตางๆ ใหเขาใจถึงภาระหนาที่ในการรายงานการถือหลักทรัพยในบริษัทฯ ของตนเอง คูสมรส และบุตร
ท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพยตอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 
59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 นอกจากมาตรการท่ีเปนขอกำหนดของกฎหมาย
แลว บริษัทฯไดมีนโยบายเปนลายลักษณอักษรซึ่งครอบคลุมเรื่องการใชขอมูลภายในไวในคูมือจรรยาบรรณของกลุมบริษัทฯ เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติ
แกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน โดยคูมือจรรยาบรรณของกลุมบริษัทฯ ผานมติการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแลวเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 
2549  และไดมีการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง และอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเปนประจำทุกป 
 ซึ่งการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง และอนุมัติครั้งลาสุดเปนการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2552

นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดมีการกำหนดระเบียบขอบังคับในการนำขอมูลภายในของบริษัทฯ ไปใชดังนี้
 (1) กรรมการ ผูบริหาร พนักงานและลูกจางของบริษัทฯ จะตองรักษาความลับ/หรือขอมูลภายในของบริษัทฯ
 (2) กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และ ลูกจางของบริษัทฯ จะตองไมนำความลับ และ/หรือ ขอมูลภายในของบริษัทฯ ไปเปดเผยหรือแสวงหา
  ผลประโยชนแกตนเอง หรือเพื่อประโยชนแกบุคคลอื่นใด ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม และไมวาจะไดรับผลตอบแทนหรือไมก็ตาม
 (3) กรรมการ ผูบริหาร พนักงานและลูกจางของบริษัทฯ จะตองไมทำการซื้อขาย โอนหรือรับโอน หลักทรัพยของบริษัทฯ โดยใชความลับและ/
  หรือขอมูลภายในบริษัทฯ และ/หรือเขาทำนิติกรรมอื่นใดโดยใชความลับและ/หรือขอมูลภายในของบริษัทฯ อันอาจกอใหเกิดความเสียหายตอ
  บริษัทฯ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม

 โดยขอกำหนดนี้รวมความถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผูบริหาร พนักงานและลูกจางของบริษัทฯ พนักงานคนใดฝาฝน
ในระเบียบดังกลาวบริษัทฯ จะถือวาไดกระทำผิดอยางรายแรงโดยอาจมีโทษตั้งแตขั้นตักเตือนดวยวาจาจนถึงขั้นใหออกจากงาน

บุคลากร
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 กลุมบริษัทฯมีจำนวนพนักงานท้ังหมด 1,066 คน ประกอบดวยพนักงานใน บมจ. อารเอส 706 คน และบริษัทในเครือ  
360 คน และไดจายผลตอบแทนเปนจำนวนเงินรวมประมาณ 528.98 ลานบาท โดยเปนผลตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส และคาใชจายบุคลากรอ่ืนๆ

นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 1. บริษัทฯ คำนึงถึงความสำคัญของพนักงานในฐานะเปนทุนมนุษย (Human Capital) โดยถือวาเปนปจจัยสำคัญที่สุดที่จะผลักดันใหองคกร
  บรรลุสูเปาหมายไดอยางยั่งยืน 
 
 2. บริษัทฯไดมีการจัดระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไว 3 ระดับ คือ การพัฒนาองคกร (Organization Development) การพัฒนาอาชีพ
  (Career Development) และการฝกอบรมและพัฒนา (Training Development) 
 
 3. การพัฒนาองคกรของบริษัทฯ มีวิธีการดังนี้
  3.1 สงเสริมการมีสวนรวมและความเขาใจในวิสัยทัศน (Vision) ภารกิจ (Mission) และ คานิยมรวม (Core Values) เพื่อใหพนักงาน
   ไดทราบทิศทางการทำงาน และเพื่อเปนการปลูกฝงวัฒนธรรมองคกรภายในของกลุมบริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) โดยผานกิจกรรม
   ภายในตางๆ เชน กิจกรรม RS  Visible Idea  กิจกรรม Team Building เปนตน



 3.2 ปรับโครงสรางองคกรภายในใหเกิดความแบนราบ (Broadbanding) มากขึ้น เพื่อใหการสื่อสาร มีความสั้นและกระชับ และเปนการกระจาย
  อำนาจการตัดสินใจ(Empowerment) ใหพนักงานไดใชศักยภาพของตนเองไดอยางเต็มความสามารถ
 3.3 สรางกรอบการทำงาน และกระบวนการดานทรัพยากร(HR Framework) ที่เปนพื้นฐานระบบใหเปนมาตรฐานเดียวกันทั้งกลุมบริษัท
  เชน ระบบการบริหารผลงาน โดยใชตัวชี้วัด(KPI) และความสามารถ(Competency) ระบบ Online ตางๆ เปนตน  
 
 4. การพัฒนาอาชีพ (Career Development) มีวิธีการดังนี้
  4.1 ประเมินความสามารถพนักงานรายบุคคล จากการประเมินจากผลงานประจำป โดยมุงเนนวางแผนพัฒนาและปรับปรุงความสามารถ
   ที่ยังขาดและตองการเสริมใหมีขึ้นสำหรับการทำงานในปจจุบัน และอนาคตใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  4.2 กำหนดเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) และ จัดทำแผนทดแทนตำแหนงงาน (Succession Plan) เพื่อสรางโอกาส
   หรือความกาวหนาในการทำงานใหกับพนักงาน ซึ่งจะทำใหพนักงานรับรูวาตนเองสามารถเลื่อนตำแหนง (Promotion) หรือสามารถ
   โอนยาย (Transfer) หรือสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน (Job Rotation) ไปยังหนวยงานหรือตำแหนงงานใดไดบาง รวมทั้งยังเปนการเตรียม
   ความพรอมใหกับพนักงานที่มีความสามารถและศักยภาพสูง (Successor) เพื่อเขารับการฝกอบรมและพัฒนา สำหรับการปฏิบัติงาน
   ในตำแหนงงานที่สูงขึ้น
  4.3 บริษัทฯ ไดกำหนดหลักเกณฑการเลื่อนตำแหนง / ปรับระดับตำแหนง (Promotion Path) รวมถึงมีการกำหนดชั่วโมงการฝกอบรมทาง
   การบริหาร สำหรับกลุมที่จะขึ้นดำรงตำแหนงทางการบริหารในแตละระดับไวอยางชัดเจน และเพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาพนักงาน
 
 5. การฝกอบรมและพัฒนาพนักงานมีวิธีการดังนี้
  5.1 มีการกำหนดหลักสูตรโดยใชกรอบของความสามารถ (Competency Base Training) และพิจารณาหลักสูตรจากผลการสำรวจความจำเปน
   ในการฝกอบรม (Training Need) โดยมีหลักสูตรการฝกอบรมครอบคลุมทั้งดานการพัฒนาความรู (Knowledge Development) 
   การพัฒนาทัศนคติ (Attitude Development) และการพัฒนาทักษะ (Skill Development) ซึ่งมีการฝกอบรมและพัฒนาพนักงานทั้งใน
   สวนการฝกอบรมภายใน (In-house Training) และการฝกอบรมภายนอก (Public Training) 
  5.2 มีหลักเกณฑการคัดเลือกพนักงานเพื่อการเขารับการฝกอบรมและพัฒนาภายใน โดยพิจารณาจากผูที่มีความสามารถและศักยภาพสูง 
   (Successor) และพิจารณาจากพนักงานที่อยูในสายงานที่เกี่ยวของ 
  5.3 บริษัทฯ ยังมีกิจกรรมแบบ Non-Training และกิจกรรมการแบงปนความรูในองคกร (Knowledge Sharing) ที่เปดโอกาสใหพนักงาน
   เขารวมไดตามความสนใจ เชน การเสวนาประเด็นที่เปน Best Practice ของหนวยธุรกิจตางๆ เชน ธุรกิจจัดเก็บลิขสิทธิ์ ธุรกิจวิทยุ
   ธุรกิจโชวบิซ และธุรกิจออนไลน อีกทั้งยังมีกิจกรรมที่นาสนใจอื่นๆอีก ไดแก กิจกรรมเรียนแตงหนา กิจกรรมฝกหอของขวัญ กิจกรรม
   ใหความรูเรื่องการวางแผนทางการเงินสวนบุคคล เปนตน
 
 นอกจากนี้ บริษัทฯยังใหความสำคัญในการสรางความสำนึกรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility - CSR) และการสรางความ
ผูกพัน (Engagement) ของพนักงานในองคกร มาอยางตอเนื่องผานกิจกรรมตางๆ ดังนี้
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กิจกรรมสรางบานกับมูลนิธิ Habitat 
วัตถุประสงค : เพื่อสนับสนุนการสรางบานใหกับคนไทยผูยากไร รวมทั้งใหพนักงานเกิดความภาคภูมิใจในองคกรและตนเอง
รูปแบบกิจกรรม : ประสานงานเขารวมโครงการกับมูลนิธิที่อยูอาศัยเพื่อมนุษยชาติ (ประเทศไทย)
 และรณรงคใหพนักงานเขารวมเปน อาสาสมัครกับมูลนิธิฯ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ : มูลนิธิที่อยูอาศัยเพื่อมนุษยชาติ (ประเทศไทย) 
ผลที่คาดวาจะไดรับ : ความภาคภูมิใจของพนักงานตอองคกรและตนเองที่ไดมีโอกาสชวยเหลือสังคม

กิจกรรมบริจาคโลหิต
วัตถุประสงค : เพื่อสรางจิตสำนึกความรับผิดชอบตอสังคม และการเสียสละของพนักงาน
รูปแบบกิจกรรม : ใหความรู พรอมทั้งรายละเอียด ขั้นตอน การเตรียมตัวของพนักงาน                                                 
หนวยงานที่เกี่ยวของ : ภาควิชาเวชศาสตรการธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล                    
ผลที่คาดวาจะไดรับ : ความพึงพอใจของพนักงานที่ไดมีโอกาสชวยเหลือสังคมรวมกับองคกร



การควบคุมภายใน 
 บริษัทฯ ใหความสำคัญตอการเสริมสรางการควบคุมภายใน ใหมีความเพียงพอ และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อเปนการปองกันทรัพยสิน
ของบริษัทฯ ไมใหเกิดความเสียหาย หรือนำไปหาประโยชนโดยมิชอบ โดยมีฝายตรวจสอบกลางเปนหนวยงานทำหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
และกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญ และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อใหฝายตรวจสอบกลางมีความเปนอิสระเพียงพอ
ในการปฏิบัติงาน
 
 ในการประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 1/2552 เม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2552 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ทานเขารวมประชุมดวยคณะกรรมการ
ไดประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในโดยการซักถามขอมูลจากฝายบริหาร และการตอบแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
ของบริษัทฯ ดวยตนเอง สรุปไดวา การประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ในดานตางๆ 5 สวน คือ องคกรและสภาพแวดลอมการบริหาร
ความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการมีความเห็นวา 
ปจจุบันบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในอยางเพียงพอแลว 

กิจกรรม Big Cleaning Day 
วัตถุประสงค : เพื่อสรางการมีสวนรวมของพนักงานในกิจกรรมเชิงคุณภาพ และปรับปรุงสภาพแวดลอมภายในองคกรใหดีขึ้น
รูปแบบกิจกรรม : ใหความรูกับพนักงานทุกสวนงานรวมกันทำกิจกรรม จัดตั้งทีมทำงาน โดยประสานงานผานกรรมการพื้นที่
 และมีการตัดสินใหคะแนนและมอบโลรางวัล
ผลที่คาดวาจะไดรับ : สรางการมีสวนรวม และสามารถปรับปรุงพื้นที่ในองคกรใหมีสภาพแวดลอมที่ดี และมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น
 อันกอใหเกิดวัฒนธรรมที่ดีตอองคกรตอไป

กิจกรรม RS Kids Camp   
วัตถุประสงค : สรางความผูกพันผานกิจกรรมเกี่ยวกับบุตรพนักงาน
รูปแบบกิจกรรม : กำหนดกลุมเด็กที่เปนบุตรพนักงาน โดยมีกิจกรรมคือ การประกวดระบายสี กิจกรรมเรียนรองเพลง 
 เลนเกมส กิจกรรมทำสมุดไดอารี่ และการถายรูปคูศิลปน 
ผลที่คาดวาจะไดรับ : ความพึงพอใจของเด็กผานผูปกครอง ตลอดจนเสริมสรางความสัมพันธที่ดี ระหวางพนักงาน และองคกร

กิจกรรมไหวพระเกาวัด
วัตถุประสงค : เพื่อสงเสริมกิจกรรมดานพุทธศาสนา ใหเกิดความเชื่อมั่นตอองคกรและเกิดมงคลในชีวิต
รูปแบบกิจกรรม : ประชาสัมพันธงานและรูปแบบกิจกรรมกำหนดการ พรอมทั้งเสนทางการไหวพระใหพนักงานทราบ                           
ผลที่คาดวาจะไดรับ : ความพึงพอใจของพนักงาน เสริมสรางสุขภาพใจใหพนักงาน ตลอดจนสงเสริมคุณธรรม และจริยธรรม
 ใหเกิดขึ้นในวัฒนธรรมขององคกรมากขึ้น
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ลำดับ ชื่อ-สกุล/ ตำแหนง อายุ คุณวุฒิการศึกษา
การอบรมจากสมาคม

สงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

บริษัทชวงเวลา ตำแหนง

1. นายเกรียงไกร เชษฐโชติศักดิ์ 54 กรรมการผูม ี ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ 14.29  เปนพี่นองกับผูบริหาร  2535-ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) Director Accreditation Program (DAP) ป 2546  ไมมี
  ประธานกรรมการ   อำนาจลงนาม กิตติมศักดิ ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ในลำดับที่ 2-3

2. นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ 46 กรรมการผูม ี ปริญญาดุษฎี คณะบริหารธุรกิจ 18.43 เปนพี่นองกับผูบริหาร 2546-ปจจุบัน รองประธานกรรมการ  บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน)  Director Accreditation Program (DAP) ป 2546 กรรมการ บริษัท เชษฐโชติศักดิ์ จำกัด
  รองประธานกรรมการ   อำนาจลงนาม บัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม  ในลำดับที่ 2 และ 3 2535-ปจจุบัน ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน)      

  ประธานเจาหนาที่บริหาร   ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    

3. นายสุวัฒน เชษฐโชติศักดิ ์ 43 กรรมการผูม ี ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร 14.03 เปนพี่นองกับผูบริหาร  2546-ปจจุบัน กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) Director Accreditation Program (DAP) ป 2546 กรรมการ บริษัท เชษฐโชติศักดิ์ จำกัด
  กรรมการ  อำนาจลงนาม   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  ในลำดับที ่1-2 ต.ค. 46 - มิ.ย. 48 รองกรรมการผูจัดการ - ธุรกิจสื่อ บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน)
 รองประธานกรรมการบริหาร
         
4. นายดนัยศิษฏ เปสลาพันธ  53 กรรมการผูม ี น.บ.ท. เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมและ - - 2550 - ปจจุบัน รองกรรมการผูอำนวยการ บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) Directors Certification Program  (DCP) ป 2551  ไมมี
  กรรมการ  อำนาจลงนาม  ศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา   2540 - 2550 ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) Financial Statements for Directors ป 2551    

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

5. นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล 38 กรรมการผูม ี ปริญญาโท บริหารธุรกิจบัณฑิต (MBA) - - เม.ย.47 - ปจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) Directors Certification Program (DCP) ป 2550 ไมมี
  กรรมการและกรรมการบริหาร   อำนาจลงนาม   สถาบันศศินทรแหงจุฬาลงกรณ       ก.ค. 50 - ปจจุบัน ประธานเจาหนาที่ฝายปฏิบัติการ บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) Director Accreditation Program (DAP) ป 2547    

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

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

         จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย         

         

6. นายดามพ นานา 39 กรรมการผูม ี ปริญญาโท Master of Business Administration  - - ก.ย. 2550 - ปจจุบัน กรรมการและประธานเจาหนาที่ฝายการเงิน บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) Director Accreditation Program (DAP) ป 2551 ไมมี
  กรรมการ   อำนาจลงนาม  (MBA) University of Notre Dame,     ม.ค. 2545 - ก.ย. 2550 Senior Vice President HSBC Directors Certification Program (DCP) ป 2551   

  ประธานเจาหนาที่ฝายการเงิน    Indiana, U.S.A.   

    ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

7. นายพิศิษฐ ดัชณาภิรมย 68 กรรมการ ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต - - ก.พ. 2550 - ปจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) Directors Certification Program (DCP) ป 2550 ประธานกรรมการบริหารกลุมบริษัทที่ปรึกษา
  กรรมการอิสระ   ตรวจสอบ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร    2544 - ปจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร  Audit Committee Program (ACP) ป 2548 ในเครือบริษัท โปรเฟสช่ันแนล อัลไลแอนซ กรุป จำกัด 

  ประธานกรรมการตรวจสอบ       พาณิชยศาสตรบัณฑิต     2546 - ปจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจมารท จำกัด (มหาชน) Director Accreditation Program (DAP) ป 2547 กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   2546 - ปจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เค-เทค คอนสตรัคช่ัน จำกัด (มหาชน)  บริษัท เจมารท จำกัด (มหาชน)
        2545 - ปจจุบัน กรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร   บริษัท ภูเก็ต อินเตอรเนช่ันแนล ฮอสปตอล จำกัด  กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ  
         2535 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท โปลิฟารม จำกัด  บริษัท เค-เทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
            บริษัท โปลิฟารม จำกัด

8. พลเอก ไพโรจน  พานิชสมัย 61 กรรมการ ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางพัฒนาสังคม - - ม.ค. 2550 - ปจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ RS Public Company Limited Director Accreditation Program (DAP) ป 2550 ไมมี
  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ   ตรวจสอบ   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา)     2549 รองผูบัญชาการทหารสูงสุด (ทบ.)  กองบัญชาการทหารสูงสุด Directors Certification Program (DCP) ป 2550  

        ปริญญาตรี โรงเรียนนายรอย     2548 ประธานคณะที่ปรึกษา กองทัพบก กองทัพบก Audit Committee Program (ACP) ป 2550  

          Sandhurst  U.K.     2543 ผูบัญชาการศูนยอำนวยการสรางอาวุธ กองทัพบก กองทัพบก Finance for Non-Finance Director (FN) ป 2550  

          นิติศาสตรบัณฑิต              

          มหาวิทยาลัยรามคำแหง

9. นายวิทยา ดานธำรงกูล 46 กรรมการ ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) Oregon - - เม.ย. 2550 - ปจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) Director Accreditation Program (DAP)  ป 2550 ไมมี
      ตรวจสอบ   State University ประเทศสหรัฐอเมริกา     ปจจุบัน รองศาสตราจารย ระดับ 9 คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี  Directors Certification Program (DCP) ป 2550
    ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหน่ึง)      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   

         มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   ปจจุบัน อาจารยประจำสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี      

              และองคการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร     

        2549 - 2550 ผูอำนวยการโครงการวารสารบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร    

                2543 - 2544 ผูอำนวยการฝายอบรม สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
          และขนาดยอม (ISMED) 
         

บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอำนาจควบคุมบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

การดำรงตำแหนงกรรมการ
ในบริษัทอื่นที่ไมไดถือหุน

โดย บมจ. อารเอส

ประเภท
กรรมการ

สัดสวน
การถือหุน
(รอยละ)

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง

ผูบริหาร

กลุมบริษัทที่ปรึกษาในเครือ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล
อัลไลแอนซ กรุป จำกัด
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ลำดับ ชื่อ-สกุล/ ตำแหนง อายุ คุณวุฒิการศึกษา
การอบรมจากสมาคม

สงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

บริษัทชวงเวลา ตำแหนง

10. นายยรรยง  อัครจินดานนท 44 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร -  - มี.ค. 47 - ปจจุบัน รองกรรมการผูอำนวยการอาวุโส บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) Director Accreditation Program (DAP) ป 2546  ไมมี
      ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   2547 - 2551 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทย ยูนิค คอยล เซ็นเตอร
    อื่นๆ Directors Certification Program Class 27     จำกัด (มหาชน)
     Certified Professional Marketer   2544 - 2546 ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท ทราฟฟคคอรนเนอร โฮลดิ้งส
     (Asia/ Paciffifiific)     จำกัด (มหาชน)

11. นางมณฑิรา ลิมปนารมณ 51 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร - - 2549 - ปจจุบัน รองกรรมการผูอำนวยการอาวุโส บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน)  - ไมมี
      ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   2543 - 2548 Senior Executive Vice President JSL Co., Ltd      

      

    

บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอำนาจควบคุมบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

การดำรงตำแหนงกรรมการ
ในบริษัทอื่นที่ไมไดถือหุน

โดย บมจ. อารเอส

ประเภท
กรรมการ

สัดสวน
การถือหุน
(รอยละ)

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง

ผูบริหาร
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รายการระหวางกัน

ลักษณะรายการระหวางกัน เงื่อนไขและนโยบายราคา
 การกำหนดราคาของรายการระหวางกันกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน สวนใหญเปนการใหเชาทรัพยสิน ไดกระทำโดยคำนึงถึงความเหมาะสมโดยอางอิง
ไดกับราคาตลาดและมีเงื่อนไขอื่น ๆ ไมแตกตางอยางเปนสาระสำคัญจากตลาด โดยลักษณะของรายการระหวางกันประกอบไปดวย

• การเชาอาคารสำนักงาน
 งบการเงินสำหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 บริษัทฯ และบริษัทยอยไดชำระคาเชาอาคารสำนักงาน คาบริการสวนกลาง คา
 สาธารณูปโภค และคาเชาและคาบริการอื่นๆ ใหแก บริษัท เชษฐโชติศักดิ์ จำกัด (ซึ่งถือเปนบุคคลที่อาจมีความขัดแยงกัน) เปนจำนวน 69.92
 ลานบาท และ 69.28 ลานบาท ตามลำดับ

 ทั้งนี้ บุคคลที่อาจมีความขัดแยงขางตนไดเรียกเก็บคาเชาและคาบริการสวนกลางจากบริษัทที่เชาพื้นที่อาคารเชษฐโชติศักดิ์ ในอัตรา 287-297 บาท
 ตอตารางเมตร สวนการเชาอาคารสตูดิโอ และอาคารอ่ืนในบริเวณใกลเคียงน้ันมีการเรียกเก็บคาเชา และคาบริการสวนกลางแบบเหมารวม (การคิด
 คาบริการแบบเหมารวม หมายถึง การคิดคาเชา และคาบริการรวมตออาคารท้ังหลังแทนท่ีจะคิดเปนตารางเมตร โดยคิดราคาตามสภาพของอาคาร
 แตละอาคารที่ใหเชา) ซึ่งอัตราดังกลาวมีความสมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับคาเชาอาคารในบริเวณใกลเคียงกับบริษัท ซึ่งคิดอัตราการเชาในอัตรา
 400-650 บาทตอตารางเมตร ในสวนของการคิดคาสาธารณูปโภคซึ่งประกอบดวยคาไฟฟาและคาน้ำประปานั้น จะใชหลักการกำหนดราคาจาก
 ตนทุนบวกเพิ่มรอยละ 10 และ เรียกเก็บตามอัตราสวนพื้นที่เชา (เฉลี่ยประมาณ 3-5 บาทตอหนวยสำหรับคาไฟฟา และ 15-18 บาทตอหนวย
 สำหรับคาน้ำ) 
 
