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ส่วนที่ 1 
 

การประกอบธุรกิจ 
 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

อาร์เอสได้ดําเนินการก่อตัง้ในปี พ.ศ. 2519 โดยเร่ิมต้นจากการทําธุรกิจเพลงครบวงจร 
ต่อมาบริษัทได้แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน และได้ทําการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยในปี พ.ศ.2546 ด้วยทุนจดเบียน 560 ล้านบาท และภายหลงัได้เปล่ียนช่ือเป็น “บริษัท 
อาร์เอส จํากดั (มหาชน)” โดย ณ 31 ธนัวาคม 2557 บริษัทมีทนุจดทะเบียนท่ีออกและเรียกชําระแล้ว 
จํานวน 1,022,346,046 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1 บาท อย่างไรก็ดี บริษัทได้ขยายธุรกิจมาอย่างต่อเน่ือง
จากธุรกิจเพลง ไปสู่ธุรกิจส่ือวิทยุ ส่ือโทรทัศน์ ธุรกิจภาพยนตร์ และธุรกิจรับจ้างและผลิตกิจกรรม 
และเม่ือปลายปี 2556 บริษัทฯเป็นผู้ ชนะการประมูลคล่ืนความถ่ี เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ในระบบ
ดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (Standard 
Definition) จํานวน 1ช่อง โดยบริษัทฯได้นํา “ช่อง 8” ท่ีเดิมออกอากาศอยู่บนระบบทีวีดาวเทียม 
เปล่ียนมาออกอากาศในระบบดิจิตอลแทน ตัง้แต่เดือนเมษายน ปี 2557 เป็นต้นมา ทัง้นี ้บริษัทได้
ดําเนินการภายใต้วิสยัทศัน์ (Vision) และพนัธกิจ (Mission) ดงันี ้

วิสัยทศัน์ (Vision)  

“อาร์เอสจะเป็นผู้ปฏิวตักิารสร้างสรรค์ผลงานบนัเทิง ด้วยความรับผิดชอบตอ่สงัคม” 

พันธกิจกิจ (Mission)  

“อาร์เอสจะนําเสนอผลงานบนัเทิงคณุภาพทุกรูปแบบ เพ่ือตอบสนองทุกความต้องการของ
ลูกค้า ด้วยทีมบุคลากรท่ีมีความเป็นเลิศ พร้อมรับการเปล่ียนแปลงและแสวงหาโอกาสใหม่ๆ  
อยูเ่สมอ ภายใต้ระบบการจดัการและเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั” 
 
ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย 

 ปัจจุบันอาร์เอส ดําเนินธุรกิจหลกัแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ธุรกิจส่ือ ธุรกิจจัดจําหน่าย
เพลง และธุรกิจรับจ้างและผลิตกิจกรรม โดยธุรกิจส่ือมีสดัส่วนท่ีใหญ่ท่ีสดุ ประกอบไปด้วย ส่ือวิทย ุ
และส่ือโทรทัศน์ โดยมี ช่อง 8 ดิจิตลัทีวีเป็นผู้ นํา และยงัมีช่องทีวีดาวเทียมต่างๆ อีก 4 ช่อง ได้แก่ 
ช่อง 2 ช่อง YOU Channel ช่องสบายดีทีวี และช่อง Sun Channel โดยแต่ละช่องรายการของ  
บริษัทฯ ได้รับผลตอบรับท่ีดีทัง้ในแง่ของผู้ชมและลกูค้าผู้ลงโฆษณา ทําให้ธุรกิจส่ือของบริษัทมีการ
เตบิโตอยา่งตอ่เน่ือง  
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นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัได้มีการลงทนุผา่นบริษัทยอ่ยตา่งๆ โดยมีรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้
 
บริษัทย่อยในเครือของบริษัท ที่ลงทุนเองร้อยละ 100 และดาํเนินธุรกิจอยู่ ประกอบด้วย 

‐ บริษัท อาร์.เอส. เทเลวิชัน่ จํากดั ดําเนินธุรกิจผลติรายการโทรทศัน์  

‐ บริษัท สตาร์ซ (ประเทศไทย) จํากดั ดําเนินธุรกิจผลติรายการโทรทศัน์ รับจ้างจดักิจกรรม 

‐ บริษัท คลูลซิึม่ จํากดั ดําเนินธุรกิจผลติรายการวทิยแุละรับจ้างจดักิจกรรม 

‐ บริษัท จดัเก็บลขิสทิธ์ิไทย จํากดั ดําเนินธุรกิจจดัเก็บคา่ลขิสทิธ์ิ 

‐ บริษัท โพเอมา่ จํากดั ดําเนินธุรกิจรับจ้างจดักิจกรรม 

‐ บริษัท อะลาดนิ เฮ้าส์ จํากดั ดําเนินธุรกิจรับจ้างจดักิจกรรม 

‐ บริษัท บลแูฟร์ร่ี จํากดั ดําเนินธุรกิจรับจ้างจดักิจกรรม 

‐ บริษัท นาคาเซีย จํากดั ดําเนินธุรกิจรับจ้างจดักิจกรรม 

‐ บริษัท ย๊าค จํากดั ดําเนินธุรกิจรับจ้างจดักิจกรรม 

‐ บริษัท ดี มีเดีย แอนด์ โปรดกัชัน่ จํากดั ดําเนินธุรกิจรับจ้างจดักิจกรรม 
 

บริษัทย่อยในเครือของบริษัท ที่ลงทุนเองร้อยละ 83.33 ประกอบด้วย 

‐ บริษัท อาร์เอส อินเตอร์เนชัน่แนล บรอดคาสติง้ แอนด์ สปอร์ต แมเนจเม้นท์ จํากดั ดําเนิน
ธุรกิจให้บริการและรับจ้างจดักิจกรรมด้านการกีฬา 
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โครงสร้างของบริษัทเป็นดงันี ้

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: กรณีท่ีไมใ่ช่บริษัทย่อย 100% กลุม่ผู้ ถือหุ้นหลกัสว่นท่ีเหลือไมไ่ด้เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัท อาร์เอส จํากดั (มหาชน) 

 

 
 

 
 
 
 

บริษัท อาร์เอส จาํกัด (มหาชน) 

 

   *ถือหุ้นร้อยละ 83.33 โดย บมจ. อาร์เอส 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
 

หยุดธุรกรรมช่ัวคราว 
‐ บจ.อาร์ เอส ฟิล์ม แอนด์ ดิสทริบิวชัน่ 

‐ บจ.อาวอง 

‐ บจ.อาร์.เอส. สปอร์ตมาสเตอร์ 

‐ บจ.บางกอก ออร์กาไนเซอร์ 

‐ บจ.อาร์สยาม 

‐ บจ.อาร์เอส อินสโตร์ มีเดีย 
‐ บจ.เอส‐วนั สปอร์ต 

ธุรกิจจัด
จาํหน่ายเพลง 

บจ.จดัเก็บลิขสิทธ์ิไทย 

บมจ.อาร์เอส 

ธุรกิจรับจ้างและ
ผลติกิจกรรม 

บมจ.อาร์เอส 

บจ.สตาร์ซ   
(ประเทศไทย) 

บจ.อะลาดิน เฮ้าส์ 

บจ.บลแูฟร์ร่ี 

บจ.นาคาเซีย 

บจ.โพเอม่า 

ธุรกจิส่ือ 

บริหารลขิสทิธ์ิ
กีฬา 

บมจ.อาร์เอส 
 

บจ.สตาร์ซ   
(ประเทศไทย) 

บจ.อาร์เอส อินเตอร์เนชัน่แนล 
บรอดคาสติง้ แอนด์ สปอร์ต 

แมเนจเม้นท์* 

 

ส่ือโทรทศัน์ 

บมจ.อาร์เอส 
 

บจ.สตาร์ซ   
(ประเทศไทย) 

บจ.อาร์เอส เทเล
วิชัน่ 

บมจ.อาร์เอส 
 

ส่ือวิทย ุ

บจ.คลูลิซึม่ 

บจ.ย๊าค 

บจ.ดีมีเดีย แอนด์ 
โปรดกัชัน่ 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกจิ 
 
ธุรกิจในปัจจุบันของกลุ่มอาร์เอส ประกอบด้วย 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจส่ือ ธุรกิจจัด

จําหน่ายเพลง และธุรกิจรับจ้างและผลติกิจกรรม  
 
โครงสร้างรายได้  

ประเภทรายได้ 
2555 
(ล้าน
บาท) 

สัดส่วน 2556 
(ล้าน
บาท) 

สัดส่วน 2557 
(ล้าน
บาท) 

สัดส่วน 

(%) (%) (%) 

กลุม่ธุรกิจส่ือ 1,193.0 42% 1,986.3 57% 3,356.8 78% 

กลุม่ธุรกิจจดัจําหน่าย
เพลง 

883.2 31% 777.2 22% 457.8 11% 

กลุม่ธุรกิจรับจ้างและผลติ
กิจกรรม 

718.8 26% 692.6 20% 458.5 10% 

รายได้จากธุรกิจอ่ืน 17.4 1% 5.5 1% 33.3 1% 

รวมรายได้ 2,812.4 100% 3,461.5 100% 4306.5 100% 
 
 

 
2.1  ธุรกิจส่ือ 

ธุรกิจส่ือของอาร์เอส ประกอบด้วย 2 ส่ือหลกั ได้แก่ ส่ือโทรทศัน์ และส่ือวิทย ุ
 
2.1.1  ธุรกิจส่ือโทรทศัน์ 

บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจทีวีดิจิตัลช่อง 8 และโทรทัศน์ดาวเทียม
จํานวน 4 ช่อง ได้แก่ ช่อง 2  ช่องสบายดีทีวี ช่อง YOU Channel และ ช่อง Sun Channel ซึ่งมี
รูปแบบ คอนเซป็ต์ และกลุม่เปา้หมายท่ีแตกตา่งกนั ดงันี ้

 

ช่อง 8 

ช่อง 8 คือช่องรายการวาไรตี ้ภายใต้คอนเซปต์ เพ่ือนคณุทกุท่ี ทีวีของทกุคน นําเสนอผลงาน
ท่ีตอบโจทย์ความต้องการของกลุม่ผู้ชมทกุเพศทกุวยั ด้วยการผลติและสร้างสรรค์ความบนัเทิงแบบ
ครบทกุรูปแบบ โดยวางคอนเซป็ต์ให้เป็นฟรีทีวีท่ีเข้าถึงผู้คนได้หลากหลายเพศและวยั คือ มีรายการท่ี



บริษัท อาร์เอส จํากดั (มหาชน)   

 

หน้า 5 

หลากหลาย โดยจดุแข็งของช่องจะอยูท่ี่การนําเสนอละครใหมอ่อกอากาศเป็นครัง้แรก (First Run)   
โดยในปี 2557 ช่อง 8 มีละครใหมอ่อกอากาศเป็นครัง้แรก จํานวน 5 เร่ือง ได้แก่ ดงดอกงิว้ สาปสาง 
ผวัชัว่คราว ชิงรักหกัสวาท และเมียเถ่ือน 

นอกจากนีย้งัมีรายการตา่งๆในรูปแบบท่ีหลากหลาย อาทิ รายการขา่ว “คยุขา่วช่อง8” และ 
“คยุขา่วยามเย็น" รายการขา่วบนัเทิง “บนัเทิง108”  รายการทอล์กโชว์ “ปากโปง้” รายการเรียลลตีิ ้
โชว์ “เสียงสวรรค์พิชิตฝัน” รายการประกวดร้องเพลง “ร้องแลกไลค์ ไทยแลนด์” รายการวาไรตี ้เกมส์
โชว์ คอนเสร์ิตตา่งๆ รวมไปถงึการนําภาพยนตร์ทัง้ในและตา่งประเทศ มาออกอากาศหมนุเวียนกนัไป
ตลอด 24 ชัว่โมง ซึง่ละครใหมแ่ละรายการตา่งๆเหลา่นี ้ ได้สร้างกระแสความสนใจให้ทัง้ผู้ชมและ
ลกูค้าผู้ลงโฆษณาให้รู้จกัช่อง 8 ภายในระยะเวลาอนัรวดเร็ว ทัง้นีส้ะท้อนได้จากเรทติง้ครองอนัดบัท่ี 
5 ในกลุม่ฟรีทีวี จากการสํารวจของ AGB Nielsen Media Research เดือนธนัวาคม 2557 
 
ช่อง สบายดทีวีี 

ช่องสบายดีทีวีจับกลุ่มเป้าหมายผู้ ช่ืนชอบเพลงไทย ในหลากหลายแนวเพลง ไม่เพียงแต่
จํากัดเฉพาะเพลงลูกทุ่งเท่านัน้ ยงัมีเพลงแนวเพ่ือชีวิต เพลงฮิตในอดีต เพลงเก่าหาฟังยาก เพลง
สตริง รวมทัง้เพลงใต้ดินท่ีเปิดโอกาสให้คนทําเพลงได้มีท่ีเผยแพร่ผลงาน ภายใต้สโลแกน “เพลงไทย
หลากสไตล์  ดสูบายทัง้ครอบครัว” 

ด้วยจุดแข็งของช่องสบายดีทีวี ท่ีดูแลการผลิตและบริหารคอนเทนต์เองภายใต้ค่ายเพลง 
อาร์สยาม จึงทําให้มีจุดแข็งในการนําเสนอรายการได้หลากหลายรูปแบบ ทัง้ในเชิงลกึและเชิงกว้าง 
สามารถดึงศักยภาพของศิลปินมาใช้ได้อย่างเต็มท่ี ควบคู่ไปกับการคัดสรรผู้ ดําเนินรายการท่ีมี
เอกลักษณ์ เป็นท่ีจดจําและช่ืนชอบกับคนหลากหลายกลุ่ม จึงทําให้ช่องสบายดีทีวี เป็นช่องท่ี
สามารถรับชมได้อย่างเพลิดเพลิน สนกุสนานได้ตลอดทัง้วนั และสามารถส่ือสารถึงกนัผ่านข้อความ
มือถือ (sms) และภาพหน้าจอ (display ) ได้ตลอดเวลา  
 
ช่อง YOU Channel 

ช่อง YOU Channel ช่องรายการท่ีมาพร้อมคอนเซ็ปต์ “ช่องเพลงไทยสากลของคนทัง้ชาติ” 
ประกอบด้วยรายการต่างๆ ทัง้รายการสดหลากหลายรสชาติ และรายการวาไรตีท่ี้ชวนติดตาม เพ่ือ
ตอบโจทย์กลุ่มผู้ ชมและผู้ ฟังท่ีมีหัวใจรักในเสียงดนตรีทุกเพศ ทุกวยั โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลกัคือ 
กลุ่มผู้ ชมท่ีมีอายุระหว่าง 15 – 24 ปี และเป้าหมายรองคือกลุ่มผู้ ชมท่ีมีอายุระหว่าง 25-45 ปี  
นําเสนอในรูปแบบของมิวสิควีดีโอหรือภาพคอนเสิร์ตของศิลปินท่ีหลากหลาย การนําเสนอความ
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บนัเทิงในรูปแบบต่างๆ การสร้างกระแสนิยม โดยมีการสอดแทรกเนือ้หา สาระ เชิงสร้างสรรค์ให้กบั
กลุม่เปา้หมาย อีกทัง้ยงัเป็นช่องทางในการสรรหาศลิปินหน้าใหมใ่ห้กบัวงการ 
 
ช่อง 2  

สถานีโทรทัศน์ช่อง  2 ทีวีดาวเทียม วาไรตีบ้ันเทิง อันดับ 1 ของเมืองไทย ท่ีมาพร้อม
ปรากฏการณ์ความบันเทิงแบบ ครบรส เต็มอารมณ์ ดารามากท่ีสุด, บันเทิงเข้มท่ีสุด และวาไรตี ้
หลากหลายท่ีสดุ พร้อมนําส่งคอนเทนต์คณุภาพเข้าสู่กลุ่มผู้ชมทุกเพศ ทุกวยัทัว่ประเทศ ตัง้แต่อาย ุ
15-49 ปี ท่ีช่ืนชอบความบนัเทิงรสจดั จากเหล่าดาราชัน้นําทัว่ฟ้าเมืองไทย  พร้อมการเกาะติดกับ
กระแสความเคล่ือนไหวท่ีเข้มข้น ร้อนแรง อยู่ในการติดตามรายงานของกองทพัส่ือมวลชนจากทุก
สํานกั รวมไปถึงส่ือโปรโมทท่ีครอบคลมุ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และการสนบัสนนุจากเหล่าพนัธมิตร
มากมายท่ีให้การตอบรับเป็นอยา่งดี 
 
ช่อง Sun Channel  

ช่อง  Sun Channel ช่องรายการภายใต้คอนเซ็ป ต์  เอ็ก ซ์ต รีม  เอ็น เตอ ร์เทน เม้น ท์  
วาไรตี  ้(Extreme Entertainment Variety) ท่ีประกอบด้วย กีฬา ข่าว สาระ และความบันเทิง มี
กลุ่มเป้าหมายหลักคือ วัยทํางานตอนต้นและกลุ่มผู้ ใหญ่ท่ีรัก และช่ืนชอบกีฬา ยังคงเน้นกลุ่ม
รายการถ่ายทอดสดฟุตบอลลาลีกาสเปน เพ่ือรองรับฐานผู้ชมคนรักกีฬาท่ีเหนียวแน่น ซึง่เป็นจดุแข็ง
ของอาร์เอสเพ่ือให้ช่องนีไ้ด้ขยายฐานผู้ชมให้ครอบคลมุยิ่งขึน้ ซึ่ง ช่อง Sun Channel ได้มีการบรรจุ
รายการต่างๆ ไว้มากมาย อาทิเช่น รายการไฮไลท์ ลาลีกา รายการคุยข้างสนาม รายการ ลา ลีกา 
เวิลด์ (La Liga World) และ รายการ ลา ลีกา โชว์ เป็นต้น    

นอกจากนีย้ังมีรายการวาไรตีอ่ื้นๆ อีกมากมายเพ่ือให้สามารถครอบคลุมกลุ่มผู้ ชมได้
หลากหลายมากย่ิงขึน้ 
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การตลาดและการแข่งขัน 
 ในปี 2557 อตุสาหกรรมส่ือโทรทศัน์ได้เกิดการเปล่ียนแปลงครัง้สําคญั โดยคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ได้จดัให้มีการ
ประมูลใบอนุญาตดิจิตัลทีวีประเภทธุรกิจจํานวน 24 ใบอนุญาต ทําให้มีคู่แข่งรายใหม่เกิดขึน้
มากมาย การแขง่ขนัเพ่ือแย่งชิงสายตาคนดแูละเม็ดเงินโฆษณามีความรุนแรงมากขึน้กว่าในอดีต ซึง่
ช่อง 8 ถือได้ว่าเป็นผู้ เล่นรายใหม่ในดิจิตลัทีวีแต่เป็นช่องท่ีมีประสบการณ์ในการทําส่ือโทรทัศน์มา
อย่างยาวนาน จากการท่ีเคยอยู่ในธุรกิจโทรทศัน์ดาวเทียมมาก่อนเป็นระยะเวลามากกว่า 5 ปี ทําให้
บริษัทฯ มีความรู้ความสามารถ ผลติผลงานท่ีมีคณุภาพได้ถกูใจผู้ชมเป็นอยา่งดี  

ถึงแม้ว่าการเกิดขึน้ของดิจิตลัทีวีในประเทศไทยจะทําให้หลายฝ่ายต่างให้ความสนใจ ไม่ว่า
จะเป็นผู้ชมหรือลกูค้าผู้ลงโฆษณาท่ีตา่งเทเม็ดเงินโฆษณาเข้ามาในอตุสาหกรรมดจิิตลัทีวี แตอ่ยา่งไร
ก็ตามในปัจจบุนัผู้ชมสว่นใหญ่ ประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ของประเทศยงัคงรับชมช่องโทรทศัน์ผา่นทาง
ทีวีดาวเทียม ดังนัน้บริษัทฯจึงยังคงเล็งเห็นโอกาสและความสําคัญในธุรกิจทีวีดาวเทียม ซึ่งในปี 
2558 บริษัทฯจะปัน้ช่อง 2 เพ่ือให้ขึน้แท่นผู้ นําในธุรกิจทีวีดาวเทียมของประเทศไทย 
 
กลยุทธ์การตลาด  
 1) กลยุทธ์การกําหนดตราสินค้าของบริษัท และจุดยืนทางการตลาด (positioning) ของ
รายการ  

 บริษัทฯ ได้กําหนดตําแหน่งทางการตลาดของธุรกิจไว้อย่างชดัเจน ในรายการแต่ละประเภท 
การส่ือสารภาพลักษณ์ของบริษัทฯ และการออกแบบรายการมุ่งเน้นตอบสนองกลุ่มเป้าหมาย
โดยเฉพาะ  โดยพิจารณาพฤติกรรมของผู้ชมแต่ละกลุ่ม และกระแสท่ีกําลงัเป็นท่ีนิยม  ทัง้นีส้อดรับ
กบักลยทุธ์ของกลุม่บริษัทฯ ซึง่มีความเข้มแข็งและมีความสามารถในการแขง่ขนัในตลาดสงู    

 2) กลยทุธ์การใช้จุดแข็งทางการแข่งขนัของกลุ่มอาร์เอสมาเป็นองค์ประกอบหลกัในการ
ผลติเพ่ือให้ได้รายการท่ีมีคณุภาพ 

 นอกจากกําหนดกลุม่ผู้ชมเปา้หมายท่ีชดัเจน การออกแบบและผลิตรายการให้มีคณุภาพนัน้ 
บริษัทฯ ยงัได้นําจุดแข็งทางการแข่งขนัขององค์กรในกลุ่มตลาดวยัรุ่นและตลาดเพลงลกูทุ่ง ซึ่งเป็น
ตลาดขนาดใหญ่และมีความสามารถในการซือ้สงู ทัง้ในด้านศิลปิน นกัร้องนกัแสดง  พิธีกรในสงักดั 
เพลง และ คอนเทนต์ อ่ืนๆ  โดยนํามาใช้เป็นองค์ประกอบหลกัในการผลิตรายการ เม่ือผนวกเข้ากบั 
จุดแข็งของทีมงานท่ีมีความเช่ียวชาญและมีประสบการณ์การในการผลิตส่ือรายการโทรทัศน์และ 
ส่ือวีดีทศัน์แล้ว  ทําให้ผลงานการผลติมีคณุภาพและมีผลตอบรับท่ีดี  
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 3) กลยทุธ์การกําหนดรูปแบบการขายเพ่ือสร้างคณุคา่สงูสดุให้กบัลกูค้า 

 การออกแบบการขายส่ือโฆษณาเพ่ือตอบสนองความต้องการและสร้างคณุค่าสงูสดุให้กับ
ลกูค้า ในลกัษณะของการขายแบบแพ็กเกจ คือ การขายเวลาโฆษณาร่วมกบัการทํากิจกรรมทางการ
ตลาดควบคูก่นัไป   เพ่ือเป็นการช่วยตอกยํา้และสร้างการรับรู้แบรนด์ให้กบัลกูค้า  โดยทีมงานมุ่งเน้น
การสร้างสรรค์กิจกรรมทางการตลาดในแนวความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social 
Responsibility)  เพ่ือกระตุ้ นจิตสํานึกและเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของ
ลูกค้าท่ีมีต่อผู้ บริโภค โดยนํามาเสนอในรายการให้ดูกลมกลืนแนบเนียนไปกับตัวรายการ และ
สามารถสื่อสารคณุสมบตัิของสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการออกแบบแพ็กเกจของส่ือ
โฆษณา ลงในหลายๆ รายการร่วมกนั เพ่ือให้การใช้งบประมาณโฆษณาของลกูค้าคุ้มคา่สงูสดุ  