 อยางไรก็ดี อาคารสำนักงานท่ีทางบริษัทไดทำการเชาชวงตอจากบริษัท เชษฐโชติศักด์ิ จำกัด เปนอาคารท่ีทางบริษัท เชษฐโชติศักด์ิ จำกัด ไดทำการเชา
 ตอมาจากกรรมการของบริษัท และนำมาปรับปรุงพ้ืนท่ีลักษณะการใชงานจากบานทาวนเฮาส มาเปนอาคารสำนักงาน พรอมใหบริการอำนวยความสะดวก
 เก่ียวกับสาธารณูปโภคตางๆ และคิดคาเชา/คาบริการในอัตราเหมารวม โดยมีอัตราเฉล่ียประมาณ 241 บาทตอตารางเมตร (คำนวณจากคาเชา/คาบริการ
 ท่ีคิดในอัตราเหมารวมหารพ้ืนท่ีใชสอยโดยประมาณของอาคาร) ซ่ึงเปนอัตราท่ีต่ำกวา อาคารเชษฐโชติศักด์ิ 1-3 ซ่ึงอัตราดังกลาวมีความสมเหตุสมผล
 ตามรายละเอียด ท่ีเปรียบเทียบตามวรรคกอน อน่ึง สาเหตุหลักท่ีบริษัททำการเชาชวงตอจากบริษัท เชษฐโชติศักด์ิ จำกัด น้ันเน่ืองจากบริษัทดังกลาวมีความ
 ชำนาญเชี่ยวชาญในการบริหารสำนักงานเชาไดดี 

 รายละเอียดขอมูลของรายการระหวางกัน ระหวางบริษัทฯ บริษัทยอย และบริษัทที่เกี่ยวของกันไดแสดงไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินของ
บริษัทฯ สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ขอ 4 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ไดสอบทานรายการระหวางกันของบริษัทฯ
แลวมีความเห็นวารายการระหวางกันดังกลาว เปนไปตามเงื่อนไขโดยทั่วไปและเปนไปตามปกติของการดำเนินธุรกิจ

 ในป 2551 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีรายการระหวางกันท่ีเกิดข้ึนตามปกติธุรกิจกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2551ดังตอไปน้ี

บจ. เชษฐโชติศักดิ์ นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ เปนกรรมการและผูถือหุนรอยละ 18.70
    ของ บริษัท เชษฐโชติศักดิ์ จำกัด 
    
    นายสุวัฒน เชษฐโชติศักดิ์ เปนกรรมการ และ ผูถือหุนรอยละ 14.35
    ของ บริษัท เชษฐโชติศักดิ์ จำกัด และ เปนกรรมการและผูถือหุนรอยละ 14.03 ของบริษัทฯ
    
    นางสาวมาลี เชษฐโชติศักดิ์ เปนกรรมการและผูถือหุนรอยละ 14.50
    ของ บริษัท เชษฐโชติศักดิ์ จำกัด และ เปนพี่นองของ นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์
    และ นายสุวัฒน เชษฐโชติศักดิ์

นายเกรียงไกร เชษฐโชติศักดิ์ เปนกรรมการและผูถือหุนรอยละ 14.29 ของบริษัทฯ 
นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ เปนกรรมการและผูถือหุนรอยละ 18.43 ของบริษัทฯ

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง          ความสัมพันธ

หมายเหตุ สัดสวนการถือหุนของบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในบริษัทฯ เปนขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551



 โดยสัญญาเชาที่ทำกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงมีรายละเอียดดังตารางตอไปนี้
  ตารางคาเชาอาคารสำนักงาน
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3. อาคารเชษฐโชติศักด์ิ 3 บจ. เชษฐโชติศักด์ิ บมจ. อารเอส 1,292 0.37 0.99 1.24 ก.ค. 50 ก.ค. 53 ดำเนินการโดยฝายจัดการ (***)
เลขท่ี 419/3 ซอยลาดพราว 15   บจ. อารเอส 
เขตจตุจักร กทม.   อินเตอรเนช่ันแนล   
  บรอดคาสต้ิง แอนด
  สปอรต แมเนจเมนท 310 0.09  0.22  0.35  ธ.ค. 51 ก.ค. 53 ดำเนินการโดยฝายจัดการ (***)
  
  บจ. บลูแฟรร่ี 320 0.10  -  -  ธ.ค. 51 ก.พ. 52 อยูระหวางดำเนินการโดย
         ฝายจัดการ (***)

อาคาร/ที่ตั้ง ผูใหเชา / ผูเชาชวง ผูเชา
คาไฟฟา และคาน้ำประปา

พื้นที่
(ตรม.)

ระยะเวลาของ
สัญญาเชาผูใหเชา 

อนุมัติรายการโดย (**)
เริ่ม      สิ้นสุด (*)ป 255

(ลานบาท)
ป 2550
(ลานบาท)

คาเชา
คาบริการ 
/เดือน 

(ลานบาท)

1. อาคารเชษฐโชติศักด์ิ บจ. เชษฐโชติศักด์ิ บมจ. อารเอส 4,146 1.22 3.81  3.50 เม.ย. 49 มี.ค. 52 คณะกรรมการ
เลขท่ี 419/1 ซอยลาดพราว15
เขตจตุจักร กทม. 

2. อาคารเชษฐโชติศักด์ิ 2   บมจ. อารเอส 3,965 1.16 4.29 4.01 เม.ย. 49 มี.ค. 52 คณะกรรมการ
เลขท่ี 419/2 ซอยลาดพราว 15 บจ. เชษฐโชติศักด์ิ บจ. สกาย-ไฮ เน็ตเวิรค 1,410 0.42  1.45  1.51 ต.ค. 49 มี.ค. 52
คณะกรรมการเขตจตุจักร กทม.   บจ. อารเอส
  อินสโตร มีเดีย 445 0.13 0.30 0.44 พ.ค. 50 มี.ค. 52 คณะกรรมการ



4. อาคารเลขที่ 164/74
ซอยลาดพราว 1 เขตจตุจักร
กทม. บจ. เชษฐโชติศักดิ์ บมจ. อารเอส (ราคาเหมารวม) 0.35  1.41  1.81 เม.ย. 49  มี.ค. 52 คณะกรรมการ

5. อาคารเลขท่ี 203/34-36 นายเกรียงไกร 
ซอยลาดพราว 15 เชษฐโชติศักด์ิ
/เขตจตุจักร กทม. บจ. เชษฐโชติศักด์ิ บจ. จัดเก็บลิขสิทธ์ิไทย (ราคาเหมารวม) 0.14 0.52 0.48 เม.ย. 49 มี.ค. 52 คณะกรรมการ
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อาคาร/ที่ตั้ง ผูใหเชา / ผูเชาชวง ผูเชา
คาไฟฟา และคาน้ำประปา

พื้นที่
(ตรม.)

ระยะเวลาของ
สัญญาเชาผูใหเชา 

อนุมัติรายการโดย (**)
เริ่ม      สิ้นสุด (*)ป 255

(ลานบาท)
ป 2550
(ลานบาท)

คาเชา
คาบริการ 
/เดือน 

(ลานบาท)

ตารางคาเชาอาคารสำนักงาน

6. อาคารเลขท่ี 203/18-20 นายเกรียงไกร
ซอยลาดพราว 15 เชษฐโชติศักด์ิ
/เขตจตุจักร กทม. บจ.เชษฐโชติศักด์ิ บจ. จัดเก็บลิขสิทธ์ิไทย (ราคาเหมารวม) 0.17  0.33 0.26 เม.ย. 49 มี.ค. 52 คณะกรรมการ

หมายเหตุ
* สามารถตออายุของสัญญาเชาออกไปไดอีก เมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเชา (การตออายุสัญญาเชาดังกลาว ไมเปนไปโดยอัตโนมัติ ซึ่งตองมีการพิจารณาสัญญาใหมทุกครั้ง)
** รายการระหวางกันที่เกิดขึ้นไดมีการอนุมัติรายการและเปดเผยขอมูลตามเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว
*** สัญญาที่ดำเนินการโดยฝายจัดการเนื่องจากขนาดของรายการไมถึงเกณฑที่ตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ตามขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย



• การเชาที่ดิน
 งบการเงินสำหรับป ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 บริษัทฯ และบริษัทยอยไดชำระคาเชาท่ีดิน ใหแก บริษัท เชษฐโชติศักด์ิ จำกัด
 เปนจำนวนเงิน 5.44 ลานบาท และ 6.29 ลานบาท ตามลำดับ

 บริษัทยอยไดมีการเชาท่ีดินจากบริษัท/บุคคลท่ีเก่ียวของ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือนำมาสรางอาคารสำนักงาน โดยอาคารสำนักงานดังกลาวมีการ
 ลงทุนคอนขางต่ำ และมีลักษณะเพียงช้ันเดียว

 บริษัท เชษฐโชติศักด์ิ จำกัด คิดคาเชาท่ีดินในอัตราตารางวาละ 150-200 บาท ซ่ึงอัตราดังกลาวมีความสมเหตุสมผลเม่ือเปรียบเทียบกับอัตรา
 คาเชาท่ีดินในบริเวณใกลเคียง รายละเอียดการเชามีดังตารางตอไปน้ี
 
 ตารางคาเชาที่ดิน 
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หมายเหตุ
* สามารถตออายุของสัญญาเชาออกไปไดอีก เมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเชา (การตออายุสัญญาเชาดังกลาว ไมเปนไปโดยอัตโนมัติ ซึ่งตองมีการพิจารณาสัญญาใหมทุกครั้ง)
** รายการระหวางกันที่เกิดขึ้นไดมีการอนุมัติรายการและเปดเผยขอมูลตามเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว
*** สัญญาท่ีดำเนินการโดยฝายจัดการเน่ืองจากขนาดของรายการไมถึงเกณฑท่ีตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ตามขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ประเภท                  ผูใหเชา             ผูเชา         อายุของสัญญา (*)
คาเชา/เดือน

(บาท)
อนุมัติรายการ

โดย(**)

1. ท่ีดิน 500 ตรว.
ซอยลาดพราว 15 บจ. เชษฐโชติศักด์ิ บมจ. อารเอสเขตจตุจักร เม.ย. 49 - ก.พ. 52 75,000 คณะกรรมการ

2. ท่ีดิน 1,609 ตรว.   บมจ. อารเอส ส.ค. 51 - ก.ค. 54 204,600
ซอยลาดพราว 15 บจ. เชษฐโชติศักด์ิ บจ. ยาค ก.ย. 51 - ก.ค. 54 82,500 ดำเนินการโดย
เขตจตุจักร กทม.      ฝายจัดการ (***)

3. ท่ีดิน 404 ตรว.
ซอยลาดพราว 15 บจ. เชษฐโชติศักด์ิ  บมจ. อารเอส ก.ค. 49 - มิ.ย. 52 86,000
เขตจตุจักร กทม.

4. ท่ีดิน 52 ตรว.
ซอยลาดพราว 15 บมจ. อารเอส บจ. สกาย-ไฮ เน็ตเวิรค ธ.ค. 49 - มี.ค. 52 5,000    
เขตจตุจักร กทม. 

ดำเนินการโดย
ฝายจัดการ(***)

ดำเนินการโดย
ฝายจัดการ(***)

• การซื้อทรัพยสินถาวร
 ไมมี

• การค้ำประกัน
 บริษัทฯ และกรรมการของบริษัทฯ มีภาระผูกพันเก่ียวกับการค้ำประกันวงเงินสินเช่ือท่ีไดรับจากธนาคารใหแก บริษัทฯ และบริษัทยอย ณ วันท่ี
 31 ธันวาคม 2551 มีรายละเอียดดังน้ี
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บมจ. อารเอส  427.00 นายเกรียงไกร เชษฐโชติศักด์ิ
  และ นายสุรชัย เชษฐโชติศักด์ิ
  (ค้ำประกันเต็มจำนวน)

บจ. อารเอส ไอ-ดรีม เอ็นเตอรเทนเมนท  18.89 บมจ. อารเอส  
  (ค้ำประกันเต็มจำนวน) 

บจ. อารเอส อินเตอรเนช่ันแนล  146.20 บมจ. อารเอส  
บรอดคาสต้ิง แอนด สปอรต แมเนจเมนท   (ค้ำประกันเต็มจำนวน) (*)

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และ 
เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน

ณ 31/12/51
บริษัท ค้ำประกันโดย

หมายเหตุ : ไมมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการค้ำประกันจากบริษัทฯ และบริษัทยอย

* ธนาคารผูใหสินเชื่อมีความประสงคใหบริษัทฯค้ำประกันเต็มวงเงิน เพื่อใหหลักประกันมีความนาเชื่อถือมากขึ้น อยางไรก็ดี บริษัทฯไดมีการจัดการบริหารความเสี่ยง
จากการค้ำประกันการกูยืมใหกับบริษัทในเครือที่มีสัดสวนการถือครองหุนไมถึง 100% โดยใหผูบริหารจัดการ และ/หรือผูถือหุนสวนที่เหลือของบริษัทในเครือนั้นๆ
ทำสัญญาค้ำประกันเงินกูอีกทอดหนึ่ง

ความจำเปนและความสมเหตุสมผลของการทำรายการระหวางกัน
 รายการระหวางกันที่เกิดขึ้นนั้นมีความจำเปนและความสมเหตุสมผลของการทำรายการเพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ ซึ่งในป 2551
ที่ผานมา บริษัทฯ มีรายการระหวางกันที่เกิดขึ้นกับบริษัทยอย และกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดยมีรายการหลักๆ อันไดแก การเชาที่ดิน การเชา
อาคารเพื่อใชเปนอาคารสำนักงาน หรือเพื่อการดำเนินธุรกิจ และรายการค้ำประกันซึ่งเปนรายการที่ดำเนินตามธุรกิจปกติ ไมมีเงื่อนไขพิเศษ และไมมี
การถายเทผลประโยชน ระหวางบริษัทฯ และผูที่เกี่ยวของ การกำหนดราคา อัตราคาธรรมเนียม และ/หรือ อัตราดอกเบี้ย เปนการกำหนดตามราคา
ท่ีสอดคลองกับอัตราปกติท่ีสามารถเปรียบเทียบไดกับการทำรายการกับบุคคลอ่ืนท่ีไมมีความเก่ียวของกัน ซึ่งไดเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ประจำป 2551 แลว
 
 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ไดสอบทานรายการระหวางกันของบริษัทฯและบริษัทยอย อันไดแก รายการซื้อขายสินคา หรือทรัพยสิน
คาลิขสิทธิ์ การรับจางผลิต งานคอนเสิรตและกิจกรรมการตลาด การขายโฆษณา คาบริการ และดอกเบี้ยเงินกู ฯลฯ ซึ่งไดเปดเผยในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินประจำป 2551แลว มีความเห็นวา รายการดังกลาวเปนรายการที่ดำเนินตามธุรกิจปกติ มีความจำเปนและความสมเหตุสมผล
ของการทำรายการเพ่ือกอใหเกิดประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ

มาตรการ หรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหวางกัน
 บริษัทฯ มีนโยบายในการทำรายการระหวางกัน คือ รายการระหวางกันนั้น ตองอยูบนพื้นฐานของความจำเปน ความสมเหตุสมผล และเปนการ
ดำเนินการเพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอกลุมบริษัทฯ ซึ่งเปนไปในราคา และเงื่อนไขที่ไมแตกตางกับรายการที่มีกับบุคคลภายนอกที่ไมเกี่ยวของกัน 
และ ในกรณีที่มีรายการระหวางกันที่มีสาระสำคัญ บริษัทฯ จะจัดใหผานการอนุมัติจาก คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท รวมถึงที่
ประชุมผูถือหุนตามแตกรณี โดยกำหนดใหการออกเสียงในที่ประชุมนั้นๆ กรรมการ หรือ ผูถือหุน ซึ่งมีสวนไดเสียจะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ท้ังน้ี การดำเนินการใดๆ จะตองเปนไปตามขอกำหนดท่ีเก่ียวของของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

นโยบายหรือแนวโนมการทำรายการระหวางกันรวมทั้งการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพยในอนาคต
 บริษัทฯ ยังคงมีนโยบายหรือแนวโนมในการทำรายการระหวางกันในอนาคตกับบริษัทท่ีเก่ียวของกันตอไป เชน การเชาอาคารสำนักงาน การเชาท่ีดิน
และการค้ำประกันเงินกูของบริษัทในกลุมโดยกรรมการของบริษัท อยางไรก็ตามบริษัทฯ ไมมีนโยบายที่จะทำรายการกับบุคคลที่อาจขัดแยงกัน ยกเวน
ในกรณีที่บริษัทฯ เห็นวาจะไดรับผลตอบแทนสูงสุด ซึ่งเปนไปในราคาและเงื่อนไขที่ไมแตกตางจากบุคคลภายนอก ซึ่งบริษัทฯ จะกำหนดใหผาน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและท่ีประชุมผูถือหุนในกรณีท่ีเปนรายการตามขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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คำอธิบาย และการวิเคราะหฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน

รายงานคณะกรรมการ

เรียน ทานผูถือหุน
บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน)
 
 คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบตองบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอยซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือก
ใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ำเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวัง และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปด
เผยขอมูลสำคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2546 ไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการที่ไมเปนผูบริหารเปนผูดูแลรับผิดชอบ
เกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ไดปรากฏในรายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไวในรายงานประจำปนี้แลว

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวา งบการเงินประจำป 2551 ของบริษัท และบริษัทยอย ที่คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานรวมกับฝาย
บริหารและผูสอบบัญชีของบริษัท ไดแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานเปนจริง ถูกตอง ครบถวน ตามที่ควร ตามมาตรฐานการบัญชีที่
รับรองโดยทั่วไป 
 

(เกรียงไกร เชษฐโชติศักดิ์)
ประธานกรรมการ

(สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ )
รองประธานกรรมการ/ ประธานเจาหนาที่บริหาร



รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ทานผูถือหุน
บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน)

 สำหรับป พ.ศ. 2551 คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
และสนับสนุนใหบริษัทมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) เพื่อใหมีความโปรงใส มีคุณธรรมและจริยธรรม
กอใหเกิดความเชื่อมั่นแกผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียอื่นๆ รวมถึง ไดมีการพิจารณาสอบทานงบการเงินประจำป พ.ศ. 2551 ใหมีการรายงานอยาง
ถูกตองและเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ โดยเฉพาะการพิจารณาและสนับสนุนใหเปดเผยขอมูลกรณีเกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจ
ขัดแยงทางผลประโยชนอยางถูกตองครบถวน และใหมีการดำเนินการรายการดังกลาวอยางสมเหตุสมผลและกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัท
และผูถือหุน ทางคณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมกับผูสอบบัญชีภายในและภายนอกเพื่อหารือแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นการประเมินความเสี่ยง
ผลการตรวจสอบ และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งใหขอเสนอแนะในการปองกันหรือลดความเสี่ยง พิจารณาและอนุมัติแผน
งานตรวจสอบภายใน ตลอดจนกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทใหมีความโปรงใสและมีการปฏิบัติตามขอกำหนดของกฎหมายที่เกี ่ยวของ 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลว มีความเห็นสอดคลองกับผูสอบบัญชีรับอนุญาตวา งบการเงินและการเปดเผยขอมูลทางการเงินของบริษัท
ถูกตองตามที่ควรและเปนไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป และระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอเหมาะสมไมพบขอบกพรองที่เปนสาระ
สำคัญ ตลอดจนทางบริษัทมีการบริหารงานโดยปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวของอยางถูกตอง และยึดถือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายฯสำหรับรายการที่อาจมีความขัดแยง
ทางผลประโยชน อีกทั้งจากการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตร ไมพบรายการผิดปกติที่เปนสาระสำคัญ
 
 ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบนั้น ไดพิจารณาสอบทานผลการปฏิบัติงานและคุณสมบัติของผูสอบบัญชีวามีความเหมาะสม
แลวจึงนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัทสำหรับการแตงตั้งผูสอบบัญชีจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท สำหรับป
พ.ศ. 2552 เพื่อนำเสนอที่ประชุมผูถือหุนลงมติแตงตั้งตอไป  
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คำอธิบาย และการวิเคราะหฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน

 (พิศิษฐ  ดัชณาภิรมย)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
 • งบการเงิน
 รายละเอียดขอมูลงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ไดแสดงไวดังนี้
 
 • สรุปรายงานการสอบบัญชี
 รายงานผูสอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัทฯ  ในป 2545-2548 ตรวจสอบโดย บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด 
 ในป 2549-2551 ตรวจสอบโดย บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด 
 รายงานผูสอบบัญชีดังกลาวในวรรคกอน ไดใหความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขวา งบการเงินไดแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
 โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
 
 • ตารางสรุปงบการเงิน

บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) 
 ตารางสรุปงบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549-2551

 ป 2550
(ตรวจสอบ)

งบการเงินรวม

รายการ

(บาท)

ป 2549
(ตรวจสอบ)

ป 2551
(ตรวจสอบ)

หมายเหตุ * จัดประเภทรายการใหมตามงบการเงินป 2551

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 149,334,093 186,798,955 193,274,999
ลูกหนี้การคา - อื่นๆ - สุทธิ 816,050,387 745,993,416 540,927,231
สินคาคงเหลือ - สุทธิ 141,757,004 67,146,048 76,996,817
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 415,073,368 357,330,572 379,326,986
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,522,214,853 1,357,268,991 1,190,526,033

สินทรัพยไมหมุนเวียน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ 291,169,691 194,154,310 231,791,911
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 260,626,392 407,553,043 359,124,011
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 57,920,527* 108,561,674* 102,192,203
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 609,716,610 710,269,027 693,108,125
รวมสินทรัพย 2,131,931,462 2,067,538,017 1,883,634,158



(บาท)
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บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน)
ตารางสรุปงบการเงินรวม (ตอ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549-2551

 ป 2550
(ตรวจสอบ)

งบการเงินรวม

รายการ ป 2549
(ตรวจสอบ)

ป 2551
(ตรวจสอบ)

หมายเหตุ * จัดประเภทรายการใหมตามงบการเงินป 2551

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบัน 158,989,133 394,214,268 592,090,713
เจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย - อื่นๆ 357,342,038 410,480,966 277,280,891

หนี้สินภายใตสัญญาเชาทางการเงิน
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป 6,845,427 8,687,324 8,612,072
รายไดรับลวงหนา 85,349,207 84,797,291 83,669,352
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 354,152,144 236,621,783 297,394,604
รวมหนี้สินหมุนเวียน 962,677,948 1,134,801,632 1,259,047,631
หนี้สินไมหมุนเวียน
หนี้สินภายใตสัญญาเชาทางการเงิน 32,871,369 28,723,491 19,506,480
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน -  - 99,700,000
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 2,014,967 955,724 5,706,979
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 34,886,336 29,679,215 124,913,459
รวมหนี้สิน 997,564,284 1,164,480,846 1,383,961,091

สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน 700,000,000 900,000,000 900,000,000
ทุนชำระแลว 700,000,000 700,000,000 700,000,000
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 297,522,591 204,201,092 204,201,092
สวนเกินทุนอื่น 409,440 6,230 (36,598)

กำไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรร-สำรองตามกฎหมาย 5,575,472 - -
ยังไมไดจัดสรร 105,933,975 (21,842,427) (420,268,109)
รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ 1,109,441,478 882,364,896 483,896,385
สวนของผูถือหุนสวนนอย 24,925,700 20,692,275 15,776,683
รวมสวนของผูถือหุน 1,134,367,178 903,057,171 499,673,067
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 2,131,931,462 2,067,538,017 1,883,634,158
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน 65,633,960 78,879,552* 143,359,766
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (139,004,768) (156,809,309)* (383,474,406)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน (4,078,964) 115,394,618* 246,590,683
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ (77,449,771) 37,464,862 6,476,044



(บาท)
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 ป 2550
(ตรวจสอบ)

งบการเงินรวม

รายการ ป 2549
(ตรวจสอบ)

ป 2551
(ตรวจสอบ)

บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน)
ตารางสรุปงบกำไรขาดทุนรวม

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549-2551

ที่มา : ฝายจัดการของบริษัทฯ ไดนำงบการเงินสำหรับป 2550 และ 2549 มาจัดประเภทรายการใหมตามโครงสรางรายไดของกลุมธุรกิจ

รายได
รายไดธุรกิจเพลงและดิจิตอล 1,136,865,149* 908,325,512* 757,877,392
รายไดธุรกิจโชวบิซ 561,383,951* 509,400,514* 591,657,333
รายไดธุรกิจภาพยนตร 231,470,039 296,334,369 118,180,313
รายไดธุรกิจกีฬา - * 30,602,495* 214,954,675
รายไดธุรกิจสื่อ 1,126,269,798 685,220,595 644,619,757
รายไดธุรกิจบริการและสนับสนุน 22,120,646 26,804,582 16,813,750
รวมรายได 3,078,109,583 2,456,688,066 2,344,103,220
ตนทุนขายและผลิต 2,231,446,559 1,842,937,300 2,102,709,949
กำไรขั้นตน 846,663,024 613,750,767 241,393,271
รายไดอื่น 62,128,680 59,211,261* 27,337,482
คาใชจายในการขายและบริหาร 727,187,443 785,758,840* 615,513,628
คาตอบแทนกรรมการ 925,000 2,334,750 2,420,000
กำไร(ขาดทุน)กอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 180,679,260 (115,131,563) (349,202,875)
ดอกเบี้ยจาย 11,237,738 18,401,512 38,966,237
ภาษีเงินได 16,717,864 4,577,002 13,694,515
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 152,723,658 (138,110,077) (401,863,627)
ขาดทุน(กำไร)สุทธิในสวนของผูถือหุนสวนนอย 1,939,044 16,436,704 3,437,945
กำไร(ขาดทุน)สุทธิในสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ 154,662,703 (121,673,373) (398,425,682)
จำนวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก ณ มูลคาที่ตราไว 1 บาท 700,000,000 700,000,000 700,000,000
กำไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.22 (0.17) (0.57)
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บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน)
อัตราสวนทางการเงินที่สำคัญรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549-2551

2549           2550              2551

อัตราสวนทางการเงิน

ที่มา :  อัตราสวนทางการเงินที่สำคัญป 2549 คำนวณจากงบการเงินป 2549 ที่มีการจัดประเภทรายการใหมตามงบการเงินป 2550

อัตราสวนทางการเงิน 

อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 1.58 1.20 0.95 
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 1.06 0.89 0.64 
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา) 0.07 (0.09) 0.12 
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา) 3.90 2.91 3.27 
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 92.33 123.74 110.03
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา) 9.83 10.11 17.51
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน) 36.62 35.61 20.56
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา) 6.69 4.80 6.11
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน) 53.80 74.99 58.88
วงจรเงินสด (วัน) 75.15 84.35 71.71

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากำไร
อัตรากำไรขั้นตน (%) 27.51% 24.98% 10.30%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%) 3.85% (7.00%) (15.96%)
อัตรากำไรอื่น (%) 1.98% 2.35% 1.15%
อัตรากำไรสุทธิ (%) 4.93% (4.84%) (16.80%)
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) 14.80% (11.94%) (56.81%)

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) 7.75% (5.79%) (20.17%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%) 78.23% (21.84%) (154.81%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา) 1.57 1.20 1.20

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 0.88 1.29 2.77
อัตราสวนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เทา) 11.05 (0.24) 6.36
อัตราสวนความสามารถชำระภาระผูกพัน (Cash basis)(เทา) 0.25 (0.33) 0.09
อัตราการจายเงินปนผล (%) - 67.89% -

ขอมูลตอหุน
มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท) 1.62 1.29 0.71
กำไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.22 (0.17) (0.57)
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คำอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ
 คำอธิบายและบทวิเคราะหของฝายจัดการในสวนนี้ไดจัดทำขึ้นจากผลประกอบการของบริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
(“บริษัทฯ”) ตามงบการเงินที่ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551, 2550 และ 2549 เพื่อประโยชนในการ
แสดงภาพผลประกอบการโดยรวมของกลุมบริษัท โดยไดมีการจัดแบงกลุมธุรกิจ ออกเปน 5 กลุม ไดแก ธุรกิจเพลงและดิจิตอล ธุรกิจโชวบิซ 
ธุรกิจภาพยนตร ธุรกิจกีฬา และธุรกิจสื่อ ซึ่งเปนกลุมธุรกิจหลักของบริษัทฯ 

• ผลการดำเนินงานที่ผานมาของแตละกลุมธุรกิจ
 งบการเงินสำหรับสำหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551, 2550 และ 2549 บริษัทมีรายไดซึ่งสามารถจำแนกตามกลุมธุรกิจตางๆ ไดดังนี้ 

ที่มา : ฝายจัดการของบริษัทฯ ไดนำงบการเงินสำหรับป 2550 และ 2549 มาจัดประเภทรายการใหมตามโครงสรางรายไดของกลุมธุรกิจ 

กลุมธุรกิจเพลง และดิจิตอล 1,136.8 36.2% 908.3 36.1% 757.9 32.0%
กลุมธุรกิจโชวบิซ 561.4 17.9% 509.4 20.2% 591.7 25.0%
กลุมธุรกิจภาพยนตร  231.5 7.4% 296.3 11.8% 118.2 5.0%
กลุมธุรกิจกีฬา  -  0.0% 30.6 1.2% 214.9 9.1%
กลุมธุรกิจสื่อ 1,126.3 35.9% 685.2 27.2% 644.6 27.2%
กลุมธุรกิจบริการและสนับสนุน 22.1 0.7% 26.8 1.1% 16.8 0.7%
รวมรายไดจากการดำเนินงาน 3,078.1 98.0% 2,456.6 97.6% 2,344.1 98.8%
รายไดอื่น 62.1 2.0% 59.2 2.4% 27.3 1.2%
รวมรายได 3,140.2 100.0% 2,515.8 100.0% 2,371.4 100.0%

ป 2551ป 2550ป 2549
ประเภทรายได

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

งบการเงินสำหรับป 2551 เมื่อเปรียบเทียบกับ งบการเงินสำหรับป 2550
แสดงภาพรวมของผลการดำเนินงาน ดังนี้

 งบการเงินรวมของบริษัทฯสำหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 แสดงผลขาดทุนสุทธิจำนวน 398.4 ลานบาท เปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้นจากป 2550 จำนวน 276.7 ลานบาท ซึ่งแสดงผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 121.7 ลานบาทโดยมีสาเหตุหลักดังนี้
 
รายได
 รายไดรวมสำหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีจำนวน 2,371.4 ลานบาท ลดลงสุทธิจากป 2550 จำนวน 144.4 ลานบาท
 หรือรอยละ 5.7 สามารถอธิบายจำแนกตามกลุมธุรกิจตางๆ ไดดังนี้
  
 • รายไดธุรกิจเพลง และดิจิตอล
 ในป 2551 บริษัทฯมีรายไดในกลุมธุรกิจเพลงและดิจิตอลจำนวน 757.9 ลานบาท ลดลงจากป 2550 จำนวน 150.4 ลานบาท คิดเปนรอยละ 16.6 
 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายไดจากการจัดจำหนายสินคาเพลงลดลงสุทธิรอยละ 47.9 จากการลดลงของยอดขายแผนซีดี วีซีดี และดีวีดี 
 อยางไรก็ดี รายไดจากธุรกิจดิจิตอล เพิ่มขึ้นรอยละ 42.1 หลักๆ มาจากการเพิ่มขึ้นของสวนแบงที่ไดรับจาก Operator ที่ไดรับเพิ่มขึ้นรายเดือน
 และในปลายป 2552 สวนแบงรายไดจากการดาวนโหลดแตละครั้งมีการปรับสัดสวนเพิ่มขึ้น (Revenue Sharing) รวมถึงจำนวนเพลงฮิตในการ
 ดาวนโหลดก็มีปริมาณเพิ่มขึ้นจากปกอนอีกดวย
 
 ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของรายไดธุรกิจดิจิตอลยังไมสามารถทดแทนรายไดที่ลดลงจากการจำหนายไดทันที



 • รายไดธุรกิจโชวบิซ
 ในป 2551 บริษัทฯมีรายไดในกลุมธุรกิจโชวบิซ จำนวน 591.7 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2550 จำนวน 82.3 ลานบาท คิดเปนรอยละ 16.2 
 รายไดธุรกิจโชวบิซ ประกอบดวย รายไดจากการจัดคอนเสิรตและกิจกรรมการตลาด รายไดจากการบริหารศิลปนและรายไดจากงานรับจางผลิต
 ซึ่งในป 2552 บริษัทฯ มีงานรับจางผลิต และงานคอนเสิรต เพิ่มขึ้น โดยคอนเสิรตใหญๆ ในปนี้ไดแก Summer Festival, คอนเสิรตคาราบาว,
 Winter Music Festival, คอนเสิรตโปงลางสะออน, Film Mission Possible Live in Concert, คอนเสิรตปาน ธนพร, คอนเสิรตบีม เปนตน
 
 • รายไดธุรกิจภาพยนตร
 ในป 2551 บริษัทฯมีรายไดในกลุมธุรกิจภาพยนตร 118.2 ลานบาท ลดลงจากป 2550 จำนวน 178.1 ลานบาท คิดเปนรอยละ 60.1 สาเหตุ
 หลักมาจากจำนวนภาพยนตรที่เขาฉายในป 2551 นอยกวาป 2550 รวมถึงรายไดเฉลี่ยจากโรงภาพยนตร (Box-office) นอยกวาภาพยนตรที่ออก
 ฉายในปกอน
 
 ในป 2551 บริษัทฯ มีภาพยนตรที่ออกฉายในโรงภาพยนตร ทั้งสิ้น 4 เรื่อง ไดแกเรื่อง รักสยามเทาฟา, ดรีมทีม, เทวดาตกมันส และ Super
 แหบ-แสบ-สะบัด และภาพยนตรที่ฉายตอเนื่องจากปลายป 2550 มีจำนวน 1 เรื่อง ไดแก โปงลางสะดิ้ง ในขณะที่ป 2550 มีภาพยนตรออก
 ฉาย 5 เรื่อง ไดแก ผีไมจิ้มฟน, เมลนรกหมวยยกลอ, รักนะ 24 ชั่วโมง, บานผีสิง และโปงลางสะดิ้ง
 
 • รายไดธุรกิจกีฬา
 ในป 2551 บริษัทฯมีรายไดในกลุมธุรกิจกีฬา 215.0 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2550 จำนวน 184.3 ลานบาท คิดเปนรอยละ 602.4 โดยรายได
 ในปนี้มาจากรายไดจากงานโครงการฟุตบอลยูโรเปนหลัก อยางไรก็ดี ในปนี้บริษัทไดมีการขยายการลงทุนไปสูสนามฟุตบอลในรม (ผูเลน 7 คน)
 ภายใตชื ่อ “S-One” โดยเริ ่มเปดดำเนินการเมื ่อกลางป 2551 ซึ ่งสนามฟุตบอลดังกลาวคอนขางไดรับการตอบรับที ่ดีทั ้งจากสปอนเซอร
 และผูมาใชสนาม 
 
 • รายไดธุรกิจสื่อ
 ในป 2551 บริษัทฯมีรายไดในกลุมธุรกิจสื่อ 644.6 ลานบาท ลดลงจากป 2550 จำนวน 40.6 ลานบาท คิดเปนรอยละ 5.9 
 
 รายไดธุรกิจสื่อ ประกอบดวย รายไดจากสื่อโทรทัศน, สื่อวิทยุ, สื่อโมเดิรนเทรด และสื่อสิ่งพิมพ
 
 สาเหตุหลักของรายไดในกลุมธุรกิจส่ือท่ีลดลงมาจากส่ือโทรทัศนรอยละ 28.1 จากการลดลงของรายไดจากรายการละครรวมถึงการลดลงของรายการ
 เพลง เน่ืองจากเปนรายการท่ีไมกอใหเกิดรายไดเทาท่ีควร ท้ังน้ี รายไดส่ือส่ิงพิมพลดลงถึงรอยละ 71 เน่ืองจาก บริษัทฯ ไดหยุดดำเนินธุรกิจส่ือส่ิงพิมพ
 ตั้งแตกลางป 2551 เปนตนมา
 
 อยางไรก็ดี ในป 2551 บริษัทฯ ไดมีการขยายตัวเต็มที่สำหรับสื่อโมเดิรนเทรด ซึ่งเปนสื่อโฆษณาที่สามารถกระตุนใหเกิดการตัดสินใจซื้อได
 ณ จุดขาย อีกทั้ง ในดานราคาขายเฉลี่ยตอ Spot ก็ไมสูงนักหากเทียบกับการโฆษณาในสื่ออื่นๆ จึงทำใหในปนี้บริษัทฯ สามารถบริหารรายได
 ไดเต็มประสิทธิภาพในพื้นที่ขายโฆษณา 
 
 สำหรับสื่อวิทยุในปนี้มีการลดจำนวนคลื่นลง 1 คลื่นจากปกอน แตรายไดลดลงเพียงรอยละ 5 เทานั้น เนื่องจากคลื่น Cool 93.0 FM ยังคงเปน
 คล่ืนท่ีครองอันดับ 1 ในกลุมของ Easy Listening (จากผลสำรวจของ Nielsen Research) จึงเปนผลใหรายไดยังคงเติบโตอยางตอเน่ืองจากปกอน

ตนทุน คาใชจายขายบริหาร อัตรากำไรขั้นตน อัตรากำไรจากการดำเนินงาน และ อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิ
 ตนทุนขายและผลิตสำหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีจำนวน 2,102.7 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2550 จำนวน 259.8 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 14.1 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของตนทุนงานโครงการฟุตบอลยูโร

 จากการที่เศรษฐกิจชะลอตัวในชวงครึ่งปแรกเปนผลใหรายไดจากการโฆษณาไมเปนไปตามเปาหมายที่คาดการณไว ขณะที่ตนทุนผลิตงานบาง
โครงการมีตนทุนที่สูง จึงทำให อัตรากำไรขั้นตนสำหรับป 2551 ลดลงจากปกอน ถึงรอยละ 14.7 (ป 2551 มีอัตรากำไรขั้นตนรอยละ 10.3 และ
ป 2550 มีอัตรากำไรขั้นตนรอยละ 25.0) 
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 คาใชจายในการขายและบริหารสำหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีจำนวน  610.3 ลานบาท ลดลงจากป 2550 จำนวน 175.5 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 22.3 ซึ่งมาจากการบริหารจัดการคาใชจายตางๆ ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นในปนี้ ไดแก คาใชจายสงเสริมการขาย คาใชจายในการ
บริหารจัดการคลังสินคา และคาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน
 
 จากภาพรวมดังกลาวขางตน เปนผลใหปนี้บริษัทมีอัตรากำไร(ขาดทุน) สุทธิรอยละ (16.8) 
 
 อนึ่ง บริษัทขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมถึงผลกระทบจากนโยบายบัญชีการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอย ดังนี้
 ป 2550 บริษัทไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีสำหรับเงินลงทุนในบริษัทยอยจากวิธีสวนไดเสียมาเปนวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะบริษัท
เพื่อใหเปนไปตามประกาศของสภาวิชาชีพบัญชี ดังนั้นบริษัทจึงไดปรับปรุงยอนหลังงบการเงินเฉพาะบริษัทงวดกอนที่นำมาเปรียบเทียบเสมือนวาบริษัท
ไดบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทยอยตามวิธีราคาทุนมาโดยตลอด เปนเหตุใหกำไรสุทธิสำหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 เพิ่มขึ้นจำนวนเงิน
55.3 ลานบาท ( 0.08 บาทตอหุน) และกำไรสะสมยกมาตนป 2550 และ 2549 ลดลง จำนวนเงิน 115.5 ลานบาท และ 170.9 ลานบาท ตามลำดับ
 
 อยางไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีดังกลาวสงผลตอการแสดงรายการบัญชีที่เกี่ยวของกับเงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะ
กิจการเทานั้น ไมไดมีผลกระทบตอการจัดทำงบการเงินรวมและปจจัยพื้นฐานการทำธุรกิจของบริษัทแตอยางใด

ฐานะการเงิน
 • สวนประกอบของสินทรัพย
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2551 บริษัทฯมีสินทรัพยรวมทั้งสิ้น 1,883.6  ลานบาท โดยแบงสัดสวนเปน สินทรัพยหมุนเวียน รอยละ 63.2 และ
 สินทรัพยไมหมุนเวียน รอยละ 36.8 

 สินทรัพยรวมป 2551 ลดลงจากป 2550 รอยละ 8.9 มีสาเหตุหลักจากลูกหนี้การคา และรายไดคางรับ ลดลงรอยละ 19.4 ซึ่งมาจากการรับ
 ชำระหนี้ที่คางนาน และจากการลดลงของรายไดจากการจัดจำหนายธุรกิจเพลง การลดลงของสินทรัพยไมมีตัวตนจากการตัดจำหนายลิขสิทธิ์เขา
 ตนทุนผลิตเมื่องานเกิดขึ้นแลว

 อยางไรก็ดี การลดลงดังกลาวสุทธิจากการเพ่ิมข้ึนของท่ีดิน อาคาร อุปกรณ รอยละ 19.4 จากการขยายการลงทุนในสนามฟุตบอล (“S-One”) เปนหลัก

 • คุณภาพของสินทรัพย
 • ลูกหนี้การคา
 ยอดลูกหนี้การคาสำหรับงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551, 2550 และ 2549 แยกตามอายุหนี้ที่คางชำระไดดังนี้ :-

ป 2551ป 2550ป 2549

ลูกหนี้การคา
ยังไมถึงกำหนดชำระ 608.1 488.7 358.4

คางชำระ
นอยกวา 3 เดือน 106.2 207.4 153.5
3-6 เดือน 63.2 31.1 12.3
6-12 เดือน 48.2 5.2 33.0
มากกวา 12 เดือน ขึ้นไป 44.9 85.9 57.3

รวม 870.6 818.3 614.5
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (54.5) (72.3) (73.6)
ลูกหนี้การคา - สุทธิ 816.1 746.0 540.9

(ลานบาท)
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ป 2551ป 2550ป 2549

 ลูกหนี้การคาของบริษัทฯโดยสวนใหญเปนลูกหนี้การคาจากกิจกรรมการคาปกติ ซึ่งบริษัทฯอาจมีขอตกลงในการเรียกเก็บลวงหนาบางสวน หรือ
ใหเครดิตเทอมซึ่งโดยเฉลี่ยอยูในระยะเวลา 60 - 90 วัน ขึ้นอยูกับประเภทของสินคาหรือบริการที่ให ทั้งนี้ ระยะเวลาการคางชำระของลูกหนี้โดย
สวนใหญเปนไปตามระยะเวลาการใหสินเชื่อของบริษัทฯ ยกเวน ลูกหนี้ในสวนของงานที่มาจากทางราชการ ซึ่งจะเรียกเก็บไดชากวาระยะเครดิตเทอม
ที่ใหเนื่องมาจากระบบงานของทางราชการ แตอยางไรก็ดี ความเสี่ยงจากการไมไดรับชำระหนี้จากลูกหนี้ดังกลาวคอนขางต่ำ 

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การคา
 ณ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯไดพิจารณาบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้การคาเพิ่มขึ้นจำนวน 1.3 ลานบาท จากเดิม 72.3 ลานบาท
ในป 2550 เปน 73.6 ลานบาทในป 2551 โดยบริษัทไดพิจารณาตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยใชวิธีการพิจารณามูลหนี้ของลูกหนี้รายตัวที่มีแนวโนม
จะมีปญหาในการจายชำระ และมีปญหาในการติดตามทวงถามหนี้ ซึ่งมูลหนี้ที่จะนำมาใชรวมในการพิจารณานั้นจะครอบคลุมถึงหนี้ทั้งหมดที่ลูกหนี้
รายนั้นมีตอบริษัทฯ อยางไรก็ดี บริษัทฯไดมีการติดตามทวงถามหนี้จากลูกหนี้อยางเครงครัด และมีการทบทวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในทุกงวดบัญชี
อยางสม่ำเสมอ เพื่อใหมูลหนี้ที่คงเหลือในงบการเงินมีมูลคาสะทอนตามมูลหนี้ที่คาดวาจะไดรับ

สภาพคลอง
 • กระแสเงินสด
  สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น 6.5 ลานบาท โดยมีเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรม
 ดำเนินงาน 143.4 ลานบาท เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน 383.5 ลานบาท และเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 246.6 ลานบาท
 
  เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดำเนินงานเกิดจากการจายชำระคาลิขสิทธ์ิและคาใชจายจากการดำเนินงานซ่ึงเปนไปตามปกติทางการคา ในขณะท่ี
 เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุนสวนใหญเกิดจากการลงทุนในสินทรัพยถาวรซึ่งเปนผลมาจากแผนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ สวนเงินสดสุทธิ
 ไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงินมาจากการเพ่ิมข้ึนของเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากสถาบันการเงินเพ่ิมข้ึนเพ่ือนำมาใชเปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ
 
 • อัตราสวนสภาพคลองที่สำคัญ 

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 1.58 1.20 0.95
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 1.06 0.89 0.64

  ถึงแมวา ในป 2551 บริษัทฯมีสภาพคลองในการบริหารงานลดลงจากป 2550  แต บริษัทฯ ยังคงไมมีปญหาการขาดสภาพคลองในการดำเนิน
 งาน เนื่องจากบริษัทฯสามารถหาแหลงเงินกูยืมสำรองเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทฯ
 
แหลงที่มาของเงินทุน
 • หนี้สิน
  หน้ีสินรวมป 2551 เพ่ิมข้ึนจากป 2550 รอยละ 18.8 สาเหตุหลักเกิดจากการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินเพ่ิมข้ึนเพ่ือนำมาใชเปนเงินทุนหมุนเวียน
 ของบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯมีหนี้สินรวมจำนวน 1,384.0 ลานบาท โดยหลักประกอบดวย เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืม
 จากสถาบันการเงิน และ เจาหนี้การคา ซึ่งเกิดจากการดำเนินงานตามปกติ 

 • สวนของผูถือหุน
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯมีสวนของผูถือหุนจำนวน 499.7 ลานบาท ลดลงจากป 2550 รอยละ 44.7 จากการขาดทุนจากผลการ
 ดำเนินงานในป 2551
 
  ในระหวางป 2550 บริษัทฯโอนสวนเกินมูลคาหุน จำนวน 93.3 ลานบาท และทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 5.6 ลานบาท รวมเปนเงิน 
 98.9 ลานบาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2550
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ป 2551ป 2550ป 2549

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 0.88 1.29 2.77

• อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน

 อัตราสวนของหนี้สินตอสวนของผูถือหุนป 2551 เพิ่มขึ้นจากป 2550 จากการใชแหลงเงินทุนภายนอกเพื่อนำมาใชในการบริหารงาน
 ภายในบริษัทฯมากขึ้น

ปจจัย และอิทธิพลหลักที่อาจมีผลตอผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
 ไมมี

คาบริการวิชาชีพ
 • คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
 กลุมบริษัทจายคาตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับป 2551 และ 2550 เปนจำนวนรวมทั้งสิ้น 2.9 ลานบาท และ 2.7 ลานบาท
 
 • บริการอื่น (Non-Audit Fee)
 ไมมี
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ  ผูถือหุนและคณะกรรมการ บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) 

 ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 งบกำไรขาดทุนรวมและงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแส
เงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน)
ตามลำดับ ซึ่งผูบริหารของกิจการ เปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการ
แสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2550 ของบริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของบริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอื่น
ในสำนักงานเดียวกันกับขาพเจา ซึ่งแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไข ตามรายงานลงวันที่ 29 กุมภาพันธ 2551 

 ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำหนดใหขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงาน เพื่อใหไดความเชื่อมั่น
อยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบ
รายการทั้งที่เปนจำนวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใชและประมาณการเกี่ยวกับ
รายการทางการเงินที่เปนสาระสำคัญ ซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงิน
โดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา
 
 ขาพเจาเห็นวา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขางตนนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2551 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของ
บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

งบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
กรุงเทพฯ 27 กุมภาพันธ 2552

(นายอธิพงศ อธิพงศสกุล)
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3500
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งบการเงินรวม                งบการเงินเฉพาะบริษัท

บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และวันที่ 31 ธันวาคม 2550

บาท

2551           25502551           2550หมายเหตุ

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  193,274,998.99 186,798,955.03 97,959,057.50 84,680,558.37
ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน 4, 5 -  -  121,362,389.24 336,871,195.70
ลูกหนี้การคา - อื่น ๆ - สุทธิ 5 540,927,230.64 745,993,416.45 359,633,845.24 363,621,490.69
เงินใหกูยืมแกบุคคลหรือกิจการ
ที่เกี่ยวของกัน - สุทธิ 4 36,290,000.00 38,000,000.00 154,882,440.30 200,707,877.56
เงินใหกูยืมระยะสั้นอื่น  5,683,698.26 3,336,136.58 2,633,698.26 3,418,278.50
สินคาคงเหลือ - สุทธิ 4, 6 76,996,816.97 67,146,047.62 69,763,672.27 26,710,285.87
รายไดคางรับ 4 159,468,946.55 122,826,927.97 125,395,862.71 114,766,802.10
ลูกหนี้กรมสรรพากร  47,730,047.09 47,430,364.38 26,268,323.19 31,847,898.71
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 4, 7 130,154,294.37 145,737,142.83 64,873,602.89 51,879,262.85
รวมสินทรัพยหมุนเวียน  1,190,526,032.87 1,357,268,990.86 1,022,772,891.60 1,214,503,650.35
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธิ 8 - - 360,207,331.27 400,710,186.32
เงินลงทุนระยะยาวอื่น-สุทธิ 2 4,277,846.75 - - -
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ 9 231,791,910.60 194,154,309.74 82,844,623.79 100,427,620.08
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 10 359,124,011.20 407,553,043.06 90,522,640.33 77,715,998.06
คาความนิยม (ติดลบ)  - 42,828.69 - -
ภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จาย  74,673,716.48 99,243,732.62 36,183,557.49 50,348,472.32
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น  23,240,640.11 9,275,112.43 601,499.08 900.00
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน  693,108,125.14 710,269,026.54 570,359,651.96 629,203,176.78
รวมสินทรัพย  1,883,634,158.01 2,067,538,017.40 1,593,132,543.56 1,843,706,827.13

หมายเหตุ : ประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน 11 592,090,712.81 394,214,267.75 427,000,000.00 278,000,000.00
เจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน 4 - - 95,236,198.37 187,963,727.03
เจาหนี้การคา - อื่นๆ  277,280,890.64 410,480,965.76 218,893,960.01 267,379,264.89
เจาหนี้อื่น  22,056,999.96 23,417,169.32 10,125,571.74 9,045,831.62
หนี้สินภายใตสัญญาเชาทางการเงิน
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป 13 8,612,072.37 8,687,323.91 7,759,343.40 5,040,947.51
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 4 - - 46,530,000.00 42,340,000.00
รายไดรับลวงหนาจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 4 - - 16,253,885.01 14,998,635.88
รายไดรับลวงหนา - อื่นๆ  83,669,351.67 84,797,290.96 17,494,276.05 32,796,215.14
ภาษีเงินไดคางจาย  - 85,087.73 - -
คาใชจายคางจาย 4 133,889,739.47 65,848,532.65 79,145,149.57 27,461,382.25
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 12 141,447,864.36 147,270,993.63 116,730,138.84 100,161,798.37
รวมหนี้สินหมุนเวียน  1,259,047,631.28 1,134,801,631.71 1,035,168,522.99 965,187,802.69
หนี้สินไมหมุนเวียน
หนี้สินภายใตสัญญาเชาทางการเงิน 13 19,506,480.30 28,723,490.52 17,120,101.42 18,712,998.83
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 14 99,700,000.00 - - -
ประมาณการผลขาดทุนของเงินลงทุน
ในบริษัทยอย 8 - - 25,619,655.73 37,982,732.05
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น  5,706,978.99 955,724.03 175,482.69 175,482.66
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน  124,913,459.29 29,679,214.55 42,915,239.84 56,871,213.54
รวมหนี้สิน  1,383,961,090.57 1,164,480,846.26 1,078,083,762.83 1,022,059,016.23
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 900,000,000 หุน
มูลคาหุนละ 1 บาท 16 900,000,000.00 900,000,000.00 900,000,000.00 900,000,000.00
ทุนที่ออก หุนสามัญ 700,000,000 หุน
เรียกชำระเต็มมูลคาแลว  700,000,000.00 700,000,000.00 700,000,000.00 700,000,000.00
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 17 204,201,092.03 204,201,092.03 204,201,092.03 204,201,092.03
สวนตางระหวางราคาซื้อเงินลงทุน
ในบริษัทยอยที่อยูภายใต
การควบคุมเดียวกันกับมูลคาสุทธิ
ตามบัญชีของบริษัทยอย  (36,598.24) 6,230.43 - -
ขาดทุนสะสม  (420,268,108.91) (21,842,426.69) (389,152,311.30) (82,553,281.13)
รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ  483,896,384.88 882,364,895.77 515,048,780.73 821,647,810.90
สวนของผูถือหุนสวนนอย  15,776,682.56 20,692,275.37 - -
รวมสวนของผูถือหุน  499,673,067.44 903,057,171.14 515,048,780.73 821,647,810.90
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน  1,883,634,158.01 2,067,538,017.40 1,593,132,543.56 1,843,706,827.13
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งบการเงินรวม                งบการเงินเฉพาะบริษัท

บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และวันที่ 31 ธันวาคม 2550 บาท

2551          25502551          2550หมายเหตุ

หมายเหตุ : ประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุ : ประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายได 3, 4

รายไดธุรกิจเพลงและดิจิตอล  757,877,392.22 908,325,511.75 741,841,134.49 618,470,594.28

รายไดธุรกิจโชวบิซ  591,657,332.86 509,400,514.38 434,480,589.91 423,800,185.30

รายไดธุรกิจภาพยนตร  118,180,313.24 296,334,369.06 117,251,815.99 298,041,054.32

รายไดจากธุรกิจกีฬา  214,954,675.42 30,602,494.50 14,277,713.33 8,582,056.08

รายไดธุรกิจสื่อ  644,619,756.52 685,220,594.76 193,805,964.38 499,783,321.51

รายไดธุรกิจบริการและสนับสนุน  16,813,750.00 26,804,581.77 - -

รวมรายได  2,344,103,220.26 2,456,688,066.22 1,501,657,218.10 1,848,677,211.49

ตนทุนขายและผลิต 4 (2,102,709,949.24) (1,842,937,299.50) (1,416,422,522.10) (1,549,346,554.35)

กำไร(ขาดทุน)ขั้นตน  241,393,271.02 613,750,766.72 85,234,696.00 299,330,657.14

รายไดอื่น 4 27,337,482.47 59,211,260.59 69,164,872.62 55,498,990.43

คาใชจายในการขายและบริหาร 4 (610,293,456.97) (785,758,839.87) (432,307,783.49) (401,065,210.73)
ขาดทุนจากการลดสัดสวน
การลงทุนในบริษัทยอย 2 (3,194,396.83) - - -
ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน   (2,025,774.24) - - -
คาตอบแทนกรรมการ  (2,420,000.00) (2,334,750.00) (2,420,000.00) (2,334,750.00)
ขาดทุนกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได  (349,202,874.55) (115,131,562.56) (280,328,214.87) (48,570,313.16)
ดอกเบี้ยจาย 4 (38,966,237.04) (18,401,511.94) (20,691,239.78) (15,977,995.41)
ภาษีเงินได  (13,694,515.34) (4,577,002.25) (5,579,575.52) (2,301,241.51)
ขาดทุนสุทธิสำหรับงวด  (401,863,626.93) (138,110,076.75) (306,599,030.17) (66,849,550.08)
การแบงปนกำไร (ขาดทุน)
สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ  (398,425,682.22) (121,673,372.84) (306,599,030.17) (66,849,550.08)
สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย  (3,437,944.71) (16,436,703.91) - -
  (401,863,626.93) (138,110,076.75) (306,599,030.17) (66,849,550.08)
ขาดทุนตอหุนขั้นพื้นฐาน
ขาดทุนสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ  (0.57) (0.17) (0.44) (0.10)
  700,000,000.00 700,000,000.00 700,000,000.00 700,000,000.00
ขาดทุนตอหุนปรับลด
ขาดทุนสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ  (0.54) (0.17) (0.41) (0.10)
จำนวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก (หุน)  738,906,161.67 700,000,000.00 738,906,161.67 700,000,000.00

งบการเงินรวม                งบการเงินเฉพาะบริษัท

บาท

2551          25502551          2550หมายเหตุ

บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกำไรขาดทุน
สำหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550



บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สำหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2551  700,000,000.00   204,201,092.03  6,230.43   - (21,842,426.69) 882,364,895.77   20,692,275.37   903,057,171.14
สวนตางระหวางราคาซื้อเงินลงทุนใน
บริษัทยอยที่อยูภายใตการควบคุม
เดียวกันกับมูลคาสุทธิ
ตามบัญชีของบริษัทยอย - - (42,828.67) - -    (42,828.67) -    (42,828.67)
เงินปนผลจาย -  - - -  -    (1,477,648.10)  (1,477,648.10)
ขาดทุนสุทธิ - - - - (398,425,682.22) (398,425,682.22) (3,437,944.71) (401,863,626.93)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 700,000,000.00 204,201,092.03 (36,598.24) - (420,268,108.91) 483,896,384.88 15,776,682.56  499,673,067.44
        
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 700,000,000.00 297,522,590.55 409,439.74  5,575,472.38   105,933,975.25 1,109,441,477.92 24,925,699.97 1,134,367,177.89
โอนสวนเกินมูลคาหุนและสำรอง      -  -
ตามกฎหมายลางขาดทุนสะสม -  (93,321,498.52)  - (5,575,472.38)  98,896,970.90  - - -
สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนสัดสวน
การถือหุนในบริษัทยอย - - (409,439.74) - - (409,439.74) 409,439.74 -
ลงทุนเพิ่มในบริษัทยอย - - 6,230.43 - - 6,230.43 11,793,839.57 11,800,070.00
เงินปนผลจาย - - - - (105,000,000.00) (105,000,000.00) - (105,000,000.00)
ขาดทุนสุทธิ - - - - (121,673,372.84) (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) 882,364,895.77 20,692,275.37 903,057,171.14

บาท
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งบการเงินรวม 

หุนสามัญที่ออก
และเรียกชำระแลว

สวนเกิน
มูลคาหุนสามัญ

สวนตางระหวางราคาซื้อ
เงินลงทุนในบริษัทยอย

กำไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแลว    ยังไมไดจัดสรร

รวมสวนสวนของ
ผูถือหุนเฉพาะบริษัท

สวนของผูถือหุน
สวนนอย รวม หมายเหตุ



บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สำหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 บาท
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งบการเงินเฉพาะบริษัท

หุนสามัญที่ออก
และเรียกชำระแลว สวนเกินมูลคาหุน

กำไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแลว               ยังไมไดจัดสรร รวม หมายเหตุ

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 700,000,000.00 204,201,092.03  - (82,553,281.13) 821,647,810.90
ขาดทุนสุทธิ - - - (306,599,030.17) (306,599,030.17)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 700,000,000.00 204,201,092.03 - (389,152,311.30) 515,048,780.73

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 700,000,000.00 297,522,590.55 5,575,472.38 (9,600,701.95) 993,497,360.98
โอนสวนเกินมูลคาหุนและสำรอง     -
ตามกฎหมายลางขาดทุนสะสม - (93,321,498.52) (5,575,472.38) 98,896,970.90 -
เงินปนผลจาย - - - (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



กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
ขาดทุนสุทธิกอนภาษี (384,731,166.88) (117,096,370.59) (301,019,454.65) (66,849,550.08)
ปรับกระทบกำไรสุทธิเปนเงินสดรับ(จาย)
จากกิจกรรมดำเนินงาน
คาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดบัญชี 385,916,347.73 105,580,369.11 70,990,862.77 66,515,397.17
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและภาษีเงินไดถูกหัก
ณ ที่จายตัดจาย 6,192,930.16 76,723,188.74 5,508,842.22 51,988,393.99
ขาดทุนสุทธิในสวนของผูถือหุนสวนนอย (3,437,944.71) (16,436,703.91) - -
คาความนิยมตัดบัญชี - 2,914.33 - -
คาเผื่อมูลคาสินคาลดลง (กลับรายการ) (49,498,591.72) (10,423,380.02) (25,845,433.00) 33,770,505.48
คาเผื่อการรับคืนสินคา (กลับรายการ) - สุทธิ 26,809,259.26 (11,061,163.39) 44,755,631.97 (10,116,954.28)
คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย (กลับรายการ) 1,079,172.76 1,636,325.41 (1,184,731.48) (4,636,790.79)
คาเผื่อการดอยคาเงินลงทุน
ในบริษัทยอย (กลับรายการ) - - 140,502,855.05 (30,239,367.27)
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเงินใหกูยืมแกบริษัทยอย - - 10,201,049.26 27,475,959.27
ประมาณการผลขาดทุนของเงินลงทุน
ในบริษัทยอย (กลับรายการ) - สุทธิ - - (12,363,076.32) 11,019,573.65
(กำไร)ขาดทุนจากการขายและตัดจำหนายอุปกรณ 2,977,911.49 (21,214,983.64) 121,326.81 (2,484,458.73)
ดอกเบี้ยจาย 38,966,237.04 18,401,511.94 20,691,239.78 15,977,995.41 
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานกอนการเปล่ียนแปลง
ในสินทรัพยและหนี้สินดำเนินงาน 24,274,155.13 26,111,707.98  (47,640,887.59) 92,420,703.82 
การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยดำเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง
ลูกหนี้การคา 203,758,543.35 52,199,421.42 219,758,031.69 145,481,118.67 
สินคาคงเหลือ 39,647,822.37 85,034,336.41 (17,207,953.40) 18,941,140.58 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (21,364,695.35) 34,495,704.90 (29,469,208.59) (7,632,361.88)
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 60,636,833.69 3,958,384.90 49,731,741.28 31,239,108.84 
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจาหนี้การคา (134,560,244.48) 53,138,927.83 (141,212,833.54) (43,076,371.32)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 34,907,488.97 (107,271,020.39) 10,111,071.45 (103,348,666.35)
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 4,751,255.99 (1,059,241.54) - 20,008.83 
จายชำระภาษีเงินไดนิติบุคคล (68,691,393.49) (67,728,669.13) (36,167,425.53) (52,646,593.83)
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน 143,359,766.18 78,879,552.38 7,902,535.77 81,398,087.36
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งบการเงินรวม                  งบการเงินเฉพาะบริษัท

บาท

2551          25502551          2550

บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
งบกระแสเงินสด  
สำหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550



กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบุคคลและกิจการ
ที่เกี่ยวของกันเพิ่มขึ้น(ลดลง) 1,710,000.00 (38,000,000.00) (247,303,600.00) (276,487,200.00)
รับชำระเงินใหกูยืมระยะสั้นแกบุคคลและ
กิจการที่เกี่ยวของกัน - - 282,927,988.00 142,936,000.00
เงินใหกูยืมระยะสั้นอื่น(เพิ่มขึ้น) ลดลง (2,347,561.68) 1,616,357.31 784,580.24 (1,563,590.00)
เงินลงทุนในบริษัทยอยเพิ่มขึ้น - - (100,000,000.00) (19,199,930.00)
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทยอย - - - 27,000,000.00
เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น (6,303,620.99) - - -
ซื้ออุปกรณ (111,153,961.44) (57,051,928.29) (16,107,754.50) (10,638,459.18)
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย 1,337,588.89 87,522,129.04 384,267.74 7,701,544.61
สินทรัพยไมมีตัวตน (266,716,850.36) (150,895,866.65) (41,325,508.92) (28,681,281.65)
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (383,474,405.58) (156,809,308.59) (120,640,027.44) (158,932,916.22)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จายชำระดอกเบี้ย  (39,592,848.00) (18,112,604.48) (20,272,785.25) (16,027,556.79)
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง) (973,554.95) 5,875,135.07 - -
จายชำระเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (1,540,550,000.00) (107,000,000.00) (171,000,000.00) (47,000,000.00)
รับเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 1,739,400,000.00 336,350,000.00 320,000,000.00 240,000,000.00
รับเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 99,700,000.00 - - -
จายชำระหนี้สินภายใตสัญญาเชาทางการเงิน (9,915,265.59) (8,517,982.10) (6,901,223.95) (5,145,267.46)
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกันเพิ่มขึ้น - - 4,190,000.00 6,540,000.00
การเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนสวนนอย (1,477,648.10) 11,800,070.00 - -
จายเงินปนผล - (105,000,000.00) - (105,000,000.00)
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 246,590,683.36  115,394,618.49 126,015,990.80 73,367,175.75
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดสุทธิเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 6,476,043.96  37,464,862.28 13,278,499.13 (4,167,653.11)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป 186,798,955.03 149,334,092.75 84,680,558.37 88,848,211.48
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดสิ้นป 193,274,998.99 186,798,955.03 97,959,057.50 84,680,558.37
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งบการเงินรวม                  งบการเงินเฉพาะบริษัท

บาท

2551          25502551          2550

บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
งบกระแสเงินสด(ตอ)  
สำหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม
ในป 2551  บริษัทยอยแหงหนึ่งไดตัดบัญชีเงินใหกูยืมระยะสั้นเปนจำนวนเงิน 15 ลานบาท
ในป 2550  บริษัทไดซื้อยานพาหนะราคาทุน จำนวนเงิน 4.10 ลานบาท โดยจายชำระเปนเงินสด จำนวนเงิน 0.38 ลานบาท
  สวนที่เหลือ จำนวนเงิน 3.72 ลานบาท ทำสัญญาเชาทางการเงิน   
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บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

 1. ขอมูลทั่วไป
 บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เปนนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนในประเทศไทย บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเม่ือวันท่ี 
22 พฤษภาคม 2546 และที่อยูจดทะเบียนตั้งอยูเลขที่ 419/1 ซอยลาดพราว 15 ถนนลาดพราว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
ประเทศไทย

 บริษัท และบริษัทยอย (รวมกันเรียกวา “กลุมบริษัท”) ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจบันเทิงเต็มรูปแบบ ซึ่งประกอบดวยธุรกิจหลักไดแก ธุรกิจเพลง
ธุรกิจสื่อโทรทัศน สื่อในธุรกิจโมเดิรนเทรด สื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ ธุรกิจผลิตภาพยนตร ละครและรายการโทรทัศน และธุรกิจอื่นที่สนับสนุนธุรกิจหลัก
ของกลุม

 2. หลักเกณฑในการจัดทำงบการเงิน
งบการเงินนำเสนอเพื่อวัตถุประสงคของการรายงานเพื่อใชในประเทศ และจัดทำเปนภาษาไทย
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษไดจัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินที่ไมคุนเคยกับภาษาไทย
งบการเงินจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีไทย (“มาตรฐานการบัญชี”) รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชี 
ที่ประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชี (“สภาวิชาชีพบัญชี”) และเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย
งบการเงินนี้ไดจัดทำขึ้นโดยถือหลักเกณฑการบันทึกตามราคาทุนเดิม เวนแตไดเปดเผยไวแลวในนโยบายการบัญชี
งบการเงินนี้แสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาท เวนแตที่ระบุไวเปนอยางอื่น

 ในการจัดทำงบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี ผูบริหารตองใชการประมาณและขอสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอการ
กำหนดนโยบายและการรายงานจำนวนเงินที่เกี่ยวกับ สินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจาย การประมาณและขอสมมติฐานมาจากประสบการณ
ในอดีตและปจจัยตางๆที่ผูบริหารมีความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลภายใตสภาวการณแวดลอมนั้น ดังนั้นผลที่เกิดขึ้นจริงจากการตั้งขอสมมติฐาน
ตอมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินอาจแตกตางไปจากที่ประมาณไว

 ประมาณการและขอสมมติฐานที่ใชในการจัดทำงบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางสม่ำเสมอ การปรับประมาณทางบัญชี จะบันทึกในงวดบัญชี
ที่ประมาณการดังกลาวไดรับการทบทวนหากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้นๆ และจะบันทึกในงวดที่ปรับหรืองวดในอนาคตหากการปรับ
ประมาณการกระทบทั้งงวดปจจุบัน และอนาคต

ในป 2551 บริษัทฯไดใชมาตรฐานการบัญชีฉบับใหมและฉบับปรับปรุงตอไปนี้ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2550)  เรื่อง งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สัญญาเชา
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2550)   เรื่อง สินคาคงเหลือ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง ตนทุนการกูยืม 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 35 (ปรับปรุง 2550)   เรื่อง การนำเสนองบการเงิน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 39 (ปรับปรุง 2550)  เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณ     
             การทางบัญชี และขอผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2550)  เรื่อง งบการเงินระหวางกาล
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การรวมธุรกิจ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 49 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สัญญากอสราง
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 51                             เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน

มาตรฐานการบัญชีที่ใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2552 เปนตนไป มีดังตอไปนี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550)   เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 54 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการ   
     ดำเนินงานที่ยกเลิก
ฝายบริหารของบริษัทฯ ไดประเมินแลวเห็นวาการเริ่มใชมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาวไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสำคัญตองบการเงิน



เกณฑในการจัดทำงบการเงินรวม
 งบการเงินรวมประกอบดวยงบการเงินของบริษัท และบริษัทยอย ซึ่งบริษัทมีอำนาจควบคุมหรือถือหุนเกินกวารอยละหาสิบของหุนที่มีสิทธิ์
ออกเสียงในบริษัทยอยดังกลาว

บริษัทยอย
 บริษัทยอยเปนกิจการที่อยูภายใตการควบคุมของบริษัท  การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อบริษัทมีอำนาจควบคุมทั้งทางตรงหรือทางออมในการกำหนด
นโยบายทางการเงินและการดำเนินงานของบริษัทนั้น เพื่อไดมาซึ่งประโยชนจากกิจกรรมของบริษัทยอย  งบการเงินของบริษัทยอยไดรวมอยูในงบ
การเงินรวม นับแตวันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง
 งบการเงินรวมจัดทำขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีเดียวกันสำหรับรายการบัญชีหรือเหตุการณทางบัญชีที่เหมือนกันหรือที่คลายคลึงกัน
 รายการ และยอดคงเหลือทางบัญชีระหวางบริษัทฯ และบริษัทยอยที่มีนัยสำคัญไดถูกตัดบัญชีออกจากงบการเงินรวมนี้แลว
 งบการเงินรวมของบริษัท ประกอบดวยงบการเงินของบริษัท และบริษัทยอย ซึ่งรายละเอียดบริษัทยอยของบริษัทมีดังตอไปนี้
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สัดสวนความเปนเจาของ

บริษัทยอยที่ดำเนินธุรกิจ ลักษณะธุรกิจ (รอยละ) (รอยละ)
1. บริษัท เค. มาสเตอร จำกัด จัดจำหนายเทป ซีดี วีซีดี ดีวีดี 100 100
  (โอนธุรกิจใหบริษัทฯ ในป 2551)
2. บริษัท ยาค จำกัด
 (ชื่อเดิม: บริษัท ฟลมเซิรฟ จำกัด) ผลิตรายการ สถานีวิทยุโทรทัศนรับจางโฆษณา 100 100
3. บริษัท นิวส เจนเนอเรชั่น จำกัด ผลิตและจำหนายสื่อสิ่งพิมพ
  ถือหุนทางออมโดยบริษัท โพเอมา จำกัด
  (ไมมีอำนาจการควบคุมในป 2551) 25 100
4. บริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จำกัด จัดเก็บคาลิขสิทธิ์ 100 100
5. บริษัท สกาย-ไฮ เน็ตเวิรค จำกัด ผลิตรายการวิทยุ 100 100
6. บริษัท โพเอมา จำกัด รับจางจัดกิจกรรม 100 100
7. บริษัท อารเอส อินสโตร มีเดีย จำกัด บริหารสื่อรูปแบบตางๆ ในโมเดิรนเทรด
 (ชื่อเดิม: บริษัท พี.โอ.วี. (เริ่มดำเนินการในไตรมาสที่ 2 ป 2550) 65 65 
 (พอยท ออฟ วิว) จำกัด) 
8. บริษัท อารเอส อินเตอรเนช่ันแนล บรอดคาสต้ิง ใหบริการและรับจางจัดกิจกรรมดานการกีฬา 83 50
 แอนด สปอรต แมเนจเมนท จำกัด 
9. บริษัท อารเอส เฟรชแอร จำกัด ผลิตและรับจางจัดคอนเสิรต 74 74
  และกิจกรรมตางๆ 
บริษัทยอยที่หยุดดำเนินธุรกิจ
10. บริษัท อาร สยาม จำกัด  100 100
11. บริษัท อาร.เอส. สปอรตมาสเตอร จำกัด  76 76
12. บริษัท ชาโดว เอ็นเตอรเทนเมนท จำกัด  100 100
13. บริษัท เมจิค แอ็ดเวอรเทนเมนท จำกัด  100 100
14. บริษัท เรด ดรามา จำกัด  100 100
15. บริษัท อะลาดิน เฮาส จำกัด  100 100
16. บริษัท อาร.เอส.เทเลวิชั่น จำกัด  100 100
17. บริษัท อาวอง จำกัด  100 100
18. บริษัท อาร เอส ฟลม แอนด ดิสทริบิวชั่น จำกัด 100 100
19. บริษัท บลูแฟรรี่ จำกัด  100 100
20. บริษัท นาคาเซีย จำกัด  100 100
21. บริษัท อาร.เอส. สตูดิโอ จำกัด  100 100
22. บริษัท บางกอก ออรกาไนเซอร จำกัด  100 100
23. บริษัท มรดก เอ็นเตอรเทนเมนท จำกัด  76 76
24. บริษัท อารเอสไอ-ดรีม เอ็นเตอรเทนเมนท จำกัด 60 63