 4) กลยทุธ์การสร้างคณุภาพรวมเพ่ือเป็นท่ียอมรับของลกูค้า 

 มุ่งเน้นการสร้างคุณภาพรวมในทุกส่วนงานของบริษัทฯ เพ่ือให้เป็นท่ียอมรับและไว้วางใจ
จากลกูค้า ไม่เฉพาะแต่ในส่วนของคณุภาพการผลิตท่ีสร้างความพึงพอใจให้กบัลกูค้า แต่ยงัรวมถึง
ด้านการบริการทัง้ก่อนและหลงัการขาย เช่น การตอบสนองความต้องการของลกูค้าอยา่งรวดเร็วและ
ถกูต้อง  การรับฟังและแก้ปัญหาให้กบัลกูค้า เป็นต้น 

5)   กลยทุธ์การพฒันารูปแบบรายการเพ่ือตอบสนองรสนิยมของกลุม่เปา้หมาย 

มีการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ชมเป้าหมายอย่างต่อเน่ือง เพ่ือนํามาใช้ในการพัฒนา
รูปแบบการผลิต ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มผู้ ชมและลูกค้า เพ่ือเพิ่มความนิยมในตวั
รายการ และเพิ่มยอดขายอยา่งตอ่เน่ือง 

6)   กลยทุธ์การบริหารการจดัการและการบริหารต้นทนุ 

วางโครงสร้างให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และการบริหารต้นทุน โดยใช้
พนกังานของบริษัทฯ ในการผลิตงานสว่นหนึ่ง และใช้การจ้างงานบคุลากรภายนอก (Outsourcing) 
อีกสว่นหนึง่ 

 
การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 
 

การเกิดขึน้ของดิจิตัลทีวี ทําให้มีผู้ เล่นรายใหม่มากขึน้ การแย่งชิงบุคลากรท่ีมีความรู้ 
ความสามารถ จึงเกิดขึน้อย่างรุนแรงและหลีกเล่ียงไม่ได้ แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีแผนการ
ป้องกันความเส่ียงโดยมีการเซ็นต์สญัญาบุคลากรต่างๆ ทัง้ผู้ เขียนบท ผู้ กํากับ และนกัแสดง  ทัง้นี ้ 
บริษัทฯยงัมีการคดัสรรบคุลากรทัง้เบือ้งหน้าและเบือ้งหลงัท่ีมีศกัยภาพ มีความเช่ียวชาญ และเป็นท่ี
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ยอมรับของกลุ่มเป้าหมาย โดยในส่วนของบุคลากรเบือ้งหน้า   มุ่งเน้นท่ีศิลปิน นกัแสดง   ในสงักัด
ของกลุ่มอาร์เอส และอีกส่วนหนึ่งได้มาจากการคดัเลือกนกัแสดง และศิลปินอิสระ  สําหรับทีมงาน
ผลิตนัน้ ในส่วนของการสร้างสรรค์รูปแบบงานและการควบคมุการผลิต เป็นการจดัการโดยทีมงาน
ของบริษัทฯ สว่นของการดําเนินการผลิตอยู่ในรูปแบบของพนกังานภายในสว่นหนึง่ และอีกสว่นหนึ่ง
เป็นการจ้างผลติ 

 
2.1.2  ธุรกิจวิทยุ 

บริษัทดําเนินธรุกิจผา่นระบบคลื่นความถ่ีระบบ F.M. 93.0 MHz ภายใต้แบรนด์ COOL 
Fahrenheit 93 และ F.M. 88.5 ภายใต้แบรนด์ สบายดี เรดโิอ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

สถานีวิทยุ COOL Fahrenheit 93   สบายด ีเรดโิอ  

ผู้ให้สัมปทาน
คล่ืนวิทยุ 

สถานีวทิยเุสียงจากทหารเรือ สถานีวทิยเุสียงจาทหารเรือ 

วันและเวลา
ออกอากาศ 

24 ชัว่โมง 24 ชัว่โมง 

สัญญาณส่ง
ครอบคลุมพืน้ที่ 

กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล 

คอนเซป็ท์ 
50 Minutes  Music Freeze 

Your  Mind 
เพลงไทยหลากสไตล์ ฟังสบายทัง้ครอบครัว 

กลุ่มผู้ฟัง
เป้าหมายหลัก 

นกัศกึษา คนทํางาน 
อายรุะหวา่ง 20-34 ปี 

นกัศกึษา คนทํางาน อาย ุ15-45 ปี 

             

สถานีวิทยุ COOL Fahrenheit 93 (F.M. 93.0 MHz)  
COOL Fahrenheit 93 ดําเนินตามนโยบายของบริษัทฯ ในการประกอบกิจการวิทยุเชิง

พาณิชย์เตม็รูปแบบ โดยยงัคงเน้นรักษาความนิยมของสถานีไว้ และขยายฐานผู้ ฟังให้กว้างขึน้ จนทํา
ให้ในปัจจบุนั COOL Fahrenheit 93 ยงัคงรักษาฐานผู้ ฟังท่ีชดัเจน และความนิยมในการรับฟังไว้ได้ 
จนสามารถครองความนิยมในอนัดบัสงูของกลุม่เปา้หมายจากการสํารวจ ของ AGB Nielsen Media 
Research ส่งผลให้ลูกค้าบริษัทโฆษณา และบริษัทเจ้าของสินค้า ยังคงความมั่นใจในการใช้ส่ือ
โฆษณาของบริษัทตอ่ไป 
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รูปแบบของรายการวทิยุ 

COOL Fahrenheit 93  

COOL Fahrenheit 93 คล่ืนท่ีนําเสนอเพลงไทยสากลในแนว EASY LISTENING ท่ีได้รับ
การยอมรับจากกลุ่มผู้ ฟังสงูสดุและเป็นรายการวิทยคุล่ืนแรกท่ีสร้างปรากฏการณ์การนําเสนอเพลง
เพราะต่อเน่ืองมากท่ีสดุ 50 นาที “50 Minutes Music Freeze your mind”  โดยทกุๆบทเพลงเพราะ
ได้ผ่านการคดัสรรจากผลสํารวจความนิยมของผู้ ฟังอย่างแท้จริง พร้อมด้วยทีมคลูเจมืออาชีพท่ีได้รับ
การยอมรับจากกลุ่มคนฟัง และการจัดกิจกรรมท่ีตอบสนองไลฟสไตล์และเปิดโลกทัศน์ของกลุ่ม
คนทํางานรุ่นใหม่อย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้ COOL Fahrenheit 93 เป็นคล่ืนอนัดบั 1 บนหน้าปัดวิทยุ
ของคนทํางานอย่างเป็นเอกฉันท์จากการสํารวจของ AGB Nielsen Media Research  ด้วยกลยทุธ์
การตลาดท่ีไมห่ยดุน่ิง  

ด้วยเหตนีุ ้ COOL Fahrenheit 93 จึงเป็นรายการวิทยุยอดนิยมจากการสํารวจความนิยม
บนหน้าปัด  ของ AGB Nielsen Media Research และได้รับความนิยมเป็นอันดับ  1 ต่อเน่ือง
ยาวนานกว่า 10 ปี ตัง้แต่ปี 2545 จนกระทัง่ปัจจบุนันี ้(ข้อมลูเดือนธนัวาคม 2557)  ในกลุ่มรายการ
วิทยปุระเภท  Easy listening  ของกลุม่คนทํางาน (20 – 34 ปี)  

สบายด ีเรดโิอ (F.M.88.5 MHz) 

อาร์สยาม ดําเนินการผลิตรายการวิทยุเพ่ือเป็นช่องทางหลกัในการโปรโมทคอนเทนต์ของ
ค่ายเพลง ควบคู่ไปกับธุรกิจส่ือวิทยุ ทัง้สิน้ 1 สถานี โดยออกอากาศผ่านคลื่นความถ่ีระบบ F.M. 
จํานวน 1 คล่ืน ได้แก่ คล่ืน สบายดี เรดิโอ โดยเน้นการหารายได้จากการขายเวลาโฆษณา และการ
ผลติอีเวนต์ 

 สบายดี เรดิโอ ดําเนินตามนโยบายของบริษัทฯในการประกอบกิจการวิทยเุพ่ือธุรกิจหลกัใน
การโปรโมทคอนเทนต์ของคา่ย ควบคูไ่ปกบัธุรกิจส่ือวิทย ุ โดยเน้นรักษาความนิยมของสถานีไว้ และ
ขยายฐานผู้ ฟังให้กว้างมากขึน้ ใช้ระยะเวลาในการฟังนานขึน้ จนทําให้ในปัจจุบนั สบายดี เรดิโอ  
เป็นสถานีวิทยท่ีุครองใจ และสามารถครองความนิยมในอนัดบัสงูของกลุ่มเปา้หมายจากการสํารวจ 
ของ AGB Nielsen Media Research ส่งผลให้ลกูค้าบริษัทโฆษณา และบริษัทเจ้าของสินค้า ยงัคง
ให้ความมัน่ใจในการใช้ส่ือโฆษณาของบริษัทมาอยา่งตอ่เน่ือง 

 

 



บริษัท อาร์เอส จํากดั (มหาชน)   

 

หน้า 11 

รูปแบบของรายการวทิยุ 

สบายด ีเรดโิอ  

สบายดี เรดิโอ เป็นสถานีท่ีได้รับการยอมรับจากกลุ่มผู้ ฟังอย่างต่อเน่ืองล้นหลาม เป็น
รายการวิทยท่ีุสร้างให้คนฟังทกุคนอารมณ์ดี กบัเพลงฮิตหลากสไตล์ และกิจกรรมความบนัเทิงแบบ
ปฏิสมัพนัธ์ (Interactive) หลากหลายแนว ดงัคํากลา่วท่ีวา่ “สบายดี เรดโิอ  คล่ืนเพลงฮิต ไมต่ดิกรอบ”  

ทัง้ในเร่ืองของบทเพลงท่ีเน้นเปิดเพลงไทยหลากสไตล์โดยไม่จํากดัรูปแบบ ไม่จํากดัแนว แตท่กุเพลง
จะต้องเป็นเพลงไทยยอดนิยม ท่ีผ่านการคดัสรร ติดชาร์ต หรือมียอดดาวน์โหลดสงูสดุทัง้สิน้ พร้อม
ด้วยทีมดีเจมืออาชีพอารมณ์ดีท่ีได้รับการยอมรับจากกลุ่มคนฟัง รวมไปถึงกิจกรรมหลากแนว ท่ีให้
ผู้ ฟังได้ สขุกายสบายดี มีชีวิตชีวาตลอดเวลา ทัง้ คอนเสิร์ต ท่องเท่ียว เลน่ ปาร์ตี ้การกินดีอยู่ดี มีโชค
ฯ ท่ีตอบสนองไลฟสไตล์ ทําให้เป็นการสร้างความสมัพนัธ์กบักลุ่มแฟนคลบัเก่า และขยายกลุ่มแฟน
คลบัใหมอ่ยา่งตอ่เน่ืองใกล้ชิดตลอดเวลา สง่ผลให้ สบายดี เรดิโอ ได้รับความรักและการยอมรับ และ
ผู้ ฟังมีความภกัดีในแบรนด์ (Loyalty) มาโดยตลอด  

ด้วยเหตนีุ ้ สบายดี เรดโิอ จึงเป็นรายการวิทยยุอดนิยมจากการสํารวจความนิยมบนหน้าปัด 
ของ AGB Nielsen Media Research และได้รับความนิยมในอันดับต้นๆ ตัง้แต่เปิดสถานีมาเม่ือ 
เดือนกรกฎาคม ปี 2554 จนกระทั่งปัจจุบัน ในกลุ่มรายการวิทยุระดับ นักศึกษา กลุ่มคนทํางาน  
(15 – 45 ปี)  