31 ธันวาคม
2551

31 ธันวาคม
2550
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 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2551 บริษัท โพเอมา จำกัด (บริษัทยอย) ไดทำบันทึกขอตกลงรวมทุนกับผูรวมทุนกลุมหนึ่ง โดยตกลงใหผูรวมทุน เขาซื้อ 
หุนเพิ่มทุนจำนวน 150,000 หุน เปนเงิน 15 ลานบาทของบริษัท นิวส เจนเนอเรชั่น จำกัด (บริษัทยอย) ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 ผูรวมทุนจาย 
ชำระคาหุนครบถวนมีผลทำใหบริษัทฯ ไดมีสัดสวนการถือหุนในบริษัทนิวส เจนเนอเรชั่น จำกัด เพียงรอยละ 25 โดยในบันทึกขอตกลงรวมทุนดังกลาว 
ไดรวมเงื่อนไขดังนี้
 
 1. ผูรวมทุนตกลงเขาบริหารงานบริษัท นิวส เจนเนอรเรชั่น จำกัด ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2551 เปนตนไป
 2. ผูรวมทุนหาบุคคลเขาดำรงตำแหนงกรรมการโดยเปนกรรมการผูมีอำนาจผูกพันบริษัทเพียงฝายเดียว
 เนื่องจากเงื่อนไขตามขอตกลงดังกลาวขางตนฝายบริหารของบริษัทจึงมีความเห็นวา บริษัทฯ ไมมีอิทธิพลอยางเปนสาระสำคัญตอบริษัทแหงนี้  
 บริษัทฯ จึงไดจัดประเภทเงินลงทุนดังกลาวเปนเงินลงทุนอื่นและแสดงในราคาทุน (เทากับมูลคาตามบัญชีตามสัดสวนไดเสีย ณ วันที่ 30 มิถุนายน  
 2551) และบริษัท นิวส เจนเนอรเรชั่น จำกัด ไดเปลี่ยนชื่อเปนบริษัท ไอเดีย เพาเวอร จำกัด ตั้งแตวันที่ 28 สิงหาคม 2551
 
 3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ
 เงินตราตางประเทศ
 รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
 สินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินและเปนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ในงบดุล แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น   
 กำไรหรือขาดทุน จากการแปลงคาจะบันทึกในงบกำไรขาดทุน
 สินทรัพยและหนี้สินที่ไมเปนตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศและบันทึกตามเกณฑราคาทุนเดิม แปลงคาเปนเงิน   
 บาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดประกอบดวย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคลองสูง  
 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งจะตองชำระคืนเมื่อทวงถามถือเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด

 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจงหนี้หักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะหประวัติการชำระหนี้ และการคาดการณเกี่ยวกับการชำระหนี้ในอนาคตของลูกคา ลูกหนี้จะถูกตัด  
 จำหนายบัญชีเมื่อทราบวาเปนหนี้สูญ

 สินคาคงเหลือและงานระหวางทำ
 สินคาคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตอยางใดจะต่ำกวา
 สินคาสำเร็จรูปประเภทเทป ซีดี วีซีดี ดีวีดี วัตถุดิบและอื่นๆ แสดงในราคาทุนตามวิธีเขากอน-ออกกอน
 สินคาสำเร็จรูปและงานระหวางทำภาพยนตร ละคร หนังแผนและอื่นๆ แสดงในราคาทุนประกอบดวยตนทุนการผลิตทางตรง การถายทำ  
 และคาใชจายในการผลิตอื่น
 สินคาคงเหลืออื่น แสดงในราคาทุน ตามวิธีเขากอน-ออกกอน         
 มูลคาสุทธิที่จะไดรับเปนการประมาณราคาที่จะขายไดจากการดำเนินธุรกิจปกติหักดวยคาใชจายที่จำเปนในการขาย
 บริษัทตั้งคาเผื่อการลดมูลคา สำหรับสินคาที่เสื่อมคุณภาพ เสียหาย และลาสมัย

 เงินลงทุนในบริษัทยอย
 เงินลงทุนในบริษัทยอย ในงบการเงินเฉพาะกิจการ บันทึกบัญชีโดยใชวิธีราคาทุนปรับลดดวยคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน (ถามี)

 เงินลงทุนอื่น
 เงินลงทุนอื่น ไดแก เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไมใชหลักทรัพยในความตองการ ของตลาดแสดงในราคาทุนปรับลดดวยคา เผื่อการดอยคาของ  
 เงินลงทุน (ถามี)

 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ แสดงในราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคา (ถามี)
 คาเสื่อมราคาบันทึกเปนคาใชจายในงบกำไรขาดทุนคำนวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพยแตละรายการ  
 ประมาณการอายุการใชงานของสินทรัพยแสดงไดดังนี้
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    จำนวนป
สวนปรับปรุงที่ดิน 8 ป 7 เดือน ตามอายุสัญญาเชา
อาคารและสิ่งปลูกสราง 20 ตามอายุสัญญาเชาที่ดิน
เครื่องจักรและอุปกรณ 5 - 10
เครื่องตกแตงติดตั้งและเครื่องใชสำนักงาน 5 - 10
ยานพาหนะ  5

คาความนิยม
คาความนิยมจากการรวมธุรกิจ ไดแก ตนทุนการไดมาซึ่งเงินลงทุนที่สูงกวามูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิที่ไดมาจากการลงทุนในหุนของกลุมบริษัท 
คาความนิยมติดลบจากการรวมธุรกิจไดแกมูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิของหุนทุนที่ซื้อโดยกลุมบริษัทในสวนที่เกินกวาตนทุนการไดมาซึ่งเงินลงทุน
คาความนิยมแสดงในราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคาสะสม คาความนิยมติดลบรับรูทันทีในงบกำไรขาดทุน

สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยไมมีตัวตน ที่กลุมบริษัทซื้อมาแสดงในราคาทุน หักคาตัดจำหนายสะสมและขาดทุนจากการดอยคา
 1. ลิขสิทธิ์มาสเตอรเทปเพลง
 บริษัทบันทึกตนทุนลิขสิทธิ์มาสเตอรเทปเพลงโดยใชราคาทุน ซึ่งประกอบดวย คาใชจายตาง ๆ ที่เกี่ยวของโดยตรงกับการผลิตมาสเตอร
 บริษัทตัดจำหนายตนทุนลิขสิทธิ์มาสเตอรเทปเพลงเปนตนทุนในงบกำไรขาดทุนโดยวิธีเสนตรง ตั้งแตวันที่เริ่มวางแผง เปนระยะเวลา 10 ป

 2. ลิขสิทธิ์ละคร
 บริษัทบันทึกตนทุนลิขสิทธิ์ละครโดยใชราคาทุน ซึ่งประกอบดวย คาใชจายตาง ๆ ที่เกี่ยวของโดยตรงกับการผลิตละคร และตัดจำหนาย  
 ตนทุนลิขสิทธิ์ ละครเปนตนทุนในงบกำไรขาดทุน ดังนี้
 กอนไตรมาสที่ 3 ป 2547 รอยละ 80 ระหวางชวงที่ละครออกอากาศจนจบเรื่องเปนครั้งแรก และรอยละ 20 ของที่เหลือโดยวิธีเสนตรง เปนเวลา  
 5 ป นับจากวันที่ละครออกอากาศจบเรื่องเปนครั้งแรก
 ตั้งแตไตรมาสที่ 3 ป 2547 รอยละ 100 สำหรับละครใหมที่เริ่มออกอากาศตั้งแตไตรมาสที่ 3 ป 2547 เปนตนไป

 3. ลิขสิทธิ์ภาพยนตร
 บริษัทบันทึกตนทุนลิขสิทธิ์ภาพยนตรโดยใชราคาทุน ซึ่งประกอบดวย คาใชจายตางๆ ที่เกี่ยวของโดยตรงกับการผลิต และถายทำภาพยนตร
 กอนไตรมาสที่ 3 ป 2548 บริษัทตัดจำหนายตนทุนลิขสิทธิ์ภาพยนตรเปนตนทุนภายในระยะเวลา 10 ป โดยตัดจายดังนี้
 ปที่ 1 ตัดจายรอยละ 60 ของมูลคาลิขสิทธิ์ภาพยนตร ตามอัตราสวนของรายไดจากการประมาณการ
 ปที่ 2 ถึง 10 ตัดจายสวนที่เหลือรอยละ 40 ของมูลคาลิขสิทธิ์ภาพยนตรโดยวิธีเสนตรง
 ตั้งแตไตรมาส 3 ป 2548 บริษัทเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกตนทุนภาพยนตรเปนคาใชจายในงบกำไรขาดทุนตาม   
 รายไดหลักสำหรับภาพยนตร

 4. ลิขสิทธิ์ซอฟทแวรและลิขสิทธิ์อื่น
 บริษัทบันทึกตนทุนลิขสิทธิ์ซอฟทแวรและลิขสิทธิ์อื่น โดยใชราคาทุน ซึ่งประกอบดวย คาใชจายตางๆ ที่เกี่ยวของโดยตรงกับการไดมาซึ่งลิขสิทธิ์
 บริษัทตัดจำหนายตนทุนลิขสิทธิ์ซอฟทแวร และตนทุนลิขสิทธิ์อื่นเปนตนทุนในงบกำไรขาดทุน โดยวิธีเสนตรง 3 - 10 ป

การดอยคา
 ยอดสินทรัพยคงเหลือตามบัญชีของกลุมบริษัท ไดรับการทบทวน ณ ทุกวันที่ในงบดุลวา มีขอบงชี้เรื่องการดอยคาหรือไม ในกรณีที่มีขอบงชี้  
จะทำการประมาณมูลคาสินทรัพยที่คาดวาจะไดรับคืน
การรับรูขาดทุนจากการดอยคา เมื่อมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย หรือมูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดีสูงกวามูลคาที่จะ  
ไดรับคืน ขาดทุนจากการดอยคาบันทึกในงบกำไรขาดทุน
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย หมายถึงราคาขายสุทธิของสินทรัพย หรือมูลคาจากการใชของสินทรัพย แลวแตมูลคาใดจะสูงกวา
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การกลับรายการดอยคา
 ขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใชในการคำนวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
ขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการเพียงเพื่อใหมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมเกินกวามูลคาตามบัญชีภายหลังหักคาเสื่อมราคาหรือคาตัดจำ 
หนาย เสมือนหนึ่งไมเคยมีการบันทึกขาดทุนจากการดอยคามากอน

สำรองเผื่อสินคารับคืน
 สำรองเผื่อสินคารับคืนประมาณขึ้นโดยพิจารณาจากประสบการณการรับคืนที่เกิดขึ้นจริง และคำนวณขึ้นเปนสัดสวนตอยอดขาย

ผลประโยชนพนักงาน
 กลุมบริษัทไมบันทึกคาใชจายหรือหนี้สินเมื่อมีการออกสิทธิใหเลือกซื้อหุนภายใตแผนการใหประโยชนแกพนักงานเมื่อพนักงานใชสิทธิการเลือก
ซื้อหุนสวนของผูถือหุนจะเพิ่มขึ้นเทากับจำนวนเงินที่ไดรับจากการใชสิทธิของพนักงาน

สัญญาเชาทางการเงิน
 กลุมบริษัทบันทึกบัญชี ที่ดิน อาคารและอุปกรณตามสัญญาเชาการเงินเปนสินทรัพยและหนี้สินดวยจำนวนเทากับราคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชา
ณวันที่เริ่มตนของสัญญาเชาหรือมูลคาปจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตองจายตามสัญญาเชาแลวแตจำนวนใดจะต่ำกวาซึ่งใชอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา
เชา สำหรับการคิดลดเพื่อคำนวณมูลคาปจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตองจายตามสัญญาเชา โดยดอกเบี้ยจายจะถูกบันทึกตามงวดตางๆ ตลอด 
อายุสัญญาเชาตามยอดคงเหลือของเจาหนี้ตามสัญญาเชาการเงินในแตละงวด

การรับรูรายได
 รายไดที่รับรูไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มหรือภาษีขายอื่นๆ และแสดงสุทธิจากสวนลดการคา
รายไดจากการจำหนายสินคา รับรูในงบกำไรขาดทุนเมื่อไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสินคาที่มีนัยสำคัญไปใหกับผูซื้อแลว  
และจะไมรับรูรายไดถาฝายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินคาที่ขายไปแลวนั้นมีความไมแนนอนที่มีนัยสำคัญในการไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจ 
จากการขายสินคาและใหบริการนั้น ไมอาจวัดมูลคาของจำนวนรายไดและตนทุนที่เกิดขึ้นไดอยางนาเชื่อถือ หรือมีความเปนไปไดคอนขางแนนอน   
ที่จะตองรับคืนสินคา รายไดจากการใหบริการรับรูเมื่อมีการใหบริการ
 1. รายไดธุรกิจเพลงและดิจิตอล
 รายไดธุรกิจเพลงมาจากรายไดจากการจัดจำหนายสินคาและบริการ รายไดคาลิขสิทธิ์ และรายไดธุรกิจดิจิตอล
 รายไดคาลิขสิทธิ์ รับรูเปนรายไดเมื่อมีการสงมอบ
 รายไดธุรกิจดิจิตอลรับรูเมื่อมีการสงมอบหรือเมื่อมีการใหบริการดาวนโหลดเพลงแลว

 2. รายไดธุรกิจโชวบิซ
 รายไดธุรกิจโชวบิซมาจากรายไดจากการจำหนายบัตรคอนเสิรต รายไดจากการขายโฆษณาและโฆษณาสนับสนุน
 รายไดรับจางผลิตงาน และรายไดบริการเกี่ยวกับศิลปน
 รายไดจากการจำหนายบัตรคอนเสิรต รับรูเปนรายไดเมื่อมีการแสดงเกิดขึ้นแลว
 รายไดจากการขายโฆษณาและโฆษณาสนับสนุน แสดงมูลคาตามราคาในใบแจงหนี้ของบริการหลังจากหักสวนลด
 โดยจะรับรูเปนรายไดเมื่อไดใหบริการแลว
 รายไดจากการรับจางผลิต รับรูเปนรายไดเมื่อมีการสงมอบงานที่แลวเสร็จ หรือรับรูตามสัดสวนที่งานใหบริการเสร็จแลวแตประเภทของงานนั้นๆ
 รายไดบริการเกี่ยวกับศิลปน รับรูเปนรายไดเมื่อไดใหบริการแลว

 3. รายไดธุรกิจภาพยนตร
 รายไดธุรกิจภาพยนตรมาจากรายไดสวนแบงจากโรงภาพยนตร รายไดคาลิขสิทธิ์ และรายไดจากการขายโฆษณาสนับสนุน
 รายไดสวนแบงเครือโรงภาพยนตร เปนรายไดคาผานประตู ซึ่งแบงระหวางเจาของ โรงภาพยนตรกับ กลุมบริษัทจะถือเปนรายไดตามวันที่  
 ฉายภาพยนตร
 รายไดลิขสิทธิ์สายหนัง รับรูเปนรายไดตามวันที่ฉายภาพยนตร
 รายไดจากการขายลิขสิทธิ์ภาพยนตรประเภทอื่น รับรูเปนรายไดตามรายละเอียดที่ระบุในสัญญา และ/หรือวันที่ใหสิทธิ์ในภาพยนตรนั้น
 รายไดจากการขายโฆษณาสนับสนุน แสดงมูลคาตามราคาในใบแจงหนี้ของบริการหลังจากหักสวนลด โดยจะรับรูเปนรายไดเมื่อไดใหบริการแลว
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 4. รายไดธุรกิจสื่อ
 รายไดจากการขายโฆษณา เปนรายไดจากการขายสื่อโฆษณา ไดแกสื่อโทรทัศน สื่อวิทยุ สื่อในธุรกิจโมเดิรนเทรด สื่อสิ่งพิมพ และสื่ออื่นๆ 
 ซึ่งแสดงมูลคาตามราคาในใบแจงหนี้ของบริการหลังจากหักสวนลด โดยจะรับรูเปนรายไดเมื่อไดใหบริการแลว
 รายไดจากการจำหนายสื่อสิ่งพิมพ แสดงมูลคาตามราคาในใบแจงหนี้ของสินคาที่ไดสงมอบแลว หลังจากหักสินคารับคืน และสวนลดแลว
 รายไดจากการรับจางผลิตละคร รายการโทรทัศน ภาพยนตรโฆษณา และรับจางผลิตอื่นๆ รับรูเปนรายไดเมื่อมีการสงมอบงานที่แลวเสร็จ หรือ 
 รับรูตามสัดสวนที่งานใหบริการเสร็จแลวแตประเภทของรายไดจากการรับจางผลิตแลวแตประเภทของงานนั้นๆ
 รายไดจากการรับจางผลิตกิจกรรมการตลาด รับรูเปนรายไดเมื่อมีการสงมอบงานที่แลวเสร็จ หรือรับรูตามสัดสวน ที่งานใหบริการเสร็จแลวแต 
 ประเภทของงานนั้น ๆ
 รายไดจากการใหเชาชวงสถานีโทรทัศน รับรูเปนรายไดตามระยะเวลาของการใหเชาชวง
 
 5. รายไดธุรกิจบริการและสนับสนุน
 รายไดจากการรับจางผลิตงานหรือบริการ รับรูเปนรายไดเมื่อมีการสงมอบงานที่แลวเสร็จ หรือรับรูตามสัดสวนที่งานใหบริการเสร็จแลวแต 
 ประเภทของงานนั้น ๆ
 
 6. ดอกเบี้ยรับและเงินปนผลรับ
 ดอกเบี้ยรับบันทึกในงบกำไรขาดทุนตามเกณฑคงคาง เงินปนผลรับบันทึกในงบกำไรขาดทุนในวันที่ กลุมบริษัทมีสิทธิไดรับเงินปนผล

การรับรูคาใชจาย
 1. สัญญาเชาดำเนินการ
 รายจายภายใตสัญญาเชาดำเนินการบันทึกในงบกำไรขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา คาเชาที่อาจเกิดขึ้นจะบันทึกในงบกำไรขาดทุน 
 ในรอบบัญชีที่มีรายการดังกลาว

 2. คาใชจายอื่น
 คาใชจายบันทึกตามเกณฑคงคาง
 
 3. รายจายทางการเงิน
 ดอกเบี้ยจายและคาใชจายในทำนองเดียวกันบันทึกในงบกำไรขาดทุนในงวดที่คาใชจายดังกลาวเกิดขึ้น

 ภาษีเงินได
 ภาษีเงินไดจากกำไรหรือขาดทุนสำหรับปประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบัน ซึ่งไดแกภาษีที่คาดวาจะจาย ชำระโดยคำนวณจากกำไรประจำป 
 ที่ตองเสียภาษี โดยใชอัตราภาษีที่ประกาศใช ณ วันที่ในงบดุล ซึ่งเกี่ยวกับรอบบัญชีที่คำนวณภาษีเงินได ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับ
 รายการในปกอนๆ

 กำไร (ขาดทุน) ตอหุน
 กำไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐานที่แสดงไวในงบกำไรขาดทุนคำนวณโดยการหารกำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปดวยจำนวนของหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวง
 น้ำหนักที่ออกและเรียกชำระแลวในระหวางป
 กำไร(ขาดทุน)ตอหุนปรับลด สำหรับงวด 2551 คำนวณโดยการหาร กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญดวยจำนวนหุนสามัญถัวเฉลี่ย
 ถวงน้ำหนักโดยใชขอสมมติวามีการใชสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญทั้งหมด จำนวน 175 ลานหุน

 4. รายการบัญชีกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน
 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ไดแกบุคคลหรือกิจการตางๆ ที่มีความเกี่ยวของกับกลุมบริษัทและบริษัท โดยการเปนผูถือหุน หรือมีผูถือหุน 
 รวมกันหรือมีกรรมการรวมกัน รายการท่ีมีข้ึนกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันไดกาหนดข้ึน โดยใชราคาตลาดหรือราคาท่ีไดตกลงกันตามสัญญา 
 หากไมมีราคาตลาดรองรับ
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หลักเกณฑในการคิดรายไดและคาใชจายระหวางกัน
 1 รายไดจากการขายสินคา คิดราคาตอหนวยโดยใชราคาทุน
 2 รายไดคาลิขสิทธิ์ คิดราคาตอหนวยที่ประเมินจากตนทุนในอดีตหรือคิดตามสัดสวนการนำลิขสิทธิ์ไปใชในการจัดเก็บรายได
 3 รายไดจากการรับจางผลิต คิดจากราคาทุนบวกคาดำเนินการ ที่พิจารณาจากการดำเนินธุรกิจปกติ สวนแบงรายไดจากการรับจางผลิตงาน 
  โปรโมทคิดราคาโดยอางอิงยอดขายสินคาที่ขายได
 4 รายไดคอนเสิรตและกิจกรรมการตลาด คิดจากราคาทุนบวกคาดำเนินการ ที่พิจารณาจากการดำเนินธุรกิจปกติ
 5 รายไดจากการขายโฆษณา คิดราคาตอหนวยโดยอางอิงกับราคาตลาด
 6 รายไดคาบริการและสนับสนุน คิดจากราคาตนทุนการใหบริการ ซึ่งสามารถอางอิงไดกับราคาตลาด
 7 รายไดจากการใหเชาชวงสถานีวิทยุ คิดจากราคาตนทุน
 8 รายไดดอกเบี้ย บริษัทใหกูยืมแกบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของโดยคิดอัตราดอกเบี้ยที่อางอิงไดกับตนทุนการกูยืมหรืออัตราตลาดประมาณ 
  รอยละ 2 - 8 ตอป
 9 ในงบการเงินรวม รายการระหวางบริษัทและบริษัทยอยกับบริษัท เชษฐโชติศักดิ์ จำกัด สำหรับแตละปสิ้นสุด วันที่ 31ธันวาคม 2551 
  และ 2550 สรุปไดดังตอไปนี้

2550
- ตนทุนขายและบริการ 33,562,108.81 30,401,351.30
- คาใชจายในการขายและการบริหาร 41,799,264.13 45,167,219.90