การตลาดและการแข่งขัน 

ในปัจจุบนัถึงแม้ว่ากลุ่มผู้ ฟังจะมีพฤติกรรมการฟังเพลงผ่านวิทยุน้อยลง แต่อย่างไรก็ตาม
ยอดผู้ ฟังท่ีมีการฟังเพลงออนไลน์ผ่านเว็บไซต์และอุปกรณ์สมาร์ทโฟน นัน้มีมากขึน้ โดย COOL 
Fahrenheit 93 และ สบายดี เรดิโอ ได้มียอดผู้ ฟังท่ีฟังเพลงผ่านทางเว็บไซต์ และแอพพลิเคชัน่ เพิ่ม
มากขึน้เร่ือยๆ รวมถึงช่องทางการติดต่อส่ือสารยอดติดตาม (Follow)  ยอดการรับชม ( View)  
ผา่นทางโซเชียลมีเดียก็มีมากขึน้ตามลําดบั  

การตลาดและการแข่งขนัของธุรกิจส่ือวิทยุยงัคงมีอยู่สงูเน่ืองจากงบประมาณโฆษณาท่ีมี
จํากดั ทําให้ลกูค้าจะเลือกซือ้เวลาโฆษณาจากรายการวิทยท่ีุได้รับความนิยมสงูเป็นปัจจยัหลกั แตใ่น
ขณะเดียวกนั กลยทุธ์ด้านราคานัน้ก็มีความสําคญัต่อการตดัสินใจซือ้โฆษณาสงู เน่ืองด้วยจะทําให้
ลกูค้าสามารถได้เวลาโฆษณามากขึน้ หรือ ได้รูปแบบโฆษณาท่ีหลากหลายทัง้นีข้ึน้อยูก่บักลยทุธ์การ
ขายของแตล่ะบริษัทท่ีจะจงูใจให้ลกูค้าเห็นวา่คุ้มคา่กบัเงินท่ีใช้ไปสงูท่ีสดุ  
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กลยุทธ์การตลาด 

 1)  กลยุทธ์นโยบายความคุ้ มค่า (Value for money) เพ่ือสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับ
งบประมาณท่ีลูกค้ามีอยู่เพ่ือการโฆษณา ในลกัษณะของการขายแบบแพ็กเกจ คือ การขายเวลา 
โฆษณา ร่วมกบัการจดักิจกรรมทางการตลาดซึ่งมีผลต่อการส่งเสริมการขายอย่างเป็นรูปธรรมและ
คุ้มคา่ตอ่การลงทนุ  

 2) กลยทุธ์การจดักิจกรรมสง่เสริมการขาย  จากสภาวะการแขง่ขนัอยา่งเข้มข้นของธุรกิจวิทย ุ
ท่ีต้องการสร้างความแตกต่างของรายการให้เกิดขึน้ เพ่ือเสริมสร้างมลูค่าเพิ่มทัง้ต่อคล่ืนวิทยแุละต่อ
ลูกค้าและสินค้าท่ีร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ดังนัน้การขายเวลาโฆษณาอย่างเดียวไม่
เพียงพอต่อความต้องการของลกูค้า และต่อการสร้างแบรนด์ของบริษัทฯ และคล่ืน ด้วยเหตนีุท้าง
บริษัทฯ จึงมีการปรับปรุงกลยุทธ์การดําเนินการให้ความสําคญักับการจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย 
โดยมีกลยุทธ์การเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจ (Synergy) กับพนัธมิตรในด้านต่างๆ โดยการเข้าร่วมเป็น 
ส่ือพนัธมิตร (Media Partner) ให้กบักิจกรรมหรือคอนเสิร์ตท่ีมีกลุ่มลกูค้าเปา้หมายเดียวกนั  รวมถึง
การเพิ่มมลูคา่ของสนิค้าโดยมีกิจกรรมสง่เสริมการขายท่ีทําร่วมกนัระหวา่งรายการและผู้ ฟัง  

กิจกรรมส่งเสริมการขายทัง้หมดนี ้ บริษัทฯ จะเน้นกิจกรรมท่ีมีคุณภาพท่ีสามารถให้สาระ
และบนัเทิงกบัผู้ ร่วมกิจกรรมและในขณะเดียวกนัยงัสามารถตอบสนองนโยบายการตลาดของลกูค้า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความชัดเจนและตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถสร้าง
รายได้จากการจดักิจกรรมสง่เสริมการขายให้กบัลกูค้าได้อีกทางหนึง่ 

นอกจากนีแ้ล้วบริษัทฯ ยงัใช้ศกัยภาพของฝ่ายโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ของบริษัทฯเพ่ือ
เผยแพร่กิจกรรมของรายการวิทยุในสังกัด และกิจกรรมของลูกค้าให้เป็นท่ียอมรับและรู้จักอย่าง
แพร่หลาย ทัง้ในรูปแบบข่าวประชาสัมพันธ์และการโฆษณาในส่ืออ่ืนๆ เช่น รายการโทรทัศน์, 
นิตยสาร, ส่ือกลางแจ้ง, ส่ือเคลื่อนท่ี ฯลฯ อีกด้วย 

3)    กลยทุธ์การให้บริการวางแผนโฆษณา  บคุลากรของบริษัทฯ เป็นผู้ ท่ีอยู่ในสายงานวิทยุ
มาเป็นเวลานาน มีความรู้และความเข้าใจในธุรกิจส่ือวิทยเุป็นอยา่งดี สามารถให้คําปรึกษากบัลกูค้า
ในการวางแผนการบริหารส่ือให้มีคุณภาพมากท่ีสุด และการเลือกซือ้เวลาโฆษณาหรือแพ็คเกจ
โฆษณาท่ีเหมาะสมกบัวตัถปุระสงค์ของลกูค้าและกลุ่มผู้ ฟังรายการ  บริษัทฯ มีการวางแผนโฆษณา
โดยสร้างสรรค์กิจกรรมพิเศษเฉพาะกิจ เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าและข้อจํากัดของ
สินค้าแต่ละประเภท ซึง่บริษัทฯ ได้ใช้นโยบายการเป็นคู่ค้าร่วมกบัผลิตภณัฑ์ในการวางแผนโฆษณา
เช่นนีก้บัสนิค้าทกุรายท่ีสนบัสนนุรายการ เพ่ือสร้างแรงจงูใจและเกิดความคุ้มคา่สงูสดุในการเลือกใช้
บริการสื่อของบริษัทฯ  
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การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

1. นกัจดัรายการวิทย ุและบคุลากรฝ่ายผลติและสร้างสรรค์ 

บริษัทฯ ได้สร้างนวตักรรมใหม่ของวงการวิทยุโดยนักจัดรายการวิทยุแต่ละคนจะต้องเพิ่ม
ศกัยภาพของตนเองให้มากยิ่งขึน้ โดยเฉพาะจะต้องมีเร่ืองของความรู้เบือ้งต้นทางการตลาด และรู้จกั
การใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งนักจัดรายการ จะเป็นผู้ มีส่วนสําคญัในการสร้างความ
นิยมให้แก่สถานี โดยต้องเป็นบุคคลท่ีมีความสามารถในการโต้ตอบกับผู้ ฟังและมีความรู้เก่ียวกับ
เพลงและหลกัการทางการตลาดในเบือ้งต้นเป็นอย่างดี อีกทัง้ยงัต้องผา่นการฝึกอบรม พฒันาความรู้
ด้านเทคโนโลยี เพ่ือสามารถใช้เคร่ืองมือและซอฟต์แวร์ทันสมัยได้อย่างคล่องตวั สามารถดําเนิน
รายการตามรูปแบบของรายการท่ีวางไว้ให้สอดคล้องกบัรสนิยมของกลุ่มฟังเป้าหมาย และปัจจุบนั
นักจัดรายการของบริษัทฯ ยังต้องเป็นผู้ มีทักษะในการเป็นผู้ ดําเนินรายการภาคสนามในการจัด
กิจกรรมสง่เสริมการขาย เพ่ือรองรับงานกิจกรรมพิเศษเพ่ือสง่เสริมการขายอีกทางหนึง่ด้วย 

2. ระบบการออกอากาศ 

บริษัทได้เลือกใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการควบคุมการออกอากาศแบบอัตโนมัติซึ่งเป็น
เทคโนโลยีท่ีเป็นมาตรฐานสากล และมีการอพัเดทซอฟต์แวร์อย่างต่อเน่ือง เพ่ือความทนัสมยั และ
คณุภาพในการออกอากาศมากท่ีสดุ 

 

2.2 ธุรกิจจัดจาํหน่ายเพลง 

 ธุรกิจจดัจําหน่ายเพลงของอาร์เอส มีการดําเนินงานในลกัษณะครบวงจร ครบทุกขัน้ตอน
ของการดําเนินงาน ตัง้แตก่ารคดัเลือกศลิปิน การทํางานเพลง การทําการโปรโมท การวางกลยทุธ์ส่ือ
และการตลาด การบริหารศิลปิน และการบริหารคอนเทนต์เพลง ทัง้ในแง่ตวัศิลปิน ตัวงานเพลง  
ในรูปแบบทัง้ดิจิตลัคอนเทนต์ และการขายแผ่นเพลง โดยมีรายละเอียดขัน้ตอนการดําเนินงานดงันี ้
  

 1)  การวางโครงสร้างการประกอบธุรกิจจดัจําหน่ายเพลง (Business Model) เน่ืองจากอาร์
เอส มีศิลปินจํานวนมากทําให้สามารถผลิตผลงานเพลงได้หลากหลายเพ่ือตอบสนองกลุ่มเปา้หมาย
ได้ครบทกุกลุ่มและสามารถผลิตผลงานออกสู่ตลาดได้อย่างต่อเน่ือง การทํางานเพลงจะเร่ิมต้นจาก
การนําเสนอแนวความคิด คอนเซปต์ของงาน และกําหนดกลุ่มผู้ ฟังเป้าหมายต่อคณะกรรมการ
บริหารธุรกิจจัดจําหน่ายเพลง (Music Business Management Board) เพ่ือพิจารณาอนุมัติใน
หลกัการ โดยแผนการผลิตแตล่ะเพลงจะแตกตา่งกนัไปตามประเภท และประมาณการยอดขายของ
แตล่ะเพลงเป็นสําคญั  หลงัจากนัน้การทํางานเพลงจะดําเนินการอย่างอิสระโดยทีมงานในแตล่ะคา่ยเพลง 
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โดยทีมงานจะดําเนินการทัง้แผนการประชาสัมพันธ์ การวางกลยุทธ์การโปรโมท และนํามา
ประสานงานร่วมกับหน่วยงานจัดจําหน่าย  เพ่ือทําให้ผลงานท่ีออกมาผ่านการวางแผนและการ
กลัน่กรองทุกขัน้ตอน ดงันัน้คณุภาพของผลงานจะตรงกบัความต้องการและกระแสความนิยมของ
ตลาดในปัจจบุนั  

 2) การวางนโยบายการผลิตผลงานในจํานวนท่ีเหมาะสม เน้นการให้ความสําคัญกับ
คุณภาพของผลงาน และการดูแลสินค้าเม่ือออกสู่ตลาดอย่างใกล้ชิดตัง้แต่ต้นจนจบกระบวนการ  
ทําให้การผลิตผลงานแต่ละชุดเป็นไปตามการวางแผนในขัน้ต้น และมียอดขายเป็นไปตามการ
คาดการณ์ 

 3)  การใช้ประโยชน์จากส่ือต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นส่ือโทรทศัน์ ทัง้ส่ือโทรทศัน์ฟรีทีวีและโทรทศัน์
ดาวเทียม ส่ือวิทยุ ส่ือออนไลน์ทัง้ทางเว็บไซต์ และโซเชียลมีเดียต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัท 
ในเครือเพ่ือให้การประชาสัมพันธ์ผลงานมีประสิทธิภาพ และเป็นการใช้ส่ือท่ีมีอยู่ทัง้หมดให้เกิด
ประสทิธิภาพสงูสดุ 

 4)  การมีระบบการจดัจําหน่ายท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถกระจายสินค้าถึงผู้บริโภคได้อย่าง
ทัว่ถึง ทัง้ในรูปแบบของดิจิตลัคอนเทนต์และ แผ่นเพลงมีการติดตามการทํางาน และบริหารระบบ
การจดัจําหน่ายอยา่งใกล้ชิด 

 5)  การบริหารจดัการลิขสิทธ์ิงานเพลงท่ีมีอยู่อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพ่ือสร้าง
รายได้เพิ่มเตมิให้กบับริษัท  