2551
บาท
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2550
ลูกหนี้การคา
บริษัท เค. มาสเตอร จำกัด 44,338,695.43 294,927,032.56
บริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จำกัด 1,103,568.04 1,038,774.16
บริษัท สกาย-ไฮ เน็ตเวิรค จำกัด 23,108,849.04 5,273,741.52
บริษัท โพเอมา จำกัด 12,181,689.67 1,786,701.55
บริษัท ไอเดีย เพาเวอร จำกัด (เดิมชื่อ: บริษัท นิวส เจนเนอเรชั่น จำกัด) - 3,646,668.17
บริษัท อารเอส อินเตอรเนช่ันแนล บรอดคาสต้ิง แอนด สปอรต แมเนจเมนท จำกัด 18,298,683.47  1,012,059.17
บริษัท บลูแฟรรี่ จำกัด - 3,852.00
บริษัท อารเอส อินสโตร มีเดีย จำกัด 7,134,731.70 55,383.31
บริษัท อารเอส เฟรชแอร จำกัด 2,156,978.34 2,126,983.26
บริษัท อาวอง จำกัด - 6,000,000.00
บริษัท ยาค จำกัด (เดิมชื่อ: บริษัท ฟลมเซิรฟ จำกัด) 13,039,193.55 7,500,000.00
บริษัท นาคาเซีย จำกัด - 6,000,000.00
บริษัท อาร.เอส.สตูดิโอ จำกัด - 7,500,000.00
รวม 121,362,389.24 336,871,195.70
เงินใหกูยืม
บริษัท โพเอมา จำกัด 163,693,600.00 173,947,988.00
บริษัท อารเอส อินเตอรเนช่ันแนล บรอดคาสต้ิง แอนด สปอรต แมเนจเมนท จำกัด  - 65,200,000.00
บริษัท อารเอส อินสโตร มีเดีย จำกัด - 15,600,000.00
บริษัท อารเอส เฟรชแอร จำกัด 60,200,000.00 6,500,000.00
บริษัท อารเอส ไอ-ดรีม เอ็นเตอรเทนเมนท จำกัด 4,837,200.00 4,837,200.00
บริษัท ยาค จำกัด (เดิมชื่อ: บริษัท ฟลมเซิรฟ จำกัด) 7,000,000.00 - 
บริษัท อาร.เอส.สปอรตมาสเตอร จำกัด 3,640,000.00 7,200,000.00
กรรมการบริษัทยอย 36,290,000.00 38,000,000.00
รวม 275,660,800.00 311,285,188.00
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (120,778,356.70) (110,577,310.44)
เงินใหกูยืม - สุทธิ 154,882,443.30 200,707,877.56

2551
บาท

เกณฑในการคิดราคา
 ราคาตอหนวยสามารถเทียบเคียงไดกับราคาตลาดจากการสำรวจราคาตลาดของคาเชาและคาบริการสวนกลาง
 ยอดคงเหลือที่เปนสาระสำคัญ ณ วันที่ในงบดุล และรายการสำหรับแตปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 กับบุคคลหรือกิจการ  
 ที่เกี่ยวของกันในงบการเงินเฉพาะมีดังตอไปนี้
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2550
รายการเคลื่อนไหวของเงินใหกูยืม
ยอดยกมา 311,285,188.00 177,733,988.00
เพิ่มขึ้นในระหวางป 247,303,600.00 276,487,200.00
จายคืนในระหวางป (282,927,988.00) (142,936,000.00)
ยอดคงเหลือสินคาคงเหลือ 275,660,800.00 311,285,188.00
บริษัท เค. มาสเตอร จำกัด - 249,085.10
บริษัท ไอเดีย เพาเวอร จำกัด (เดิมชื่อ: บริษัท นิวส เจนเนอเรชั่น จำกัด) - 273,019.89
รวม - 522,104.99
งานระหวางทำ (แสดงรายการในสินคาคงเหลือ)
บริษัท เค. มาสเตอร จำกัด - 5,000.00
บริษัท สกาย-ไฮ เน็ตเวิรค จำกัด 30,000.00 - 
บริษัท มรดก เอ็นเตอรเทนเมนท จำกัด - 54,900.00
บริษัท บลูแฟรรี่ จำกัด 500,000.00 - 
บริษัท อาร.เอส. เทเลวิชั่น จำกัด - 6,143.76
บริษัท อาร เอส ฟลม แอนด ดิสทริบิวชั่น จำกัด - 30,398,550.00
บริษัท ยาค จำกัด (เดิมชื่อ: บริษัท ฟลมเซิรฟ จำกัด) 65,400.00 - 
บริษัท อาร.เอส. สตูดิโอ จำกัด - 46,050.00
รวม 595,400.00 30,510,643.76
คาใชจายจายลวงหนา
บริษัท สกาย-ไฮ เน็ตเวิรค จำกัด - 1,194,960.00
รวม - 1,194,960.00

2551
บาท

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีเงินใหกูยืมแกกรรมการบริษัทยอยแหงหนึ่ง จำนวนเงิน 12.50 ลานบาท (ป 2550:10.50 ลานบาท) ประเภท 
จายคืนเมื่อทวงถาม ค้ำประกันดวยใบหุนของบริษัท อารเอส อินสโตร มีเดีย จำกัด สวนที่ถือโดยบุคคลภายนอก จำนวน 105,000 หุน มูลคาหุนละ 
100 บาท รวมเปนจำนวนเงิน 10.5 ลานบาท
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีเงินใหกูยืมแกกรรมการบริษัทยอยแหงหนึ่ง จำนวนเงิน 23.79 ลานบาท (ป 2550:27.50 ลานบาท) 
ประเภทจายคืนเมื่อทวงถาม ค้ำประกันดวยใบหุนของบริษัท อารเอส เฟรชแอร จำกัด สวนที่ถือโดยบุคคลภายนอก จำนวน 115,000 หุน
มูลคาหุนละ 10 บาท รวมเปนจำนวนเงิน 1.15 ลานบาท
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2550
เงินทดรองจาย
บริษัท อารเอส ไอ-ดรีม เอ็นเตอรเทนเมนท จำกัด 124.50 - 
บริษัท อารสยาม จำกัด 30.00 - 
บริษัท อาร เอส ฟลม แอนด ดิสทริบิวชั่น จำกัด 6,103.00 - 
บริษัท เมจิค แอ็ดเวอรเทนเมนท จำกัด 376.00 - 
บริษัท อาร.เอส. สปอรตมาสเตอร จำกัด 10,675.50 - 
รวม 17,309.00 - 
รายไดคางรับ
บริษัท เค. มาสเตอร จำกัด - 552,080.00
บริษัท สกาย-ไฮ เน็ตเวิรค จำกัด 4,514,138.77 3,000.00
บริษัท โพเอมา จำกัด 796,037.56 13,384,623.35
บริษัท อารเอส อินเตอรเนช่ันแนล บรอดคาสต้ิง แอนด สปอรต แมเนจเมนท จำกัด 5,545,636.59  990,055.49
บริษัท อารเอส อินสโตร มีเดีย จำกัด 4,598.13 71,215.07
บริษัท อารเอส เฟรชแอร จำกัด 3,396,556.49 36,946.41
บริษัท อาร ไอ-ดรีม เอ็นเตอรเทนเมนท จำกัด 335,724.25 66,485.82
บริษัท ยาค จำกัด (เดิมชื่อ : บริษัท ฟลมเซิรฟ จำกัด) 209,051.76 - 
บริษัท อาร.เอส. สปอรตมาสเตอร จำกัด 744,609.12 395,309.59
รวม 15,546,352.67 15,499,715.73
เจาหนี้การคา
บริษัท เค. มาสเตอร จำกัด 43,649,306.81 29,808,011.65
บริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จำกัด 1,080,079.64 6,608,504.87
บริษัท สกาย-ไฮ เน็ตเวิรค จำกัด 10,962,915.11 59,662,853.28
บริษัท มรดก เอ็นเตอรเทนเมนท จำกัด 1,337,518.19 623,275.00
บริษัท โพเอมา จำกัด - 205,440.00
บริษัท ไอเดีย เพาเวอร จำกัด (เดิมชื่อ : บริษัท นิวส เจนเนอเรชั่น จำกัด) - 38,515,259.25
บริษัท อารเอส อินเตอรเนชั่นแนล บรอดคาสติ้ง
แอนด สปอรต แมเนจเมนท จำกัด - 453,680.00
บริษัท บลูแฟรรี่ จำกัด 2,140,000.00 2,499,009.00
บริษัท อารเอส อินสโตร มีเดีย จำกัด 33,408.48 -
บริษัท อารเอส เฟรชแอร จำกัด 1,070,000.00 -
บริษัท อารเอส ไอ-ดรีม เอ็นเตอรเทนเมนท จำกัด 352,095.90 -
บริษัท อาร สยาม จำกัด 18,836,428.92 21,461,029.94
บริษัท เรด ดรามา จำกัด 3,700,000.00 3,822,412.64
บริษัท อะลาดิน เฮาส จำกัด 3,631,467.27 3,631,467.27
บริษัท อาร.เอส. เทเลวิชั่น จำกัด 4,184,640.53 4,184,640.55
บริษัท อาวอง จำกัด 2,430.33 2,430.33
บริษัท ยาค จำกัด (เดิมชื่อ : บริษัท ฟลมเซิรฟ จำกัด) 2,483,006.30 61,081.92
บริษัท นาคาเซีย จำกัด - 5,304,173.55
บริษัท อาร.เอส. สปอรตมาสเตอร จำกัด - 1,461,213.40
บริษัท อาร.เอส. สตูดิโอ จำกัด 1,423,603.97 9,309,947.26
บริษัท บางกอก ออรกาไนเซอร จำกัด 349,296.92 349,297.12
รวม 95,236,198.37 187,963,727.03

2551
บาท
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2550
เงินกูยืมระยะสั้น
บริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จำกัด 12,000,000.00 12,000,000.00
บริษัท มรดก เอ็นเตอรเทนเมนท จำกัด 3,000,000.00 - 
บริษัท บลูแฟรรี่ จำกัด 7,000,000.00 - 
บริษัท อารสยาม จำกัด 4,960,000.00 100,000.00
บริษัท เรด ดรามา จำกัด 60,000.00 40,000.00
บริษัท อะลาดิน เฮาส จำกัด 1,850,000.00 80,000.00
บริษัท อาร.เอส.เทเลวิชั่น จำกัด 1,190,000.00 - 
บริษัท อาวอง จำกัด 900,000.00 6,850,000.00
บริษัท ยาค จำกัด (เดิมชื่อ: บริษัท ฟลมเซิรฟ จำกัด) - 8,640,000.00
บริษัท นาคาเซีย จำกัด 220,000.00 920,000.00
บริษัท ชาโดว เอ็นเตอรเทนเมนท จำกัด 6,210,000.00 6,050,000.00
บริษัท เมจิค แอ็ดเวอรเทนเมนท จำกัด 7,020,000.00 6,850,000.00
บริษัท อาร.เอส. สตูดิโอ จำกัด 1,440,000.00 130,000.00
บริษัท บางกอก ออรกาไนเซอร จำกัด 680,000.00 680,000.00
รวม 46,530,000.00 42,340,000.00
รายการเคลื่อนไหวของเงินกูยืม
ยอดยกมา 42,340,000.00 35,800,000.00
เพิ่มขึ้นในระหวางป 19,720,000.00 19,490,000.00
จายคืนในระหวางป (15,530,000.00) (12,950,000.00)
ยอดคงเหลือ 46,530,000.00 42,340,000.00
รายไดรับลวงหนา
บริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จำกัด 16,231,484.01 14,998,635.88
บริษัท ยาค จำกัด (เดิมชื่อ: บริษัท ฟลมเซิรฟ จำกัด) 22,401.00 -
รวม 16,253,885.01 14,998,635.88
คาใชจายคางจาย
บริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จำกัด 611,595.90 251,439.14
บริษัท สกาย - ไฮ เน็ตเวิรค จำกัด - 689,400.00
บริษัท มรดก เอ็นเตอรเทนเมนท จำกัด 22,254.12 - 
บริษัท บลูแฟรรี่ จำกัด 9,678.97 14,100.00
บริษัท อารเอสไอ-ดรีม เอ็นเตอรเทนเมนท จำกัด -  218,853.00
บริษัท อารสยาม จำกัด 28,027.35 253.78
บริษัท เรด ดรามา จำกัด 197.14 101.52
บริษัท อะลาดิน เฮาส จำกัด 10,415.12 203.02
บริษัท อาวอง จำกัด 6,210.94 12,255.66
บริษัท ยาค จำกัด (เดิมชื่อ: บริษัท ฟลมเซิรฟ จำกัด) 5,320.03 15,475.91
บริษัท นาคาเซีย จำกัด 1,830.36 1,673.57
บริษัท ชาโดว เอ็นเตอรเทนเมนท จำกัด 39,769.51 12,203.61
บริษัท เมจิค แอ็ดเวอรเทนเมนท จำกัด 44,989.79 13,817.28
บริษัท อาร.เอส.สตูดิโอ จำกัด 8,067.23 228.39
บริษัท บางกอก ออรกาไนเซอร จำกัด 4,124.60 1,371.65
รวม 792,481.06 1,231,376.53

2551
บาท



RS 2008 ANNUAL REPORT

welcome to our inspired. world 129

งบการเงิน

รายการสำหรับแตปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันในงบการเงินเฉพาะมีดังตอไปนี้

รายไดธุรกิจเพลง
บริษัท เค. มาสเตอร จำกัด
- รายได 9,594,219.30 361,474,283.73
- รับคืน (88,473,240.79) (55,488,256.14)
บริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จำกัด 98,853,061.77 71,539,825.70
บริษัท สกาย-ไฮ เน็ตเวิรค จำกัด 3,527,449.89 60,000.00
บริษัท โพเอมา จำกัด 472,345.25 5,312.50
บริษัท อารเอส อินเตอรเนช่ันแนล บรอดคาสต้ิง แอนด สปอรต แมเนจเมนท จำกัด 436,224.49  - 
บริษัท อารเอส อินสโตร มีเดีย จำกัด - 3,000.00
บริษัท อารเอส เฟรชแอร จำกัด 656,224.49 610,500.00
รวม 25,066,284.40 378,204,665.79
รายไดธุรกิจดิจิตอล
บริษัท เค. มาสเตอร จำกัด - 236,862.00
บริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จำกัด - 3,000.00
บริษัท สกาย-ไฮ เน็ตเวิรค จำกัด 20,000.00 2,312,182.24
บริษัท โพเอมา จำกัด 25,000.00 - 
บริษัท อารเอส ไอ-ดรีม เอ็นเตอรเทนเมนท จำกัด - 50,000.00
รวม 45,000.00 2,602,044.24
รวมรายไดธุรกิจเพลง 25,111,284.40 380,806,710.03
รายไดธุรกิจโชวบิซ
บริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จำกัด - 329,250.00
บริษัท สกาย-ไฮ เน็ตเวิรค จำกัด 4,835,000.00 345,000.00
บริษัท มรดก เอ็นเตอรเทนเมนท จำกัด - 10,000.00
บริษัท โพเอมา จำกัด 9,754,143.50 340,238.30
บริษัท ไอเดีย เพาเวอร จำกัด (เดิมชื่อ : บริษัท นิวส เจนเนอเรชั่น จำกัด) 19,230.77 1,259,000.00
บริษัท อารเอส อินเตอรเนช่ันแนล บรอดคาสต้ิง แอนด สปอรต แมเนจเมนท จำกัด -  15,000.00
บริษัท บลูแฟรรี่ จำกัด 500,000.00 - 
บริษัท อารเอส อินสโตร มีเดีย จำกัด - 75,000.00
บริษัท อารเอส เฟรชแอร จำกัด 606,000.00 363,673.46
บริษัท อารเอส ไอ-ดรีม เอ็นเตอรเทนเมนท จำกัด 407,000.00 45,000.00
รวมรายไดธุรกิจโชวบิซ 16,121,374.27 2,782,161.76
รายไดธุรกิจกีฬา
บริษัท อารเอส อินเตอรเนช่ันแนล บรอดคาสต้ิง แอนด สปอรต แมเนจเมนท จำกัด 14,272,105.85  -
บริษัท อารเอส อินสโตร มีเดีย จำกัด 5,607.48 -
รวมรายไดธุรกิจกีฬา 14,277,713.33 -
รายไดธุรกิจภาพยนตร
บริษัท อารเอส อินสโตร มีเดีย จำกัด 700,000.00 -
บริษัท อาร สยาม จำกัด - 1,900,000.00
รวมรายไดธุรกิจภาพยนตร 700,000.00 1,900,000.00

25502551
บาท
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2550
รายไดธุรกิจสื่อ
บริษัท เค. มาสเตอร จำกัด - 3,000.00
บริษัท สกาย-ไฮ เน็ตเวิรค จำกัด 3,035,375.00 3,339,250.00
บริษัท มรดก เอ็นเตอรเทนเมนท จำกัด - 1,375,000.00
บริษัท โพเอมา จำกัด 5,977,950.00 - 
บริษัท ไอเดีย เพาเวอร จำกัด (เดิมชื่อ : บริษัท นิวส เจนเนอเรชั่น จำกัด) 1,700,200.00 107,691.59
บริษัท อารเอส อินเตอรเนชั่นแนล บรอดคาสติ้ง แอนด สปอรต แมเนจเมนท จำกัด 2,892,000.00 206,060.00
บริษัท อารเอส เฟรชแอร จำกัด 996,900.00 1,000,000.00
บริษัท ยาค จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ฟลมเซิรฟ จำกัด) 11,823,850.00 -
อารเอส ไอ-ดรีม เอ็นเตอรเทนเมนท จำกัด - 106,000.00
บริษัท อาร สยาม จำกัด - 100,000.00
รวมรายไดธุรกิจสื่อ 26,426,275.00 6,237,001.59
ดอกเบี้ยรับ
บริษัท เค. มาสเตอร จำกัด - 1,272,907.53
บริษัท มรดก เอ็นเตอรเทนเมนท จำกัด - 263,448.61
บริษัท โพเอมา จำกัด 9,705,918.05 10,260,589.34
บริษัท อารเอส อินเตอรเนชั่นแนล บรอดคาสติ้ง แอนด สปอรต แมเนจเมนท จำกัด 4,555,581.10 1,387,510.97
บริษัท บลูแฟรรี่ จำกัด - 363,374.57
บริษัท อารเอส อินสโตร มีเดีย จำกัด 296,155.27 162,145.89
บริษัท อารเอส เฟรชแอร จำกัด 2,628,372.28 134,585.62
บริษัท อารเอส ไอ-ดรีม เอ็นเตอรเทนเมนท จำกัด 269,238.43 404,259.57
บริษัท ยาค จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ฟลมเซิรฟ จำกัด) 82,038.37 -
บริษัท อาร.เอส. สปอรตมาสเตอร จำกัด 349,299.53 482,597.26
รวมดอกเบี้ยรับ 17,886,603.03 14,731,419.36
รายไดอื่น
บริษัท เค. มาสเตอร จำกัด 1,284,520.62 238,141.80
บริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จำกัด 192,978.00 299,511.20
บริษัท สกาย-ไฮ เน็ตเวิรค จำกัด 445,237.30 376,170.97
บริษัท โพเอมา จำกัด 91,450.00 88,610.92
บริษัท ไอเดีย เพาเวอร จำกัด (เดิมชื่อ : บริษัท นิวส เจนเนอเรชั่น จำกัด) 90,232.59 131,451.03
บริษัท อารเอส อินเตอรเนชั่นแนล บรอดคาสติ้ง แอนด สปอรต แมเนจเมนท จำกัด 49,512.70 206,535.54
บริษัท บลูแฟรรี่ จำกัด - 3,600.00
บริษัท อารเอส อินสโตร มีเดีย จำกัด 470,144.91 117,582.80
บริษัท อารเอส เฟรชแอร จำกัด 79,901.87 14,021.37
บริษัท ยาค จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ฟลมเซิรฟ จำกัด) 91,969.22 -
บริษัท อารเอส ไอ-ดรีม เอ็นเตอรเทนเมนท จำกัด - 113,516.20
รวม 2,795,947.21 1,589,141.83

2551
บาท
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2550
รายไดจากการบริหารจัดการ
บริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จำกัด 5,891,592.00 -
บริษัท สกาย-ไฮ เน็ตเวิรค จำกัด 18,924,012.53 -
บริษัท อารเอส อินสโตร มีเดีย จำกัด 6,600,000.00 -
บริษัท อารเอส อินเตอรเนชั่นแนล บรอดคาสติ้ง- แอนด สปอรต แมเนจเมนท จำกัด 2,750,028.01 -
บริษัท ยาค จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ฟลมเซิรฟ จำกัด) 150,684.00 -
รวม 34,316,316.54 -
รวมรายไดอื่น 37,112,263.75 1,589,141.83

2551
บาท

2550
ตนทุนขายและผลิต
บริษัท เค. มาสเตอร จำกัด 236,026.38 6,381,119.99
บริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จำกัด 330,000.00 4,365,985.00
บริษัท สกาย-ไฮ เน็ตเวิรค จำกัด 12,779,676.84 5,576,542.48
บริษัท มรดก เอ็นเตอรเทนเมนท จำกัด - 782,500.00
บริษัท โพเอมา จำกัด - 310,500.00
บริษัท ไอเดีย เพาเวอร จำกัด (เดิมชื่อ : บริษัท นิวส เจนเนอเรชั่น จำกัด) 25,941,417.51 36,060,549.50
บริษัท อารเอส อินเตอรเนชั่นแนล บรอดคาสติ้ง แอนด สปอรต แมเนจเมนท จำกัด 1,292,893.50 424,000.00
บริษัท บลูแฟรรี่ จำกัด 1,500,000.00 2,660,000.00
บริษัท อารเอส อินสโตร มีเดีย จำกัด 684,374.14 400,000.00
บริษัท อารเอส เฟรชแอร จำกัด 1,450,000.00 -
บริษัท อารเอส ไอ-ดรีม เอ็นเตอรเทนเมนท จำกัด 229,870.00 4,000,000.00
บริษัท อาร เอส ฟลม แอนด ดิสทริบิวชั่น จำกัด - -
บริษัท ยาค จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ฟลมเซิรฟ จำกัด) 5,277,650.00 -
บริษัท อาร.เอส.สปอรตมาสเตอร จำกัด - 1,038,200.00
บริษัท อาร.เอส. สตูดิโอ จำกัด - 411,200.00
รวมตนทุนขายและผลิต 49,721,908.37 62,410,596.97
คาใชจายในการขายและบริหาร
บริษัท เค. มาสเตอร จำกัด 26,128.00 21,941,889.00
บริษัท สกาย-ไฮ เน็ตเวิรค จำกัด 807,800.00 512,056.09
บริษัท นิวส เจนเนอเรชั่น จำกัด 175,000.00 -
บริษัท บลูแฟรรี่ จำกัด 55,000.00 100,000.00
บริษัท อารเอส เฟรชแอร จำกัด 1,962.62 -
บริษัท อารเอส ไอ-ดรีม เอ็นเตอรเทนเมนท จำกัด 327,772.69 1,620,000.00
บริษัท อาร.เอส.เทเลวิชั่น จำกัด - 743,930.00
รวมคาใชจายในการขายและบริหาร 1,393,663.31 24,917,875.09

2551
บาท

 ในไตรมาส 3 ป 2551 บริษัทไดตกลงทำสัญญารับจางบริหารจัดการกับบริษัทยอยบางบริษัทขางตนโดยมีระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2551 
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 โดยบริษัทยอยจะตองจายคาบริการดังกลาวตามอัตราและเงื่อนไขในสัญญาโดยกำหนดราคาจากตนทุนการใหบริการ 
ซึ่งสามารถอางอิงไดจากราคาตลาด รายไดคาบริหารจัดการดังกลาวแสดงรวมอยูในรายไดอื่น ในงบการเงินเฉพาะ
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2550
ดอกเบี้ยจาย
บริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จำกัด 316,147.60 74,178.09
บริษัท มรดก เอ็นเตอรเทนเมนท จำกัด 41,639.38 -
บริษัท บลูแฟรรี่ จำกัด 9,678.97 -
บริษัท อารสยาม จำกัด 65,468.01 253.78
บริษัท เรด ดรามา จำกัด 404.81 101.52
บริษัท อาละดิน เฮาส จำกัด 25,605.48 6,612.28
บริษัท อาร.เอส.เทเลวิชั่น จำกัด 15,507.41 -
บริษัท อาวอง จำกัด 21,495.62 179,384.18
บริษัท ยาค จำกัด (เดิมชื่อ : บริษัท ฟลมเซิรฟ จำกัด) 13,813.96 217,287.20
บริษัท นาคาเซีย จำกัด 5,521.11 75,356.29
บริษัท ชาโดว เอ็นเตอรเทนเมนท จำกัด 159,943.12 165,934.58
บริษัท เมจิค แอ็ดเวอรเทนเมนท จำกัด 181,054.10 188,734.50
บริษัท อาร.เอส. สตูดิโอ จำกัด 19,222.99 107,624.19
บริษัท บางกอก ออรกาไนเซอร จำกัด 17,065.07 45,301.72
รวมดอกเบี้ยจาย 892,567.63 1,060,768.33