6) การวางนโยบายในการเปิดโอกาสให้กับกลุ่มศิลปินใหม่ นักแต่งเพลง และช่องทาง
สร้างสรรค์งานเพลงรูปแบบใหม่ เพ่ือพฒันาและยกระดบังานเพลงของกลุ่มอาร์เอสให้ทนัสมยัและ
ครอบคลมุกลุม่เปา้หมายตลอดเวลา 

 

โดยท่ีการประกอบธุรกิจจดัจําหน่ายเพลง มีรายได้หลกัจาก 3 แหลง่ดงันี ้

 1)  รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์เพลงในรูปแบบต่างๆ ผ่านทางระบบดิจิตอล (Digital 
Content)   ไม่ว่าจะเป็นการดาวน์โหลดเพลง (Download) การดาวน์โหลดเสียงเรียกเข้าผ่านทาง
โทรศพัท์ (Ring tone) การเลือกซือ้เพลงรอสายผา่นเครือขา่ยของระบบโทรศพัท์เคล่ือนท่ี (Ring Back 
Tone) การดาวน์โหลดเพลง (Full Song) ผ่านช่องทางอ่ืนๆ เช่น  iTunes หรือผา่นเครือข่ายของระบบ
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี (WAP) การฟังเพลงในรูปแบบ Online Streaming ผา่นระบบ Deezer การฟังเพลง
และดมูิวสิควิดีโอออนไลน์ผ่าน Youtube และในปี 2558 บริษัทฯกําลงัเตรียมเข้าร่วมกบัแพลตฟอร์ม 
พนัธมิตรท่ีมีศกัยภาพอีกมากมาย 
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 2)  รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์เพลงในรูปแบบของซีดีเพลง (CD), MP3 ทัง้ในรูปแบบการ
รวมฮิตซิงเกิล้ใหม่และการรวมฮิตเพลงเก่าในรูปแบบต่างๆ รวมไปถึงวีซีดี (VCD) และ ดีวีดี (DVD) 
บนัทกึภาพการแสดงคอนเสร์ิตของศลิปินตา่งๆ ทัง้เพลงไทยสากลและลกูทุ่ง  

 3)  รายได้จากการจดัเก็บลิขสิทธ์ิเพลง โดยบริษัท จดัเก็บลิขสิทธ์ิไทย จํากดั หรือในช่ือย่อว่า 
TCC (Thai Copyright Collection CO., LTD.) เป็นบริษัทในเครือท่ีทําหน้าท่ีจดัเก็บลิขสิทธ์ิผลงาน
ตา่งๆ ท่ีถกูนําไปใช้ในเชิงพาณิชย์ให้กบับริษัท อาร์เอส จํากดั (มหาชน) 

 

ศิลปินนักร้องในสังกัด (Artist /Singer) 

ปัจจุบันบริษัทฯ มีศิลปินนักร้องเพลงไทยสากล และเพลงไทยลูกทุ่ง ประกอบด้วยศิลปิน
เด่ียวและศิลปินกลุ่ม ซึ่งสามารถนําเสนองานเพลงท่ีหลากหลายครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ทัว่ประเทศ ตวัอยา่งศลิปินในอาร์เอส ได้แก่  

ศิลปินเพลงไทยสากล เช่น โฟร์ – มด, ทรี ทู วนั, ธามไท, เนโกะ จัม๊ป์, ขนมจีน, หวาย, เอก  
สรุะเชษฐ์,  Alarm 9, เล้าโลม, คาราเมล,  เคลิม้ เป็นต้น 

ศลิปินเพลงไทยลกูทุง่ เช่น ใบเตย อาร์สยาม, จ๊ะ อาร์สยาม, กุ้ง สธิุราช, กระแต อาร์สยาม, 
บา่ววี หลวงไก่, หญิง ธิตกิานต์ และ จินตหรา พนูลาภ เป็นต้น 
 
การตลาดและการแข่งขัน 

ในปัจจบุนัผู้บริโภคมีพฤติกรรมการฟังเพลงท่ีเปล่ียนไปจากเดิม โดยมีตวัแปรท่ีสําคญัคือการ
ใช้งานอินเตอร์เน็ตและการเพิ่มขึน้อย่างแพร่หลายของอปุกรณ์สมาร์ทโฟน (Smartphone) ส่งผลให้ 
ผู้บริโภคหนัมาฟังเพลงออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ตา่งๆ และฟังเพลงบนอปุกรณ์สมาร์ทโฟนกนัมากขึน้ 
และผู้บริโภคมีการซือ้สนิค้าประเภทแผน่เพลงลดลง ดงันัน้บริษัทฯ จึงต้องให้ความสําคญักบัช่องทาง
การจดัจําหน่ายมากขึน้ ต้องมีช่องทางท่ีหลากหลาย เพ่ือให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อยา่งทัว่ถึงโดย
ไมจํ่าเป็นจะต้องเป็นผลติภณัฑ์แผน่เพลงเสมอไป 

นอกจากนีย้งัมีปัญหาเร่ืองการละเมิดลิขสิทธ์ิเพลง ท่ีเกิดขึน้อย่างกว้างขวางผ่านทางระบบ
ออนไลน์หรือระบบดิจิตอล เน่ืองจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทําให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึง 
ช่องทางการดาวน์โหลดผิดกฎหมายได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ซึ่งธุรกิจจัดจําหน่ายเพลงทั่วโลกมี
แนวโน้มหดตวัลงทกุปี โดยเฉพาะการลดลงของรายได้จากการขายแผ่นเพลง ทําให้บริษัทผู้ประกอบ
ธุรกิจจัดจําหน่ายเพลงรายย่อยหรือค่ายเพลงขนาดเล็กดําเนินธุรกิจได้ยาก บางครัง้ถึงขัน้ต้องปิด
กิจการไป  
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อย่างไรก็ดีในปี 2557 นี ้บริษัทฯได้มีการปรับโครงสร้างธุรกิจจดัจําหน่ายเพลงครัง้ใหญ่ โดย
มีการควบรวมธุรกิจจัดจําหน่ายเพลงสตริงและเพลงลูกทุ่งมาไว้ด้วยกัน อยู่ภายใต้ผู้ บริหารคน
เดียวกัน และใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพ่ือลดต้นทุนบางส่วนลง รวมถึงบริษัทฯ ยงัได้มีการลดจํานวน
สนิค้าคงคลงัของแผน่เพลง เพ่ือให้สอดคล้องกบัพฤตกิรรมผู้บริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปอีกด้วย 

 

2.3  ธุรกิจรับจ้างและผลิตกิจกรรม 

รายได้จากธุรกิจรับจ้างและผลติกิจกรรม มาจาก 2 สว่น ได้แก่ การจดัคอนเสร์ิตและกิจกรรม
การตลาด และการบริหารศลิปิน 

การจัดคอนเสิร์ตและกิจกรรมการตลาด  

ประเภทของธุรกิจการแสดง และ กิจกรรมการตลาด เป็นอีกรูปแบบหนึ่งในประเทศไทยท่ีมี
การขยายตัว อย่างรวดเร็ว เป็นผลให้ลูกค้าบริษัทโฆษณาและบริษัทเจ้าของสินค้า มีการจัดสรร
งบประมาณในแง่ของกิจกรรมสง่เสริมการขาย ณ จดุขาย (Below the line) มากขึน้  

อาร์เอสมีความเช่ียวชาญในการจัดคอนเสิร์ตและกิจกรรมการตลาด ผลิตผลงานได้
สอดคล้องกบัแผนการตลาดของลกูค้าท่ีลงทนุในส่ือกิจกรรมสง่เสริมการขาย ณ จดุขาย ประเภทการ
แสดง และ อีเวนต์ โดยมีการเสนอแผนงาน รูปแบบส่ือกิจกรรมบนัเทิงต่างๆ ให้มีความต่อเน่ืองและ
สง่ผลตอ่ธุรกิจในระยะยาวได้ 
 

กิจกรรมการตลาด 

สําหรับธุรกิจการจดัคอนเสร์ิต และ กิจกรรมการตลาด ในประเทศไทยจะจดัแบง่เป็น 3 กลุม่
ใหญ่ ดงันี ้

1. กลุ่มบริษัทประเภท  จัดงานแสดง (Presentation) และผู้ รับ จ้างจัดอีเวนต์  (Event 
Organizer) ท่ีให้บริการรับจดั อีเวนต์ทัว่ไปให้กบัสนิค้า และบริการ 

2. กลุม่บริษัทประเภท ผู้สนบัสนนุอีเวนต์ระดบัท้องถ่ิน (Local Event Promoter) ท่ีให้บริการ
จดัการแสดง โชว์ คอนเสิร์ต โดยเป็นผู้ลงทุนในการทําตลาด จดังานเอง และ / หรือ ร่วมกับบริษัทอ่ืนๆ  
ในประเทศ 
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3. กลุ่มบริษัทประเภท ผู้สนบัสนุนอีเวนต์ระหว่างประเทศ (International Event Promoter) 
ท่ีให้บริการจดัการแสดง โชว์ คอนเสิร์ต โดยผู้ลงทุน และให้บริการในการทําแผนตลาด จดังานเอง 
และ / หรือ ร่วมกบับริษัทอ่ืน โดยเป็นผู้คดัสรรงานเพ่ือมาทําตลาดในประเทศ 

การจดัคอนเสิร์ต และ กิจกรรมการตลาดในประเทศไทย มีการแข่งขนัค่อนข้างสงู เน่ืองจาก
มีผู้ประกอบการ ทัง้บริษัทท่ีมีขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ เป็นจํานวนมาก แตใ่นขณะเดียวกนัธุรกิจนีก็้
มีโอกาสทางด้านธุรกิจสงู เน่ืองจากแผนการตลาดส่วนใหญ่ของสินค้าต่างๆ จะจดัสรรงบประมาณ
ของ กิจกรรมสง่เสริมการขาย ณ จดุขาย เพิ่มขึน้ทกุๆ ปีเช่นกนั  

อาร์เอสเป็นบริษัทบนัเทิงขนาดใหญ่ ซึ่งมีข้อได้เปรียบในการดําเนินธุรกิจการจดัคอนเสิร์ต
และกิจกรรมการตลาด เน่ืองจากมีศิลปิน นกัร้อง ท่ีได้รับความนิยมอยู่ในสงักดัเป็นจํานวนมาก อีก
ทัง้มีธุรกิจส่ือครบวงจร ทัง้ส่ือโทรทัศน์และสื่อวิทยุ ทําให้มั่นใจได้ว่าการจัดคอนเสิร์ตและกิจกรรม
การตลาด กบับริษัทฯ  จะตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  

การบริหารศลิปิน 

เน่ืองจากอาร์เอสดําเนินธุรกิจบนัเทิงแบบครบวงจรมาจนกระทัง่ถึงปัจจุบนั พบว่ามีศิลปิน 
นกัแสดงในสงักดัมากมาย ซึ่งศิลปินและนกัแสดงเหล่านีถื้อเป็นสินทรัพย์ของอาร์เอส ท่ีสร้างมลูค่า
และเป็นตวัแทนของบริษัทฯในการเข้าร่วมกิจกรรมกับองค์กรอ่ืนๆ รวมทัง้การรับงานหลงัจากออก
อลับัม้และโปรโมทผลงานเพลงจนเป็นท่ีนิยมแล้ว 

การบริหารศิลปิน คือ การจดัการงานต่างๆเพ่ือให้เกิดมลูค่าเพิ่มแก่ตวัศิลปิน  มุ่งเน้นในการ
สร้างงานเพ่ือเสริมสร้างรายได้ให้กบัศิลปินในสงักดั นอกเหนือจากการออกผลงานเพลงหรือผลงาน
แสดงตามปกติ โดยผลงานเหล่านีจ้ะต้องสอดคล้องและเกือ้หนุนให้ภาพลกัษณ์ของศิลปินดีขึน้หรือ
ชดัเจนขึน้ ซึง่งานท่ีกล่าวมาข้างต้น ได้แก่ การจดัแสดงคอนเสิร์ตทัง้ในประเทศและต่างประเทศ งาน
โชว์ตวั ไมว่า่จะเป็นการร้องเพลง เดนิแบบ สมัภาษณ์ เลน่กีฬา ฯลฯ งานจ้างแสดงเพ่ือเก็บบตัรเข้าชม
ในลกัษณะล้อมรัว้ การรับจ้างผลติงานตามความต้องการของลกูค้า และงานพรีเซนเตอร์  
 