2551
บาท

ป 2551
 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทบริษัท อารเอส อินเตอรเนชั่นแนล บรอดคาสติ้ง แอนด สปอรต แมเนจเมนท จำกัด เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 
2551 ไดมีมติใหดำเนินการเพิ่มทุน จากเดิม 50 ลานบาทเปน 150 ลานบาท โดยออกหุนสามัญใหมจำนวน 1 ลานหุน มูลคาหุนละ 100 บาท ซึ่งได 
จดทะเบียนเพิ่มทุนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2551 มีผลทำใหบริษัทมีสัดสวนการถือหุนเปนรอยละ 83

ป 2550
 ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โพเอมา จำกัด เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2550 ไดมีมติใหบริษัทรับโอนหุนของ บริษัท นิวส เจนเนอเรชั่น จำกัด 
จำนวน 12,000 หุน จากกรรมการของบริษัท นิวส เจนเนอเรชั่น จำกัด โดยไมมีคาตอบแทนในวันที่ 31 สิงหาคม 2550 ดังนั้น บริษัท โพเอมาจำกัด 
มีสัดสวนการถือหุนเปนรอยละ 99.99 และบริษัท โพเอมา จำกัด ไดโอนสวนงานใหบริษัท นิวส เจนเนอเรชั่น จำกัด
 
 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2550 บริษัทไดลงทุนในหุนสามัญของบริษัท อารเอส เฟรชแอร จำกัด จำนวน 369,993 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท ใน 
สัดสวน รอยละ 74 ของทุน จดทะเบียนของบริษัทดังกลาว

 ตามที่ประชุมผูถือหุนของ บริษัท พี.โอ.วี. (พอยท ออฟ วิว) จำกัด เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550 และวันที่ 8 พฤษภาคม 2550 ไดมีมติใหเพิ่มทุน 
จดทะเบียนจาก จำนวนเงิน 4 ลานบาท เปน จำนวนเงิน 30 ลานบาท (ดูหมายเหตุ 16.5) โดยการรวมลงทุนของกลุมผูลงทุนใหม จำนวน 105,000 
หุน มูลคาหุนละ 100 บาท รวมเปนจำนวนเงิน 10.50 ลานบาท คิดเปนรอยละ 35 ดังนั้นสัดสวนการถือหุนลดลงจากเดิมรอยละ 100 เปนรอยละ 65 
ตอมาเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2550 บริษัท พี.โอ.วี. (พอยท ออฟ วิว) จำกัด ไดเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท อารเอส อินสโตร มีเดีย จำกัด และเริ่มดำเนิน  
กิจการประเภททางดานการบริหารสื่อในรูปแบบตางๆ ในโมเดิรนเทรด

 ตามที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท อารเอส อินสโตร มีเดีย จำกัด ไดมีมติใหซื้อกิจการประเภทการบริหารสื่อในรูปแบบตางๆ ในโมเดิรนเทรด 
ดวยวิธีการซื้อสินทรัพยรวมทั้งสินทรัพยไมมีตัวตนจากกลุมบริษัทหนึ่ง ประกอบดวย สัมปทานสื่อในธุรกิจโมเดิรนเทรดจำนวนเงิน 15 ลานบาท และ 
อุปกรณ - สุทธิ จำนวนเงิน 5 ลานบาท

 ในระหวางป 2551 และ 2550 บริษัทไดมีการปรับโครงสรางธุรกิจ การปรับโครงสรางดังกลาวมีผลทำให บริษัทยอยหยุดการดำเนินธุรกิจหลัก 
และไดโอนยายธุรกิจหลัก บุคลากรและสินทรัพย เขามาเปนสายงานหรือหนวยธุรกิจในบริษัท และบริษัทยอยบางบริษัทไดเปลี่ยนแปลงจากหยุด 
ดำเนินการมาเริ่มดำเนินงานอีกครั้ง บริษัทยอยที่หยุดการดำเนินธุรกิจหลักดังกลาวซึ่งยังไมไดปดบริษัทและบริษัทยอยที่กลับมาดำเนินงานใหมมีดังนี้



RS 2008 ANNUAL REPORT

welcome to our inspired. world 133

งบการเงิน

บริษัทยอยที่หยุดดำเนินงาน บริษัทยอยที่หยุดดำเนินงาน
- บริษัท เค. มาสเตอร จำกัด - บริษัท อารเอสไอ-ดรีม เอ็นเตอรเทนเมนท จำกัด
-บริษัท บลูแฟรรี่ จำกัด - บริษัท มรดก เอ็นเตอรเทนเมนท จำกัด

บริษัทยอยที่กลับมาดำเนินงาน
บริษัท ยาค จำกัด (ชื่อเดิม: บริษัท ฟลมเซิรฟ จำกัด)

25502551

5. ลูกหนี้การคา - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 บริษัทมีลูกหนี้การคา ซึ่งจำแนกตามอายุหนี้ ดังนี้ :-

ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน
ยังไมถึงกำหนดชำระ  - - 29,133,014.02 147,635,884.25
คางชำระ :
นอยกวา 3 เดือน  - - 31,698,396.17 128,606,714.79
3 - 6 เดือน  - - 16,960,424.12 53,079,815.67
6 - 12 เดือน  - - 43,570,554.93 596,337.62
มากกวา 12 เดือนขึ้นไป  - - - 6,952,443.37
รวมลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน  - - 121,362,389.24 336,871,195.70

ลูกหนี้การคา - อื่นๆ - สุทธิ
ยังไมถึงกำหนดชำระ  358,376,128.88 488,718,106.90 257,205,501.85 205,677,989.73
คางชำระ :
นอยกวา 3 เดือน  153,556,276.87 207,459,611.11 70,901,351.55 98,992,101.71
3 - 6 เดือน  12,387,437.03 31,060,148.48 9,731,943.99 26,702,169.38
6 - 12 เดือน  32,983,109.53 5,212,734.63 21,113,008.98 1,703,547.00
มากกวา 12 เดือนขึ้นไป  57,272,029.46 85,882,924.00 8,841,467.44 38,966,691.42
รวม  614,574,981.77 818,333,525.12 367,793,273.81 372,042,499.24
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (73,647,751.13) (72,340,108.67) (8,159,428.57) (8,421,008.55)
รวมลูกหนี้การคา - อื่นๆ - สุทธิ  540,927,230.64 745,993,416.45 359,633,845.24 363,621,490.69 

งบการเงินรวม                งบการเงินเฉพาะบริษัท

บาท

2551          25502551          2550
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สินคาสำเร็จรูปประเภทภาพยนตร
และเพลงในสื่อ เทป ซีดี วีซีดี ดีวีดี หนังแผน และอื่นๆ 37,354,332.88 48,092,221.62 31,868,504.86 915,200.23
งานระหวางทำ : ภาพยนตร ละคร
เทเลมูฟวี่และอื่นๆ
ผลิตภัณฑเพลงและสนับสนุนเพลง  7,917,596.76 6,510,345.39 6,889,390.88 2,891,221.41
รายการทีวี  3,076,966.69 1,142,839.71 2,393,516.42 1,142,839.71
คอนเสิรตและกิจกรรมสงเสริมการตลาด  1,811,395.50 7,184,050.65 1,421,856.19 4,845,812.94
ละคร  - 1,617,810.14 - 1,617,810.14
เทเลมูฟวี่  1,511,271.03 1,511,271.03 1,511,271.03 1,511,271.03
ภาพยนตร  40,394,180.62 51,177,123.28 38,449,470.39 49,232,413.05
กิจกรรมรับจางผลิตและอื่นๆ  3,120,319.35 9,918,937.48 15,643.75 1,941,909.28
รวมงานระหวางทำ  57,831,729.95 79,062,377.68 50,681,148.66 63,183,277.56
วัตถุดิบ  3,026,130.65 5,908,683.62 2,959,393.03 -
อื่นๆ  2,030,986.51 6,827,719.44 - 4,202,615.00
รวมสินคาคงเหลือ  100,243,179.99 139,891,002.36 85,509,046.55 68,301,092.79
หักคาเผื่อมูลคาสินคาลดลง  (23,246,363.02) (72,744,954.74) (15,745,374.28) (41,590,806.92)
สินคาคงเหลือ - สุทธิ  76,996,816.97 67,146,047.62 69,763,672.27 26,710,285.87

งบการเงินรวม                งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

ภาษีซื้อยังไมถึงกำหนดชำระ  20,559,377.97 41,893,042.76 9,737,279.57 16,395,822.38
คาใชจายจายลวงหนา  9,607,140.57 14,634,166.73 5,525,944.80 11,220,967.44
เงินทดรองจาย  66,577,524.75 20,905,252.11 38,518,778.70 17,980,202.85
ลูกหนี้อื่น  11,187,811.82 54,292,585.34 988,875.87 788,460.33
ภาษีเงินไดนิติบุคคลจายลวงหนา  - 6,034.48 - -
อื่นๆ  22,222,439.26 14,006,061.41 10,102,723.95 5,493,809.85
รวม  130,154,294.37 145,737,142.83 64,873,602.89 51,879,262.85

งบการเงินรวม                งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

2551           25502551           2550

6. สินคาคงเหลือ - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 บริษัทมีสินคาคงเหลือ ดังนี้ :-

7. สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 บริษัทมีสินทรัพยหมุนเวียนอื่น ดังนี้ :-

2551           2550 2551           2550
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บริษัทยอยที่ดำเนินธุรกิจ
บริษัท เค. มาสเตอร จำกัด 200,000,000.00 200,000,000.00 199,999,300.00 199,999,300.00 (172,172,067.22) (120,366,951.84) 27,827,232.78 79,632,348.16 - - - -
บริษัท นิวส เจนเนอเรชั่น จำกัด 20,000,000.00 5,000,000.00 -  -  - - - -  -  19,245,896.96  -  -
บริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จำกัด 10,000,000.00 10,000,000.00 9,999,400.00 9,999,400.00 (9,999,400.00) (5,809,684.91) - 4,189,715.09 2,183,264.80 - - -
บริษัท สกาย-ไฮ เน็ตเวิรค 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 โพเอมา 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 อารเอส อินสโตร มีเดีย จำกัด 30,000,000.00 30,000,000.00 19,499,300.00 19,499,300.00 - (13,195,986.37) 19,499,300.00 6,303,313.63 - - - -
บริษัท ฟลมเซิรฟ จำกัด 2,500,000.00 2,500,000.00 2,499,300.00 2,499,300.00 (2,499,300.00) (1,178,019.91) - 1,321,280.09 64,322.63 - - -
บริษัท อารเอส อินเตอรเนชั่นแนล
บรอดคาสติ้ง แอนด สปอรต แมเนจเมนท จำกัด 150,000,000.00 50,000,000.00 285,000,000.04 185,000,000.04 (105,770,418.05) (8,997,520.26) 179,229,581.99 176,002,479.78 - - - -
บริษัท อารเอส เฟรช แอร จำกัด 5,000,000.00 5,000,000.00 3,699,930.00 3,699,930.00 - (1,965,019.75) 3,699,930.00 1,734,910.25 - - - -
รวม 527,500,000.00 412,500,000.00 610,897,223.04 510,897,223.04 (300,441,185.27) (161,513,183.04) 310,456,037.77 349,384,040.00 2,247,587.43 19,245,896.96 - -

บริษัทยอยที่หยุดดำเนินธุรกิจ
บริษัท อาร สยาม จำกัด 1,000,000.00 1,000,000.00 999,300.00 999,300.00 - - 999,300.00 999,300.00 - - - -
บริษัท อาร.เอส. สปอรตมาสเตอร จำกัด 4,500,000.00 4,500,000.00 2,667,594.68 2,667,594.68 (2,667,594.68) (2,667,594.68) - - 2,659,109.68 - - -
บริษัท ชาโดว เอ็นเตอรเทนเมนท 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 - - - -
บริษัท เมจิค แอ็ดเวอรเทนเมนท 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 เรด ดรามา จำกัด 2,500,000.00 2,500,000.00 24,993.00 24,993.00 - - 24,993.00 24,993.00 - - - -
บริษัท อะลาดิน เฮาส 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 อาร.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 - - - -
บริษัท อาวอง จำกัด 4,000,000.00 4,000,000.00 3,999,300.00 3,999,300.00 (2,012,740.95) (1,999,956.04) 1,986,559.05 1,999,343.96 - - - -
บริษัท อาร เอส ฟลม แอนด 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) - - 1,062,347.91 1,032,552.93 - -
บริษัท บลูแฟรรี่ จำกัด 31,000,000.00 31,000,000.00 30,009,993.00 30,009,993.00 (9,139,051.55) (7,576,983.64) 20,870,941.45 22,433,009.36 - - - -
บริษัท นาคาเซีย 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 - - - 3,000,000.00
บริษัท อาร.เอส. สตูดิโอ จำกัด 2,500,000.00 2,500,000.00 2,499,300.00 2,499,300.00 - - 2,499,300.00 2,499,300.00 - - - 18,500,000.00
บริษัท บางกอก ออรกาไนเซอร 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
บริษัท มรดก เอ็นเตอรเทนเมนท 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 - - 4,647,318.14 -
บริษัท อารเอสไอ-ดรีม เอ็นเตอรเทนเมนท จำกัด 8,475,450.00 8,050,000.00 5,100,000.00 5,100,000.00 (5,100,000.00) (5,100,000.00) - - 19,650,610.71 17,704,282.16 - -
รวม 83,025,450.00 82,600,000.00 73,669,980.68 73,669,980.68 (23,918,687.18) (22,343,834.36) 49,751,293.50 51,326,146.32 23,372,068.30 18,736,835.09 4,647,318.14 28,900,000.00
รวมทั้งสิ้น 610,525,450.00 495,100,000.00 684,567,203.72 584,567,203.72 (324,359,872.45) (183,857,017.40) 360,207,331.27 400,710,186.32 25,619,655.73 37,982,732.05 4,647,318.14 28,900,000.00

บาท

2551           25502551           2550 2551          25502551           2550

ทุนชำระแลว                       วิธีราคาทุน                     คาเผื่อการดอยคา                   มูลคาตามบัญชี              ประมาณการผลขาดทุน                 เงินปนผลรับ

2551          25502551          2550

8. เงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินลงทุนในบริษัทยอยซึ่งบันทึกโดยวิธีราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ประกอบดวย



ราคาทุน
สวนปรับปรุงที่ดิน - - 17,462,730.49 - 17,462,730.49
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร 31,417,586.40 2,294,307.00 24,006,194.17 635,686.00 57,082,401.57
เครื่องจักรและอุปกรณ
ในการดำเนินการ 157,893,569.82 16,971,179.38 52,603,738.99 1,670,013.62 225,798,474.57
เครื่องตกแตงและ
อุปกรณสำนักงาน 208,299,497.96 21,952,649.16 (6,694,009.97) 22,138,719.13 201,419,418.02
ยานพาหนะ 62,327,663.00 8,614,254.15 - 14,331,463.37 56,610,453.78
งานระหวางกอสราง 30,143,997.45 83,106,520.39 (97,562,181.03) - 15,688,336.81
รวม 490,082,314.63 132,938,910.08 (10,183,527.35) 38,775,882.12 574,061,815.24

คาเสื่อมราคาสะสม
สวนปรับปรุงที่ดิน - 1,189,571.08 - - 1,189,571.08
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร 16,403,945.15 5,343,882.65 - 349,578.43 21,398,249.37
เครื่องจักรและอุปกรณ
ในการดำเนินการ 118,811,433.54 14,800,490.17 (476,753.62) 868,498.13 132,266,671.96
เครื่องตกแตง
และอุปกรณสำนักงาน 138,469,514.40 36,050,092.94 (3,738,599.05) 13,571,727.85 157,209,280.44
ยานพาหนะ 22,243,111.80 11,345,202.26 - 4,476,807.20 29,111,506.86
รวม 295,928,004.89 68,729,239.10 (4,215,352.67) 19,266,611.61 341,175,279.71
คาเผื่อการดอยคา -    1,094,624.93
ราคาตามบัญชี 194,154,309.74    231,791,910.60
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งบการเงินรวม
บาท

9. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 บริษัทมีที่ดิน อาคารและอุปกรณ ดังนี้ :-

ยอดยกมา        เพิ่มขึ้น      โอน (เขา-ออก)      จำหนาย      ยอดคงเหลือ
- สุทธิป 2551 



ราคาทุน
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร 10,342,040.48 - - - 10,342,040.48
อุปกรณในการดำเนินการ 16,656,259.17 - - - 16,656,259.17
เครื่องตกแตงและอุปกรณสำนักงาน 157,409,957.47 15,207,613.50 - 2,224,259.81 170,393,311.16
ยานพาหนะ 39,943,930.55 8,497,864.43 - 23,501.00 48,418,293.98
งานระหวางกอสราง - 429,000.00 - - 429,000.00
รวม 224,352,187.67 24,134,477.93 - 2,247,760.81 246,238,904.79
คาเสื่อมราคาสะสมอาคาร
และสวนปรับปรุงอาคาร 2,744,124.56 1,707,636.86 - - 4,451,761.42
อุปกรณในการดำเนินการ 16,431,063.39 170,073.65 - - 16,601,137.04
เครื่องตกแตงและอุปกรณสำนักงาน 90,662,668.31 28,427,311.81 - 1,718,667.26 117,371,312.86
ยานพาหนะ 14,086,711.33 9,812,232.42 - 23,499.00 23,875,444.75
รวม 123,924,567.59 40,117,254.74 - 1,742,166.26 162,299,656.07
คาเผื่อการดอยคา -    1,094,624.93
ราคาตามบัญชี 100,427,620.08    82,844,623.79
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
บาท

ยอดยกมา        เพิ่มขึ้น      โอน (เขา-ออก)      จำหนาย      ยอดคงเหลือ
- สุทธิ

คาเสื่อมราคาสำหรับป 2551 ของกลุมบริษัทมีจำนวนเงิน 68.73 ลานบาท (ป 2550: 68.76 ลานบาท) ไดรวมอยูในตนทุนขายและบริการจำนวน 
35.27 ลานบาท (ป 2550: 20.15 ลานบาท) และคาใชจายในการขายและบริหาร จำนวนเงิน 33.46 ลานบาท (ป 2550: 48.61 ลานบาท) 
ในงบการเงินรวม

คาเสื่อมราคาสำหรับป 2551 ของเฉพาะกิจการมีจำนวนเงิน 40.12 ลานบาท (ป 2550: 40.87 ลานบาท) ไดรวมอยูในตนทุนขายและบริการจำนวน 
21.74 ลานบาท (ป 2550: 17.80 ลานบาท) และคาใชจายในการขายและบริหาร จำนวนเงิน 18.38 ลานบาท (ป 2550: 23.07 ลานบาท) 
ในงบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ราคาทรัพยสินกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมของกลุมบริษัท ซึ่งไดคิดคาเสื่อมราคาเต็มจำนวนแลวแตยังคงใชงานอยู
จำนวนเงิน 86.03 ลานบาท (ป 2550: 42.10 ลานบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ราคาทรัพยสินกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมของงบเฉพาะบริษัท ซึ่งไดคิดคาเสื่อมราคาเต็มจำนวนแลวแตยังคงใชงานอยู
จำนวนเงิน 42.20 ลานบาท (ป 2550: 27.42 ลานบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มูลคาตามบัญชีของยานพาหนะและอุปกรณของกลุมบริษัท จำนวนเงิน 26.26 ลานบาท (ป 2550: 37.67 ลานบาท) 
และเฉพาะกิจการ จำนวนเงิน 23.47 ลานบาท (ป 2550: 23.91 ลานบาท) เปนสินทรัพยภายใตสัญญาเชาทางการเงิน

ป 2551 



RS 2008 ANNUAL REPORT

welcome to our inspired. world 138

งบการเงิน

10. สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 บริษัทมีสินทรัพยไมมีตัวตน ดังนี้ :-

ราคาทุน
ยอดยกมา  819,117,240.88 631,550,425.02 409,458,732.93 380,777,451.28
เพิ่มขึ้น  266,790,720.13 191,071,062.37 41,325,508.93 33,681,281.65
จำหนาย/โอนออก  (3,760,403.30) (3,504,246.51) - (5,000,000.00)
ยอดยกไป  1,082,147,557.71 819,117,240.88 450,784,241.86 409,458,732.93
คาตัดจำหนายสะสม
ยอดยกมา  153,328,429.37 116,430,376.07 85,193,499.95 59,552,837.74
คาตัดจำหนายสำหรับป  317,187,108.63 36,898,053.30 30,873,609.04 25,640,662.21
จำหนาย/โอนออก  (3,686,533.53) - - -
ยอดยกไป  466,829,004.47 153,328,429.37 116,067,108.99 85,193,499.95
ยอดคงเหลือ  615,318,553.24 665,788,811.51 334,717,132.87 324,265,232.98
หัก คาเผื่อการดอยคา  (256,194,542.03) (258,235,768.45) (244,194,492.54) (246,549,234.92)
ราคาตามบัญชี  359,124,011.21 407,553,043.06 90,522,640.33 77,715,998.06

งบการเงินรวม                งบการเงินเฉพาะบริษัท

บาท

2551          25502551          2550

ลิขสิทธิ์เพลง  64,874,966.53 55,216,642.79 64,619,983.29 52,954,115.62
ลิขสิทธิ์ละคร  16.00 16.00 9.00 9.00
ลิขสิทธิ์ภาพยนตร  278,505.31 2,403,576.35 278,500.31 2,403,571.35
ลิขสิทธิ์กีฬา  257,473,054.36 309,154,695.47 - -
ลิขสิทธิ์ซอฟแวรและอื่นๆ  29,648,153.94 28,928,797.35 25,624,147.73 22,358,302.09
สัมปทานสื่อในธุรกิจโมเดิรนเทรด  6,849,315.07 11,849,315.10 - -
รวม  359,124,011.21 407,553,043.06 90,522,640.33 77,715,998.06

งบการเงินรวม                งบการเงินเฉพาะ

บาท

2551          25502551          2550

สินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ประกอบดวย

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร  8,890,712.81 9,864,267.75 - -
ตั๋วสัญญาใชเงิน  523,200,000.00 384,350,000.00 367,000,000.00 278,000,000.00
เงินกูยืมระยะสั้น  60,000,000.00 - 60,000,000.00 -
รวม  592,090,712.81 394,214,267.75 427,000,000.00 278,000,000.00

งบการเงินรวม                งบการเงินเฉพาะบริษัท

พันบาท

2551          25502551          2550

11. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 กลุมบริษัทมีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากสถาบันการเงินและภาระผูกพันการกูยืมดังนี้ :-
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ประมาณการรับคืนสินคา  83,593,886.73 58,645,287.21 83,539,339.01 38,783,707.04 
ภาษีขายยังไมถึงกำหนดชำระ  33,606,926.54 61,420,324.85 17,388,946.40 43,137,906.92
อื่นๆ  24,247,051.09 27,205,381.57 15,801,853.43 18,240,184.41
รวม  141,447,864.36 147,270,993.63 116,730,138.84 100,161,798.37

งบการเงินรวม                งบการเงินเฉพาะบริษัท

บาท

2551          25502551          2550

หนี้สินภายใตสัญญาเชาทางการเงิน  28,118,552.67 37,410,814.43 24,879,444.82 23,753,946.34
หัก สวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป  (8,612,072.37) (8,687,323.91) (7,759,343.40) (5,040,947.51)
หนี้สินภายใตสัญญาเชาทางการเงินระยะยาว  19,506,480.30 28,723,490.52 17,120,101.42 18,712,998.83

งบการเงินรวม                งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