การตลาดและการแข่งขัน 

บริษัทฯ ใช้ทัง้กลยุทธ์ Mass Customization Strategy และ กลยุทธ์การตอบสนองลูกค้า
เฉพาะราย (Customization Strategy) เป็นกลยุทธ์หลกัในการทํางาน (ขึน้อยู่กับประเภทของการ
ผลิตและการบริการ) โดยมุง่เน้นไปท่ีกลุม่ลกูค้าท่ีเป็นเจ้าของสินค้า (Direct Customer) เป็นหลกั แต่
ก็ไมล่ะเลยลกูค้าท่ีเป็นบริษัทโฆษณา (Advertising Agency) ทัง้นีใ้นการนําเสนองานให้กบัลกูค้านัน้
ทางบริษัทฯ มุ่งเน้นท่ีจะให้ลูกค้าได้มองให้เห็นว่างานท่ีบริษัทฯ นําเสนอนัน้  เป็นเคร่ืองมือ 
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ทางการตลาด (Marketing Tool) ท่ีจะทําให้ลูกค้าแต่ละรายประสบความสําเร็จในวัตถุประสงค์ 
ทางการตลาดท่ีตัง้ไว้ของลกูค้าทกุรายโดยอาศยัหลกัการของการตลาดภาคบนัเทิง (Entertainment 
Marketing) ในการเข้าถึงผู้บริโภค 
 บริษัทฯ มีการบริหารจดัการศิลปิน โดยให้ศิลปินสามารถรับงานเองได้ โดยราคาค่าจ้างต้อง
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของบริษัทฯ และศิลปินต้องหักส่วนแบ่งกลบัมาให้บริษัทฯ ตามท่ีกําหนดไว้  
ซึ่งรูปแบบการบริหารจัดการนี  ้ทําให้ศิลปินมีงานและรายได้เพิ่มมากขึน้ และการบริหารจัดการ  
เกิดความคลอ่งตวัมากขึน้ 
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3. ปัจจัยความเส่ียง 
 การประกอบธุรกิจของบริษัท อาร์เอส จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย (บริษัทฯ) ประเมินว่า
ความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้และอาจมีผลกระทบตอ่การดําเนินธุรกิจ มีดงันี ้ 

3.1 ความเส่ียงจากการถูกละเมิดลิขสิทธ์ิ 

อุตสาหกรรมเพลงได้รับผลกระทบหลกัจากการละเมิดลิขสิทธ์ิผลงานเพลงในหลากหลาย
รูปแบบ เช่น การจําหน่ายแผน่เพลง (CD,VCD,DVD,MP3) แบบละเมิดลิขสิทธ์ิ การดาวน์โหลดเพลง
จากเว็บไซท์ท่ีไม่ได้รับอนุญาต การนําคอนเทนต์เพลงไปหารายได้ของผู้ ประกอบการผ่านการ
ให้บริการร้านคาราโอเกะ การจัดกิจกรรม และงานแสดงคอนเสิร์ตต่างๆ เป็นต้น  ซึ่งการละเมิด
ลขิสทิธ์ิดงักลา่ว สง่ผลให้รายได้ของสว่นงานเพลงไมส่ะท้อนปริมาณการบริโภคท่ีแท้จริง  

อย่างไรก็ดี บริษัทฯได้ตระหนักถึงความสําคัญของปัญหาดังกล่าว และแก้ไขปัญหาโดย
ปรับเปล่ียนกลยทุธ์การขายให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค เช่น การเปล่ียน
รูปแบบการขายสินค้าประเภทซีดีเพลง เป็นไฟล์ digital มากขึน้ การเปล่ียนช่องทางการจดัจําหน่าย
ผ่านร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) และร้านสะดวกซือ้ การพัฒนาระบบดิจิตอล และ
ช่องทางการดาวน์โหลดคอนเทนต์ให้สามารถใช้บริการได้โดยง่าย การปรับเปล่ียนรูปแบบผลิตภณัฑ์
และเพิ่มบริการใหม่ๆ เป็นต้น นอกจากนี ้ได้จัดให้มีการป้องกันและปราบปรามการละเมิดลิขสิทธ์ิ 
โดยได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากภาครัฐในการบังคับใช้กฎหมายเข้าดําเนินการกับ
ผู้ประกอบการท่ีกระทําความผิดฐานละเมิดลขิสทิธ์ิในสนิค้าของบริษัทฯ   

3.2 ความเส่ียงจากการต่ออายุสัญญาสัมปทาน 

 3.2.1 สัมปทานธุรกจิวิทยุ 

โดยปกติการทําสญัญาเช่าเวลาออกอากาศกระจายเสียงสถานีวิทยุมีระยะเวลาประมาณ 2 ปี  
ซึ่งหากบริษัทฯไม่ได้รับการต่ออายุสัญญาเช่าเวลาออกอากาศดงักล่าวจะส่งผลกระทบต่อความ
ต่อเน่ืองของการออกอากาศรายการและรายได้ของบริษัทฯ ทัง้นี ้หมายรวมถึงความเส่ียงจากการ
เปล่ียนแปลงเง่ือนไขในสญัญาซึง่อาจทําให้บริษัทฯได้รับเง่ือนไขท่ีด้อยลงไปจากเดมิ  นอกจากนี ้การ
แสวงหาเวลาออกอากาศใหม่เพ่ือทดแทนอาจทําให้บริษัทฯสญูเสียประโยชน์จากความต่อเน่ืองทาง
ธุรกิจ และการสร้างความนิยมให้เทียบเคียงกับรายการเดิมได้ หรืออาจทําให้ต้นทุนเพ่ือการได้มา
สงูขึน้  อย่างไรก็ดี บริษัทฯ เช่ือว่า จากการท่ีบริษัทฯ ผลิตผลงานท่ีมีคณุภาพออกมาอย่างต่อเน่ือง  
จนได้รับความนิยม มีฐานผู้ ฟังรายการประจํา รวมถึงการท่ีบริษัทฯเป็นผู้ประกอบการรายสําคญัใน
ธุรกิจ ได้รักษามาตรฐานในการชําระเงินและปฏิบัติตามเง่ือนไขของการจ่ายค่าเช่าเวลาอย่าง
เคร่งครัด ตลอดจนมีการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัผู้ให้สมัปทานจะทําให้บริษัทฯ  
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ได้รับความไว้วางใจและสามารถลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการตอ่อายสุญัญาเช่าได้  แตอ่ยา่งไร
ก็ตาม บริษัทฯจะมีการพิจารณาถึงมลูค่าในการต่ออายสุญัญาสมัปทาน โดยเปรียบเทียบกบัความ
คุ้มค่าในการลงทุน ซึ่งหากบริษัทฯพิจารณาแล้วเห็นว่าการต่ออายุสมัปทานดงักล่าวไม่ก่อให้เกิด
ประโยชน์กบับริษัทฯ ทางบริษัทฯอาจพิจารณาไมต่อ่อายสุมัปทานดงักลา่ว  

 3.2.2 สัมปทานธุรกิจทวีีดาวเทยีม  

จากการท่ีสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาต ิ(กสทช.) ได้ออกประกาศเร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการอนญุาตให้บริการกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือจัดระเบียบผู้ประกอบการช่องทีวีดาวเทียมและเคเบิลทีวีให้เข้าสู่กลไกการ
กํากบัดแูล  โดย กสทช.จะออกใบอนญุาตให้ผู้ประกอบการเป็นคราวๆ ในขัน้แรกใบอนญุาตจะมีอาย ุ
1 ปี หลงัจากนัน้จะพิจารณาต่อใบอนุญาตให้อีกคราวละไม่เกิน 2 ปี โดย กสทช.ได้นําหลกัเกณฑ์
เร่ืองร้องเรียนการกระทําความผิดเก่ียวกับเนือ้หารายการท่ีไม่เหมาะสม หรือ การโฆษณาท่ีผิด
กฎหมาย หรือ การกระทําอันเป็นการขัดหรือแย้งกับการกํากับดูแลด้านการคุ้มครองผู้ ใช้บริการ 
รวมถึงหลกัเกณฑ์อ่ืนๆท่ีทาง กสทช. จะออกเพิ่มเติมในอนาคต มาเป็นพืน้ฐานในการพิจารณาต่อ
ใบอนุญาตแก่ผู้ประกอบการกิจการแต่ละราย  ซึ่งการได้รับใบอนุญาตเป็นคราวๆและแต่ละคราวมี
อายกุารประกอบการระยะสัน้อาจเป็นข้อจํากดัในการขยายธุรกิจ การวางแผนการผลติ และการสร้าง
รายได้ของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี บริษัทฯตระหนักถึงความสําคญัของการปฏิบตัิตามข้อกําหนดและ
กฎเกณฑ์ อย่างเคร่งครัด เพ่ือให้เกิดความเช่ือมั่นว่าบริษัทฯจะสามารถได้รับการต่อใบอนุญาต
ประกอบกิจการทีวีดาวเทียมได้อยา่งตอ่เน่ือง 

3.3 ความเส่ียงจากการออกประกาศ หลักเกณฑ์ จากสํานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทศัน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ (กสทช.) 

บริษัทฯประกอบธุรกิจเก่ียวกับการประกอบกิจการโทรทัศน์ทัง้ในระบบภาคพืน้ดินซึ่งส่ง
สญัญาณแบบดิจิตอล (Digital Terrestrial Television) และ ระบบดาวเทียม(Sattellite Television) 
ซึง่กิจการโทรทศัน์นบัได้ว่าเป็นกิจการส่ือสารมวลชนท่ีมีอิทธิพลตอ่ประชาชนเป็นอยา่งยิ่ง  เพราะเป็น
การสื่อสารท่ีประชาชนสามารถเข้าถึงและรับรู้ข้อมลูได้อย่างทัว่ถึงมากกว่าส่ือมวลชนประเภทอ่ืนๆ 
ดงันัน้การประกอบกิจการโทรทศัน์จึงต้องดําเนินภายใต้กฎหมายเป็นสําคญั ซึ่งหน่วยงานภาครัฐท่ี
เข้ามามีบทบาทการกํากับดูแลผู้ ประกอบกิจการโทรทัศน์ของประเทศไทย  คือ   สํานักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)   
มีอํานาจหน้าท่ีหลักในการกํากับดูแลและออกประกาศหลักเกณฑ์ต่างๆเพ่ือควบคุมกํากับดูแล 
ผู้ประกอบกิจการโทรทศัน์ให้มีการแข่งขนักนัอย่างเสรีและเป็นธรรม มีมาตรฐานทางจริยธรรม และ
คุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับประโยชน์และมิให้ถกูเอาเปรียบจากผู้ประกอบกิจการ อาทิเช่น การกํากบัดแูล
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เนือ้หารายการต้องมีคณุภาพเหมาะสมกบักลุม่เปา้หมาย  การจดัระดบัความเหมาะสมของรายการ
เพ่ือคุ้มครองเด็กและเยาวชน  การโฆษณา เป็นต้น    ณ ปัจจบุนัประกาศ กสทช. ยงัมีออกมาอย่าง
ต่อเน่ืองตามแนวนโยบายของ กสทช. และตามสภาพปัญหาของการประกอบกิจการ   ดังนัน้   
การออกประกาศตา่งๆของ กสทช.จงึยงัเป็นสิ่งท่ีควบคูไ่ปกบัการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบกิจการ
โทรทศัน์ทุกรายเช่นเดิม   กฎเกณฑ์ต่างๆท่ีจะออกมาควบคมุการดําเนินธุรกิจเก่ียวกบัการประกอบ
กิจการโทรทศัน์ของบริษัทจึงยงัไม่เสถียร   และต้องใช้เวลาอีกสกัระยะเพ่ือให้เห็นกฎเกณฑ์ท่ีออกมา
บงัคบัทัง้หมดก่อนว่าจะสง่ผลกระทบกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัทหรือไม่เพียงใด อนัจะสะท้อนเป็น
ปัจจยัความเส่ียงในการดําเนินธุรกิจได้ 