2551          25502551          2550

บริษัท
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีเงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคารในประเทศแหงหนึ่ง โดยการออกตั๋วสัญญาใชเงิน จำนวนเงิน 367 ลานบาท
(ป 2550 : 278 ลานบาท) โดยมีอัตราดอกเบี้ยอางอิงตามตลาด เงินกูดังกลาวกำหนดชำระคืน เมื่อถึงวันครบกำหนด 1 - 3 เดือนโดยชำระดอกเบี้ย 
เปนรายเดือน กรรมการของบริษัท 2 ทาน ลงนามค้ำประกัน

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเปนจำนวนเงิน 20 ลานบาท และมีวงเงินกูยืมระยะส้ันเปนจำนวนเงิน 100 ลานบาท
โดยมีอัตราดอกเบี้ยอางอิงตามตลาด ค้ำประกันโดยกรรมการของบริษัท

บริษัทยอย
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษัทยอยมีเงินกูยืมระยะส้ันจากธนาคารในประเทศแหงหน่ึง จำนวนเงิน 156.20 ลานบาท (ป 2550 : 106.35 ลานบาท)
ในอัตราดอกเบี้ยอางอิงตามตลาด เงินกูดังกลาวกำหนดชำระคืนเมื่อถึงวันครบกำหนด 1 - 3 เดือน โดยชำระดอกเบี้ยเปนรายเดือน ค้ำประกัน
โดยบริษัทใหญ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทยอยมีวงเงินสินเชื่อ เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร จำนวนเงิน 10 ลานบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยอางอิงตามตลาด 
ค้ำประกันโดยบริษัทใหญ

 12. หนี้สินหมุนเวียนอื่น
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนอื่นดังนี้ :-

13. หนี้สินภายใตสัญญาเชาทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 กลุมบริษัทมีหนี้สินภายใตสัญญาเชาทางการเงิน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 กลุมบริษัทไดทำสัญญาเชาทางการเงินเพื่อซื้อยานพาหนะและอุปกรณสำนักงาน กำหนดการชำระคาเชาเปน 
รายเดือนๆ ละ 0.86 ลานบาท (งบการเงินรวม) และ 0.74 ลานบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ) (ป 2550: 0.95 ลานบาท และ 0.56 ลานบาท 
ตามลำดับ) สวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป จำนวน 8.61 ลานบาท และ 7.76 ลานบาท ตามลำดับ (ป 2550:8.68 ลานบาท และ 5.04 
ลานบาท ตามลำดับ) แสดงภายใตหนี้สินหมุนเวียน
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นอกจากนี้บริษัทและบริษัทยอยมีภาระผูกพันที่จะตองจายคาเชาขั้นต่ำตามสัญญาเชาทางการเงินในแตละป ดังนี้ :-

ป
1 10.06  9.15
2-5 20.73  17.95 
 30.79  27.10

งบการเงินรวม                งบการเงินเฉพาะกิจการ

ลานบาท

2551

 14. เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2551 บริษัทยอยของบริษัท ไดทำสัญญากูยืมเงินจากสถาบันการเงินในประเทศแหงหนึ่ง วงเงินสินเชื่อจำนวน 150 ลานบาท 
เพื่อใชในการดำเนินงานของบริษัทยอยทั้งนี้เงินกูยืมระยะยาวดังกลาวมีกำหนดระยะเวลาการชำระคืนภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2553 โดยมีอัตรา 
ดอกเบี้ยอางอิงตามตลาดเงินกู ซึ่งค้ำประกันโดยบริษัทใหญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินมียอดคงเหลือเปนจำนวนเงิน 99.70 ลานบาท
 
 15. เงินปนผลรับจากบริษัทยอย

                    บริษัท
บริษัท อะลาดิน เฮาส จำกัด  - 100.00 - 5.00
บริษัท นาคาเซีย จำกัด  - 30.00 - 3.00
บริษัท อาร.เอส.สตูดิโอ จำกัด  - 185.00 - 18.50
บริษัท บางกอก ออรกาไนเซอร จำกัด  - 80.00 - 2.40
บริษัท มรดก เอ็นเตอรเทนเมนท จำกัด
ครั้งที่ 1  68.31 - 1.45 -
ครั้งที่ 2  150.44 - 3.20 -

อัตราหุนละ               รวมเปนจำนวนเงิน

เงินปนผล

2551          25502551          2550

บาท                        ลานบาท

 16. ทุนจดทะเบียน
 บริษัท
 16.1 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2550 มีมติใหจายเงินปนผล ในอัตราหุนละ 0.15 บาท รวมเปนจำนวนเงิน 105 ลานบาท
 16.2 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2550 มีมติดังตอไปนี้
 มีมติใหออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท จำนวน 175,000,000 หนวยใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุนและ  
 จำนวน 25,000,000 หนวย ใหแกกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทยอย (ESOP) จำนวนไมเกิน 35 ราย และเพิ่มทุน  
 จดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวนเงิน 700,000,000 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหม จำนวนเงิน 900,000,000 บาท โดยออกหุน  
 สามัญใหม จำนวน 200,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท รวมเปนจำนวนเงิน 200,000,000 บาทเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสำคัญ  
 แสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทดังกลาวขางตน โดยบริษัทไดจดทะเบียนเพิ่มทุนดังกลาวแลว เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2550
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รายละเอียดเบื้องตนของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ ชนิดระบุชื่อผูถือและเปลี่ยนมือได
จำนวนที่ออกและเสนอขาย : 175,000,000 หนวย
ราคาเสนอขายตอหนวย : หนวยละ 0 บาท (ศูนยบาท)
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ :  3 ป นับจากวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
อัตราการใชสิทธิ :  ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย ตอหุนสามัญ 1 หุน
ราคาการใชสิทธิ :  ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย สามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนได ในราคาหุนละ 1.80 บาท
  (หนึ่งบาทแปดสิบสตางค)
 ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทไดรับอนุญาตใหเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดตั้งแตวันที่ 13 กุมภาพันธ 2551 
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประเภทหลักทรัพยจดทะเบียน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน)
ตลาดรอง  ตลาดหลักทรัพย
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ  174,999,984 หนวย
จำนวนหุนที่รองรับการใชสิทธิ  174,999,984 หุน
ผูออกใบสำคัญแสดงสิทธิ  บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน)โดยเสนอขายใหแกผูถือหุนของบริษัท ที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียน  
  ผูถือหุน ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2550 ในอัตราสวน 4 หุนสามัญเดิม ตอ 1 หนวยใบสำคัญแสดงสิทธิ  
  โดยไมคิดมูลคาสิทธิของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยสามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญ
  เพิ่มทุนได 1 หุนในราคาหุนละ 1.80 บาท (หนึ่งบาทแปดสิบสตางค) (ท้ังน้ีราคาการใชสิทธิและอัตราการ  
  ใชสิทธิอาจเปลี่ยนแปลงไดภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ ชนิดระบุชื่อผูถือและเปลี่ยนมือได
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 3 ป นับจากวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งตรงกับวันที่ 15 มกราคม 2551 (วันใชสิทธิ  
  ครั้งสุดทายวันที่ 14 มกราคม 2554 กรณีที่วันกำหนดใชสิทธิครั้งสุดทายตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท  
  ใหเลื่อนวันกำหนดใชสิทธิดังกลาวเปนวันทำการสุดทายของบริษัทกอนวันกำหนดใชสิทธิครั้งสุดทาย)
ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ หนวยละ 0 บาท (ศูนยบาท)
การใชสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ผูถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิไดในวันทำการสุดทายของเดือนมกราคม  
  และกรกฎาคมของแตละป ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ วันกำหนดใชสิทธิครั้งแรกตรงกับ  
  วันที่ 30 มกราคม 2552 และ วันกำหนด ใชสิทธิครั้งสุดทาย จะตรงกับวันที่ 14 มกราคม 2554

รายละเอียดเบื้องตนของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯที่จะออกและเสนอขายใหแกกรรมการ และ/หรือ พนักงานของบริษัท 
และ/หรือ บริษัทยอย (ESOP)
ชนิดของหลักทรัพยที่เสนอขาย : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ชนิดระบุชื่อผูถือ และโอนเปลี่ยนมือไมได
จำนวนที่เสนอขาย : 25,000,000 หนวย
ราคาเสนอขายตอหนวย : หนวยละ 0 บาท (ศูนยบาท)
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ : 5 ป นับจากวันที่ไดออกและเสนอขาย
อัตราการใชสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยตอหุนสามัญ 1 หุน (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาการใชสิทธิที่จะซื้อหุน : ราคาหุนละ 4.20 บาท (สี่บาทยี่สิบสตางค) (อาจเปลี่ยนแปลงไดภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)

 มติที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ใหแกกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัท และ/หรือ 
บริษัทยอย (ESOP) จำนวนไมเกิน 35 ราย ดังกลาวหมดอายุลง ในวันที่ 28 พฤษภาคม2551 ที่ผานมา โดยบริษัทฯตัดสินใจยกเลิกการออกใบสำคัญ
แสดงสิทธิฯ ดังกลาว จึงไมไดยื่นขออนุญาตออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯดังกลาวตอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
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 16.3 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2550 มีมติใหโอนสวนเกินมูลคาหุน จำนวนเงิน 93,321,498.52 บาทและสำรองตาม 
 กฎหมาย จำนวนเงิน 5,575,472.38 บาท รวมเปนจำนวนเงิน 98,896,970.90 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม
 
 บริษัทยอย
 16.4 ที่ประวิสามัญผูถือหุนของบริษัท นิวส เจนเนอเรชั่น จำกัด (บริษัทยอย) เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2551 และเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2551 
 ไดมีมติพิเศษตามกฎหมายใหเพิ่มทุน จากเดิม 5 ลานบาทเปน 20 ลานบาท โดยออกหุนสามัญใหมจำนวน 150,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท  
 โดยเรียกชำระหุนละ 30 บาท บริษัทไดจดทะเบียนการเพิ่มทุนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2551

 16.5 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550 และเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2550 ของบริษัท อารเอส อินสโตร มีเดีย จำกัด มีมติให  
 เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก จำนวนเงิน 4 ลานบาท เปน จำนวนเงิน 30 ลานบาท โดยทำการออกหุนสามัญใหม จำนวน 260,000 หุน มูลคาหุนละ  
 100 บาท โดยบริษัทไดดำเนินการเพิ่มทุนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยแลว เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2550

 16.6 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2550 และเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2550 ของบริษัท อาวอง จำกัด มีมติใหลดทุนจดทะเบียน  
 จาก จำนวนเงิน 10 ลานบาท เปน จำนวนเงิน 4 ลานบาท โดยทำการลดจำนวนหุนสามัญ จำนวน 60,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท  
 เพื่อจายเงินคืนทุน โดยบริษัทไดดำเนินการลดทุนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยแลว เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2550

 16.7 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2550 และเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2550 ของบริษัท ยาค จำกัด (เดิมชื่อ: ฟลมเซิรฟ จำกัด)  
 มีมติใหลดทุนจดทะเบียนจาก จำนวนเงิน 10 ลานบาท เปน จำนวนเงิน 2.5 ลานบาท โดยทำการลดจำนวนหุนสามัญ จำนวน 75,000 หุน  
 มูลคาหุนละ 100 บาท เพื่อจายเงินคืนทุน โดยบริษัทไดดำเนินการลดทุนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2550

 16.8 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2550 และเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2550 ของบริษัท นาคาเซีย จำกัด มีมติใหลดทุน  
 จดทะเบียนจาก จำนวนเงิน 10 ลานบาท เปน จำนวนเงิน 4 ลานบาท โดยทำการลดจำนวนหุนสามัญ จำนวน 60,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท
 เพื่อจายเงินคืนทุน โดยบริษัทไดดำเนินการลดทุนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2550

 16.9 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2550 และเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2550 ของบริษัท อาร.เอส. สตูดิโอ จำกัด มีมติใหลดทุน
 จดทะเบียนจาก จำนวนเงิน 10 ลานบาท เปน จำนวนเงิน 2.5 ลานบาท โดยทำการลดจำนวนหุนสามัญ จำนวน 75,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท
 เพื่อจายเงินคืนทุน โดยบริษัทไดดำเนินการลดทุนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยแลว เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2550

 17. สวนเกินทุนมูลคาหุนและสำรองตามกฏหมาย
 สวนเกินมูลคาหุน
 ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุนสูงกวามูลคาหุนที่จดทะเบียนไว  
 บริษัทตองนำคาหุนสวนเกินนี้ตั้งเปนทุนสำรอง (“สวนเกินมูลคาหุน”) บัญชีทุนสำรองนี้จะนำไปจายเปนเงินปนผลไมได

 สำรองตามกฎหมาย
 ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทฯจะตองจัดสรรทุนสำรอง (“สำรองตามกฎหมาย”)  
 อยางนอยรอยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปหักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาสำรองดังกลาวมีจำนวนไมนอยกวารอยละ 10  
 ของทุนจดทะเบียน เงินสำรองนี้จะนำไปจายเปนเงินปนผลไมได
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คาใชจายในการสงเสริมการขายและประชาสัมพันธ  88,669 109,937 15,943 61,110
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน  568,864 579,923 407,211 374,855
คาใชจายคาเชาและสาธารณูปโภค  107,772 111,650 76,096 75,387
คาเสื่อมราคา  68,729 68,756 40,117 40,874
ขาดทุนจากการทำลายสินคาลาสมัยและคาเผื่อสินคาลาสมัย 58,539 8,562 15,684 1,822
ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุน  - - 138,341 8,256

งบการเงินรวม                งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนวย : พันบาท

2551          25502551          2550

18. คาใชจายที่สำคัญ
 ในป 2551 และ 2550 บริษัทมีคาใชจายที่สำคัญดังนี้ :-

19. ขอมูลทางการเงินจำแนกตามสวนงาน
กลุมบริษัทไดนำเสนอขอมูลทางการเงินจำแนกตามสวนงานภูมิศาสตร โดยพิจารณาจากระบบการบริหารการจัดการและโครงสราง การรายงาน 
ทางการเงินภายในของกลุมบริษัทเปนเกณฑในการกำหนดสวนงาน

ผลไดเสียสินทรัพยและหนี้สินตามสวนงานเปนรายการที่เกี่ยวของโดยตรงกับสวนงานหรือที่สามารถปนสวนใหกับสวนงานไดอยางสมเหตุสมผล 
รายการที่ไมสามารถปนสวนไดสวนใหญประกอบดวย ดอกเบี้ยหรือเงินปนผลทั้งสวนของสินทรัพยและรายได เงินใหกูยืม เงินกูยืมและ 
ดอกเบี้ยจาย และสินทรัพยและคาใชจายองคการ

สวนงานภูมิศาสตร
กลุมบริษัทดำเนินธุรกิจหลักในประเทศไทยเทานั้นดังนั้นฝายบริหารจึงพิจารณาวากลุมบริษัทมีสวนงานทางภูมิศาสตรเพียงสวนงานเดียว

สวนงานธุรกิจ
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ขอมูลที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามประเภทสวนงานทางธุรกิจ มีดังนี้
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ธุรกิจเพลงและดิจิตอล   ธุรกิจภาพยนตร       ธุรกิจสื่อ              กีฬา               อื่นๆ               รวม          รายการตัดบัญชี        รวม

รายได 783,779,412.12 118,880,313.24 723,847,644.93 231,708,191.60 622,647,457.13 2,480,863,019.02 (136,759,798.76) 2,344,103,220.26
รายไดภายนอก 757,877,392.22 118,180,313.24 644,619,756.52 214,954,675.42 608,471,082.86 2,344,103,220.26 - 2,344,103,220.26
รายไดภายใน 25,902,019.90 700,000.00 79,227,888.41 16,753,516.18 14,176,374.27 136,759,798.76 (136,759,798.76) -
ตนทุนขายและบริการ 631,382,844.59 164,952,177.29 558,153,003.30 377,912,329.45 506,864,967.82 2,239,265,322.45 (136,555,373.21) 2,102,709,949.24
กำไร(ขาดทุน)ขั้นตน 152,396,567.53 (46,071,864.05) 165,694,641.63 (146,204,137.85) 115,782,489.31 241,597,696.57 (204,425.55) 241,393,271.02
สินทรัพยถาวร 37,920,599.16 6,598,480.34 49,267,915.68 106,016,131.40 31,988,784.02 231,791,910.60 - 231,791,910.60

(หนวย : บาท)

ธุรกิจเพลงและดิจิตอล   ธุรกิจภาพยนตร       ธุรกิจสื่อ              กีฬา               อื่นๆ               รวม          รายการตัดบัญชี        รวม

รายได 1,311,247,690.71 298,041,054.32 954,622,341.19 30,602,494.50 544,650,531.37 3,139,164,112.09 (682,476,045.87) 2,456,688,066.22
รายไดภายนอก 908,325,511.75 296,334,369.06 685,220,594.76 30,602,494.50 536,205,096.15 2,456,688,066.22 - 2,456,688,066.22
รายไดภายใน 402,922,178.96 1,706,685.26 269,401,746.43 - 8,445,435.22 682,476,045.87 (682,476,045.87) -
ตนทุนขายและบริการ 1,008,398,433.57 218,517,568.60 769,572,584.72 53,253,647.65 465,156,342.44 2,514,898,576.98 (671,961,277.48) 1,842,937,299.50
กำไร(ขาดทุน)ขั้นตน 302,849,257.14 79,523,485.72 185,049,756.47 (22,651,153.15) 79,494,188.93 624,265,535.11 (10,514,768.39) 613,750,766.72
สินทรัพยถาวร 33,810,966.32 - 60,468,986.82 36,734,219.53 63,140,137.07 194,154,309.74 - 194,154,309.74

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ขอมูลที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามประเภทสวนงานทางธุรกิจ มีดังนี้
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 20. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 กลุมบริษัทและพนักงานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นภายใตการอนุมัติจากกระทรวงการคลังตาม พ.ร.บ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบดวยเงินที่พนักงานจายสะสมและเงินที่บริษัทและบริษัทยอยจายสมทบให

 21. คาใชจายชดเชยพนักงาน
 ในป 2551 บริษัทไดบันทึกการจายเงินชดเชยพนักงาน จากการปรับโครงสรางองคกรของบริษัท จำนวนเงิน 19.33 ลานบาท (ป 2550:25.10 ลานบาท)

 22. คาตอบแทนกรรมการ
 คาตอบแทนกรรมการนี้เปนผลประโยชนที่จายใหแกกรรมการของบริษัทตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 
 (โดยไมรวมเงินเดือนและผลประโยชนที่เกี่ยวของที่จายใหกับกรรมการซึ่งดำรงตำแหนงเปนผูบริหารของบริษัทดวย)

 23. เครื่องมือทางการเงิน
 บริษัทและบริษัทยอยไมมีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินที่เปนตราสารอนุพันธเพื่อการเก็งกำไรหรือเพื่อการคา
 ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
 บริษัทและบริษัทยอยมีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคา แตอยางไรก็ตามบริษัทและบริษัทยอยมีนโยบายที่จะทำธุรกรรม 
 กับผูคาที่มีสถานะทางการเงินที่ดีเพื่อลดโอกาสของการสูญเสียทางการเงิน ในกรณีที่มีลูกคาที่คาดวาจะเก็บเงินไมได บริษัทและบริษัทยอย  
 ไดมีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
 ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย หมายถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยในตลาดซึ่งสงผลกระทบตอ 
 การดำเนินงานและกระแสเงินสดของกลุมบริษัทผูบริหารเชื่อวากลุมบริษัทมีความเสี่ยงในอัตราดอกเบี้ยนอยเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินเบิกเกิน  
 บัญชีและเงินกูยืมท่ีไดรับเปนอัตราตลาดและเงินกูยืมสวนใหญจะครบกำหนดในระยะเวลาอันส้ัน ดังน้ันกลุมบริษัทจึงไมไดปองกัน  ความเส่ียงดังกลาว
 
 ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลอง
 กลุมบริษัทมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคลองโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดใหเพียงพอตอการดำเนินงาน
 ของกลุมบริษัท และเพื่อทำใหผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง

 มูลคายุติธรรม
 มูลคายุติธรรม หมายถึง จำนวนเงินที่ผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยหรือชำระหนี้สินกัน ในขณะที่ ทั้งสองฝายมีความรอบรูและเต็มใจ 
 ในการแลกเปลี่ยนกัน และสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะของผูที่ไมมีความเกี่ยวของกัน
 
 กลุมบริษัทใชวิธีการและสมมติฐาน ดังตอไปน้ีในการประมาณมูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินเน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงิน เหลาน้ีจะครบ
 กำหนดในระยะเวลาอันสั้น

 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลูกหนี้การคามีราคาตามบัญชีใกลเคียงกับมูลคายุติธรรมเจาหนี้การคามีมูลคายุติธรรมโดยคิดจากราคาตาม
 บัญชีในงบดุล

 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นและเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินมีราคาตามบัญชีใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม ทั้งนี้เนื่องจาก  
 มีอัตราดอกเบี้ยที่ผันแปรตามอัตราตลาด
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24. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
24.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 บริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับการหนังสือค้ำประกันและเกี่ยวกับการ
ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อที่ไดรับจากธนาคารใหแก บริษัทยอยและบริษัทอื่นดังตอไปนี้

ค้ำประกันใหบริษัทยอย
(หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา) 0.87 12.68 0.87 12.68

ค้ำประกันใหบริษัทอื่นหรือหนวยงานอื่น
(หนวย : ลานบาท) 93.11 78.61 93.11 78.61

งบการเงินรวม                     งบการเงินเฉพาะบริษัท

31 ธันวาคม 2551  31 ธันวาคม 255031 ธันวาคม 2551  31 ธันวาคม 2550

24.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีภาระผูกพันในการจายคาเชาอาคาร อุปกรณ
และคาบริการตามสัญญา ดังนี้

จายชำระภายใน
1 ป 12,592,565.34  9,855,004.94
2 ถึง 3 ป 17,809,505.00  13,203,140.00
3 ปขึ้นไป 25,122,000.00  -

งบการเงินรวม                งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

เงินเบิกเกินบัญชี 10.00
เงินกูยืมระยะสั้น (ตั๋วสัญญาใชเงิน) 300.00
เงินกูยืมระยะยาว 150.00

ลานบาท

24.3 วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทยอยจากสถาบันการเงิน ดังตอไปนี้
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 24.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 บริษัทและบริษัทยอยถูกฟองรองเรียกคาเสียหาย เนื่องจากการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการละเมิด  
 ลิขสิทธิ์ของบริษัท จำนวนทุนทรัพย 72.90 ลานบาท และ 73.58 ลานบาท ตามลำดับ อยางไรก็ดีบริษัทและบริษัทยอยไดตั้งประมาณการหนี้สิน  
 จำนวนเงิน 2.62 ลานบาท และ 0.46 ลานบาท ตามลำดับ ปจจุบันอยูระหวางการพิจารณาของศาล

 24.5 บริษัทยอยไดทำสัญญาซื้อลิขสิทธิ์กับหนวยงานตางประเทศแหงหนึ่ง โดยมีภาระที่จะตองจายชำระในระหวางป 2551 ถึง 2557 เปนจำนวน
 เงินรวม 38.55 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา รวมค้ำประกันโดยบริษัทใหญ ธนาคารพาณิชยแหงหนึ่งไดออกหนังสือค้ำประกันตามคางวดที่ถึง
 กำหนดชำระในแตละงวด

 24.6 บริษัทยอยทำสัญญาจายชำระคาสัมปทานสื่อโฆษณาในโมเดิรนเทรด จำนวนเงิน 55.88 ลานบาท

 24.7 บริษัทยอยทำสัญญาคาเชาที่ดินกับบริษัทอื่น กำหนดระยะเวลา 9 ป ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559
  จำนวนเงินรวม 23.20 ลานบาท บริษัทยอยมีภาระผูกพันที่จะตองจายคาเชาเดือนละ 0.23 ลานบาท

25. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน
ไดมีการจัดประเภทรายการบัญชีในงบการเงินสำหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 ใหมเพ่ือใหสอดคลองกับการจัดประเภทรายการบัญชีของปปจจุบัน

26. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติใหออกโดยกรรมการผูมีอำนาจของบริษัท เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2552
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