3.4 ความเส่ียงจากภาวะการแข่งขันที่รุนแรงในธุรกิจส่ือโทรทศัน์ 

 ในปีท่ีผ่านมา อุตสาหกรรมโทรทัศน์มีภาวะการแข่งขันท่ีรุนแรงมากยิ่งขึน้ จากการเร่ิม
ออกอากาศของทีวีดจิิตอลประมาณช่วงกลางปี 2557  รวมถึงช่องรายการตา่งๆมากมายท่ีมีอยูบ่นทีวี
ดาวเทียมและเคเบิลทีวีท้องถ่ิน  จะเห็นได้จากการท่ีผู้ ประกอบการของแต่ละช่องมีการปรับผัง
รายการใหม่ๆอย่างต่อเน่ือง มีการพฒันาคณุภาพและรูปแบบของรายการให้น่าสนใจ เพ่ือช่วงชิงเรท
ติง้จากผู้ ชมรายการและเม็ดเงินโฆษณาในตลาด บริษัทเอเยนซี่โฆษณาจะมีตัวเลือกในการลง
โฆษณามากขึน้ โดยมี “เรทติง้” และ “ความคุ้มค่าของราคา” เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาลงโฆษณา  
เป็นผลให้การขายเวลาโฆษณายากขึน้  อย่างไรก็ดี จากการท่ีบริษัทฯมีประสบการณ์การทําธุรกิจ
ผลิตรายการโทรทศัน์ และบริหารช่องทีวีดาวเทียมของตวัเองมาเป็นเวลานาน มีกลุ่มผู้ชมเปา้หมาย
ชดัเจน มีคอนเทนต์ท่ีแข็งแรงด้วยรูปแบบท่ีตรงกบัรสนิยมของผู้ชมรายการ มีบคุลากรและทีมงานท่ีมี
คุณภาพและมีประสบการณ์  รวมถึงมีกิจกรรมส่งเสริมการตลาดรูปแบบต่างๆเพ่ือกระตุ้นให้ผู้ ชม
ติดตามรับชมอย่างต่อเน่ือง จนทําให้ช่องทีวีดาวเทียมของบริษัทฯติดอยู่ในอนัดบัต้นๆจากการจัด
อันดับช่องทีวีดาวเทียมจาก AGB Nielsen Media Research (บริษัทสํารวจและวิจัยตลาดท่ีเป็นท่ี
ยอมรับในระดบัโลก) จะช่วยให้บริษัทฯสามารถช่วงชิงและรักษาสว่นแบง่ทางการตลาดจากคูแ่ข่งใน
อตุสาหกรรมได้ 

3.5 ความเส่ียงจากโครงการขนาดใหญ่ที่ได้มาเป็นครัง้คราว  

บริษัทฯมีแผนงานการขยายธุรกิจอย่างต่อเน่ือง ซึ่งบางโครงการท่ีบริษัทฯได้มา จําเป็นต้อง
ใช้เงินลงทุนค่อนข้างสงู จึงอาจมีความเส่ียงหากไม่สามารถบริหารรายได้ให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ี
วางไว้ ซึ่งอาจมาจากหลายสาเหตุ ได้แก่ การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี การ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค กระแสความนิยมต่างๆ ภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมท่ี
รุนแรงมากขึน้ ตลอดจนอาจมีการบอกเลิกสญัญา หรือ การเกิดเหตุการณ์ใดๆ ท่ีทําให้ไม่สามารถ
ดําเนินการต่อได้ เป็นต้น อย่างไรก็ดี  บริษัทฯได้กําหนดกระบวนการในการพิจารณากลั่นกรอง  
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ประเมินประโยชน์และความคุ้มค่าก่อนการตดัสินใจลงทนุ โดยจดัให้มีการศกึษาความเป็นไปได้ของ
โครงการ เม่ือมีการทําสญัญาหรือข้อผกูพนัใดๆจะมีผู้ เช่ียวชาญจากหลายฝ่ายท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมกนั
พิจารณาเพ่ือความรอบคอบรัดกุม ตลอดจนกําหนดให้มีการวางแผนและการเตรียมงานล่วงหน้า  
นอกจากนี ้หากเป็นโครงการขนาดใหญ่มากจะต้องได้รับการอนมุตัิเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทด้วย  
เพ่ือลดความเส่ียงอยา่งมีนยัสําคญัท่ีอาจเกิดขึน้จากการลงทนุดงักลา่ว 
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4.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ  

ทรัพย์สินหลกัท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (กลุ่มอาร์เอส) แสดง
รายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้

4.1 ที่ดนิ 

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ทําการเช่าท่ีดินเพ่ือใช้ในการประกอบธุรกิจจากบริษัท เชษฐโชติ
ศักดิ์ จํากัด โดยมีรายละเอียดแสดงไว้ในหัวข้อเร่ือง รายการระหว่างกัน นอกจากนี  ้ในปี 2557   
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยได้ทําการเช่าท่ีดนิจากบคุคลอ่ืนนอกกลุม่ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

ที่ตัง้ ผู้เช่า อายุสัญญา 
ค่าเช่า /เดอืน 
(ล้านบาท) 

เลขท่ี 431/2-5 ซอย
ลาดพร้าว 15 แขวงจอมพล 
เขตจตจุกัร กทม. 

บมจ. อาร์เอส 3 ปี 
(ส.ค.57 – ก.ค.60) 

0.41 

 

4.2 อุปกรณ์  

อปุกรณ์หลกัท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และ บริษัทยอ่ย มีดงันี ้

บริษัท อุปกรณ์และเคร่ืองจักร 
ลักษณะ
กรรม 
สิทธ์ิ 

มูลค่าตาม
บัญชี 
ปี 2557 

(ล้านบาท) 

ภาระ
ผูกพัน 

1. บมจ. อาร์เอส  อปุกรณ์ห้องบนัทกึเสียง 
และ อปุกรณ์ศนูย์ถ่ายทอด  

เจ้าของ 77.14 ไมมี่ 

2. บจ. คลลูซิึม่ อปุกรณ์ห้องบนัทกึเสียง เจ้าของ 4.20 ไมมี่ 
3. บจ. ย๊าค  อปุกรณ์ศนูย์ถ่ายทอด  เจ้าของ 1.92 ไมมี่ 
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4.3 คลังสินค้า  

คลงัสนิค้าของบริษัทฯ และ บริษัทยอ่ย มีดงันี ้

ที่ตัง้ ผู้เช่า อายุสัญญา 
ค่าเช่า/ค่าบริการ 

ต่อเดอืน (ล้านบาท) 
เลขท่ี 9/102  ถนน
พหลโยธิน ตําบลคลองหนึง่ 
อําเภอคลองหลวง จงัหวดั
ปทมุธานี 

บมจ. อาร์เอส  1 ปี 
(สิน้สดุสญัญาเดือน 
มกราคม 2558) 

0.20 

2. อาคาร B9 เลขท่ี 9/26 
ถนนพหลโยธิน ตําบล
คลองหนึง่ อําเภอคลอง
หลวง จงัหวดัปทมุธานี 

บจ. สตาร์ซ 
(ประเทศไทย) 

1 ปี 
(สิน้สดุสญัญาเดือน 
ธนัวาคม 2557) 

0.10 

4.4 สัมปทานและสัญญาเช่าวทิยุ 

 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยแห่งหนึง่ได้ทําสญัญาเช่าสถานีวิทยจุากหน่วยงานราชการและบริษัท
ภายนอก ตามรายละเอียดดงันี ้

สถานี เจ้าของสถานี ช่วงเวลาตามสัญญา 

1. F.M. 93.0 MHz 

2. F.M. 88.5 MHz 

3. F.M. 91.5 MHz 

สถานีวิทยเุสียงจากทหารเรือวงันนัทอทุยาน 

สถานีวิทยเุสียงจากทหารเรือวงันนัทอทุยาน 

สถานีวิทยเุสียงศนูย์การทหารม้า 

1 มกราคม 57 – 31 ธนัวาคม 58 

1 มกราคม 57 – 31 ธนัวาคม 58 

1 มีนาคม 56 – 31 ธนัวาคม 57 
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4.5      สัญญาบริการการส่งสัญญาณภาพ 

บริษัทฯ ได้ทําสญัญาบริการการสง่สญัญาณภาพ และบริการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง มีดงันี ้

ผู้ให้บริการ ช่วงเวลาตามสัญญา 

1. องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 

2. บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) 

3. บริษัท ทีซี บรอดคาสติง้ จํากดั 

4. บริษัท ซมิโฟน่ี คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

5. บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

สิน้สดุวนัท่ี 16 มิถนุายน 71 

1 สงิหาคม 56 – 1 กรกฎาคม 66 

25 เมษายน 57 – 24 เมษายน 60 

1 สงิหาคม 57 – 1 สงิหาคม 58 

1 สงิหาคม 57 – 31 กรกฎาคม 58 
 

4.6 เคร่ืองหมายการค้า/บริการ  

“บริษัทฯ”จดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า/บริการ “RS” จํานวน 2 แบบ โดยวนัท่ีจดทะเบียน
เป็นเคร่ืองหมายการค้า/บริการของ”บริษัทฯ" ได้แก่  วนัท่ี   10 พฤศจิกายน 2548  และ 2 กมุภาพนัธ์ 
2550 โดยเคร่ืองหมายฯแต่ละแบบมีกําหนดอายุ 10 ปี นับจากวนัท่ีจดทะเบียน  ทัง้นีเ้คร่ืองหมาย
การค้า/บริการท่ีหมดอาย ุบริษัทได้ทําการตอ่อายตุามท่ีกฎหมายกําหนด   

บริษัทยอ่ยทกุบริษัทได้จดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าแยกแตล่ะบริษัท  
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5.  ข้อพพิาททางกฎหมาย 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย อย่างมีนัยสําคัญและไม่มีข้อพิพาทท่ีมีผลกระทบด้านลบอันอาจจะมี
ผลกระทบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยท่ีมีจํานวนสงูกว่าร้อยละ  5 ของส่วนของผู้ ถือหุ้น 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ตลอดจนไมมี่ข้อพิพาททางกฎหมายท่ีมิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดย
ปกตขิองบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาํคัญอ่ืน 

6.1 ข้อมูลทั่วไป 

ช่ือบริษัท  : บริษัท อาร์เอส จํากดั (มหาชน) “บริษัทฯ” 
ประเภทธุรกิจ      : ธุรกิจในปัจจบุนัของกลุม่อาร์เอสประกอบด้วย  3 ธุรกิจหลกั ได้แก่  

ธุรกิจส่ือ ทัง้ส่ือโทรทศัน์ และส่ือวิทย ุธุรกิจจดัจําหน่ายเพลงเพลง  
และ ธุรกิจรับจ้างและผลติกิจกรรม  

 ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่  : 419 /1 ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตจุกัร  
กรุงเทพมหานคร 10900 

ทะเบียนเลขท่ี  : 0107546000016 
โฮมเพจบริษัท  : www.rs.co.th 
โทรศพัท์  : 02-511-0555 
โทรสาร   : 02-511-2324 
ทนุจดทะเบียน ณ วนัท่ี : 31 ธนัวาคม 2557 1,026,000,280 บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญั  

1,026,000,280 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
ทนุชําระแล้ว ณ วนัท่ี : 31 ธนัวาคม 2557 1,022,346,046 บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญั 

1,022,346,046 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท  
 
นายทะเบียนหลกัทรัพย์    :  บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั  

   62 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  
       ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

   โทรศพัท์  : 02-229-2800 โทรสาร : 02-654-5427 
Website: www.tsd.co.th 

 
 ผู้สอบบญัชี       : บริษัท กรินทร์ ออดทิ จํากดั 

เลขท่ี 138 อาคารบญุมิตร ชัน้ 6 ห้อง บี 1 ถนนสีลม แขวงสริุยวงศ์  
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  

          โทรศพัท์ 02-634-2484-6 โทรสาร 02-634-2668 
Website:  http://www.karinaudit.co.th 
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ท่ีปรึกษากฎหมาย  : สาํนกักฎหมาย บริษัท อาร์เอส จํากดั (มหาชน) 
    ถนนลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว 15 เลขท่ี 419/1 แขวงจอมพล 
    เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
    โทรศพัท์ 02-511-0555 
    โทรสาร 02-938-5622
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6.1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นเกนิร้อยละ 10 
ชื่อบริษัท 

 
สถานที่ตัง้ 

 
ประเภทธุรกจิ 

 
ชนิดหุ้น 

 
ทุนจดทะเบียน 

 
ทุนชาํระแล้ว 

 
ถือหุ้นร้อยละ 

 
1.บริษัท จดัเก็บลขิสทิธิ์ไทย  จํากดั 
 

203/34-36 ซอยลาดพร้าว 15 ถนน
ลาดพร้าว 
แขวงจอมพล เขตจตจุกัร  
กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท์ 02-9388000  
โทรสาร 02-9385583 
 

ธุรกิจจดัเก็บ
คา่ลขิสทิธิ์ 

 

หุ้นสามญั 
 

5,000,000 บาท 
 

5,000,000 บาท 
 

99.99 

2.บริษัท สตาร์ซ (ประเทศไทย) จํากดั 
 
 

 

419/3 ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว 
แขวงจอมพล เขตจตจุกัร  
กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท์ 02-9021933 ,02-5110555 
โทรสาร 02-9385621 
 

ธุรกิจผลิตรายการ
โทรทศัน์และรับจ้าง

จดักิจกรรม 
 

หุ้นสามญั 
 

200,000,000 บาท 
 

200,000,000 บาท 
 

99.99 

3.บริษัท โพเอมา่ จํากดั 
 

203/34-36 ซอยลาดพร้าว 15 ถนน
ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตจุกัร  
กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท์ 02-5110555 
โทรสาร 02-5112324 

ธุรกิจรับจ้างจดั
กิจกรรม 

 

หุ้นสามญั 
 

80,000,000 บาท 
 

80,000,000 บาท 
 

99.99 
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4.บริษัท บลแูฟร์รี่ จํากดั 
 

419/3 ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว 
แขวงจอมพล เขตจตจุกัร  
กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท์ 02-5110555 
โทรสาร 02-5112324 

ธุรกิจรับจ้างจดั
กิจกรรม 

 

หุ้นสามญั 5,000,000 บาท 
 

5,000,000 บาท 
 

99.98 
 

 

 

 

5.บริษัท นาคาเซีย จํากดั 
 

431/3 ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว 
แขวงจอมพล เขตจตจุกัร  
กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท์ 02-5110555 
โทรสาร 02-511-2324 

ธุรกิจรับจ้างจดั
กิจกรรม 

 

หุ้นสามญั 4,000,000 บาท 
 

4,000,000 บาท 
 

99.99 

6.บริษัท อะลาดิน เฮ้าส์ จํากดั 
 

431/2 ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว 
แขวงจอมพล เขตจตจุกัร  
กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท์ 02-5110555 
โทรสาร 02-5112324 

ธุรกิจรับจ้างจดั
กิจกรรม 

 

หุ้นสามญั 5,000,000 บาท 
 

5,000,000 บาท 
 

99.99 

7.บริษัท อาร์ สยาม จํากดั 
 

419/2 ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว 
แขวงจอมพล เขตจตจุกัร  
กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท์ 02-5110555 
โทรสาร 02-5112324 
 

ธุรกิจรับจ้างจดั
กิจกรรม 

 

หุ้นสามญั 1,000,000 บาท 
 

1,000,000 บาท 
 

99.93 
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8.บริษัท ดี มีเดีย แอนด์ โปรดกัชัน่ จํากดั 
 

419/1 ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว 
แขวงจอมพล เขตจตจุกัร  
กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท์ 02-5110555 
โทรสาร 02-5112324 

ธุรกิจรับจ้างจดั
กิจกรรม 

 

หุ้นสามญั 37,000,000 บาท 
 

37,000,000 บาท 
 

99.99 

9.บริษัท ย๊าค จํากดั 
 

431/3 ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว 
แขวงจอมพล เขตจตจุกัร  
กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท์ 02-9385630-2 
โทรสาร 02-5112324 

ธุรกิจรับจ้างจดั
กิจกรรม 

 

หุ้นสามญั 2,500,000 บาท 
 

2,500,000 บาท 
 

99.98 
 

 

 

 

10.บริษัท คลูลซิึม่ จํากดั 
 

419/2 ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว 
แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท์ 02-5110555 
โทรสาร 02-9385694 
 

ธุรกิจผลิตรายการ
วิทย ุ

 

หุ้นสามญั 25,000,000 บาท 
 

25,000,000 บาท 
 

99.99 

11.บริษัท อาร์.เอส.เทเลวิชัน่ จํากดั 
 

431/4 ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว 
แขวงจอมพล เขตจตจุกัร  
กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท์ 02-5110555 
โทรสาร 02-5112324 
 

ธุรกิจผลิตรายการ
โทรทศัน์ 

 

หุ้นสามญั 200,000,000 บาท 
 

200,000,000 บาท 
 

99.99 
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12.บริษัท อาร์เอส อินสโตร์ มีเดีย จํากดั 
 

419/2 ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว 
แขวงจอมพล เขตจตจุกัร  
กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท์ 02-5110555 
โทรสาร 02-5112324 

ธุรกิจสื่อในห้าง
โมเดิร์นเทรด 

 

หุ้นสามญั 30,000,000 บาท 
 

30,000,000 บาท 
 

65.00 

13.บริษัท เอส-วนั สปอร์ต จํากดั 
 

1706 ถนนบางนา-ตราด  แขวงบางนา         
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท์ 02-5110555 

ธุรกิจกีฬา 
 

หุ้นสามญั 15,000,000 บาท 
 

15,000,000 บาท 
 

99.99 

14. บริษัท อาร์เอส  อินเตอร์เนชัน่แนล    
บรอดคาสติง้ แอนด์ สปอร์ต แมเนจ
เม้นท์ จํากดั 

 

419/3 ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว 
แขวงจอมพล เขตจตจุกัร  
กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท์ 02-5110555 
โทรสาร 02-5112324 

ธุรกิจบริหารลขิสทิธิ์
กีฬา 

 

หุ้นสามญั 150,000,000 บาท 
 

150,000,000 บาท 
 

83.33 

15. บริษัท อาร์ เอส ฟิล์ม แอนด์ ดิสทริ
บิวชัน่ จํากดั 

 

203/34-36 ซอยลาดพร้าว 15 ถนน
ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตจุกัร  
กรุงเทพมหานคร โทรศพัท์ 02-5110555 

ธุรกิจรับจ้างจดั
กิจกรรม 

 

หุ้นสามญั 5,000,000 บาท 
 

5,000,000 บาท 
 

99.99 

16. บริษัท อาวอง จํากดั 
 

431/1 ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว 
แขวงจอมพล เขตจตจุกัร  
กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท์ 02-5110555 
โทรสาร 02-5112324 

ธุรกิจรับจ้างจดั
กิจกรรม 

 

หุ้นสามญั 4,000,000 บาท 
 

4,000,000 บาท 
 

99.98 
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17.บริษัท อาร์.เอส. สปอร์ตมาสเตอร์ 
จํากดั 

 

419/2 ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว 
แขวงจอมพล เขตจตจุกัร  
กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท์ 02-5110555 
โทรสาร 02-5112324 

ธุรกิจรับจ้างจดั
กิจกรรม 

 

หุ้นสามญั 4,500,000 บาท 
 

4,500,000 บาท 
 

75.98 
 

18. บริษัท บางกอก ออร์กาไนเซอร์ จํากดั 
 

419/2 อาคารเชษฐโชติศกัดิ์  ซอย
ลาดพร้าว 15  
ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตจุกัร  
กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท์ 02-5110555 
โทรสาร 02-5112324 

ธุรกิจรับจ้างจดั
กิจกรรม 

 

หุ้นสามญั 3,000,000 บาท 
 

3,000,000 บาท 
 

99.98 

 

6.2 ข้อมูลสาํคัญอื่น 
 ไมม่ี 
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ส่วนที่ 2 

 
การจัดการและการกาํกับดแูลกิจการ 

 
 
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
7.1 จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแล้ว 

ณ  วันท่ี  31 ธันวาคม  2557 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวน  1,026,000,280 บาท  
แบ่งออกเป็นหุ้ นสามัญจํานวน 1,026,000,280 หุ้ น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 1 บาท มีทุน 
ชําระแล้วจํานวน  1,022,346,046 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 1,022,346,046 หุ้น 
มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท  

 
7.2 ผู้ถือหุ้น 

กลุ่มผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่  10 รายแรก ณ  วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้ น เม่ือวันท่ี  
30 มกราคม 2558 มีดงันี ้ 
 

ลาํดบัที่ ช่ือ-สกุล จาํนวนหุ้นที่ถือ คดิเป็นร้อยละ 
1 กลุม่ เชษฐโชตศิกัดิ*์ 389,465,000 38.09 
2 กลุม่ วณิชวรากิจ ** 130,846,500 12.79 
3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั 81,090,937 7.93 
4 นายสนัต ิโกวทิจินดาชยั 24,650,000 2.41 
5 นายชาญยทุธ์ิ เหลา่รัดเดชา 19,100,000 1.86 
6 SIX SIS LTD 18,468,240 1.80 
7 บริษัท อาร์เอส จํากดั (มหาชน) 17,700,000 1.73 
8 นายชยัรัตน์ โกวิทจินดาชยั 13,000,000 1.27 
9 นายวิโรฒ ทศศลิาพร 7,100,000 0.69 
10 นายเกษม งามเอกเอือ้ 6,560,000 0.64 

 
 หมายเหตุ * กลุม่เชษฐโชติศกัด์ิ ได้แก่ 

1. นายสรุชยั เชษฐโชติศกัด์ิ ถือหุ้นจํานวน 388,900,000หุ้น คิดเป็นร้อยละ  38.04 
2. นายเชษฐ เชษฐโชติศกัด์ิ ถือหุ้นจํานวน 565,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.05 

 
** กลุม่วณิชวรากิจ ได้แก่  
1. นายโสรัตน์ วณิชวรากิจ ถือหุ้นจํานวน 113,052,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 11.05 
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2. นายโยธิน วณิชวรากิจ ถือหุ้นจํานวน 13,110,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.28 
3. นายชยัทตั วณิชวรากิจ ถือหุ้นจํานวน 4,575,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.45 
4. นายสกุฤต วณิชวรากิจ ถือหุ้นจํานวน 107,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01 

 

 รายช่ือกลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ท่ีโดยพฤตกิารณ์ มีอิทธิพลตอ่การกําหนดนโยบายการจดัการ 
หรือการดําเนินงานของบริษัทอยา่งมีนยัสําคญั  (กลุม่ผู้ ถือหุ้น หรือ ผู้ ถือหุ้นท่ีถือหุ้นเกินกวา่ร้อยละ 
10 และ ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ หรือ สง่ตวัแทนเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท)  
 
7.3 การออกหลักทรัพย์อ่ืน 

ใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 (RS-W2) 

ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามญัของบริษัทฯ รุ่นท่ี 2 (RS-W2) ได้รับอนุญาตให้เร่ิม 
ซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ตัง้แต่วันท่ี 14 มิถุนายน 2553 โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

 ประเภทหลกัทรัพย์จดทะเบียน      ใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท 
อาร์เอส จํากดั (มหาชน) รุ่นท่ี 2 (RS-W2) 

ตลาดรอง                                   ตลาดหลกัทรัพย์ 

จํานวนใบสําคญัแสดงสทิธิ           140,000,269 หน่วย 

จํานวนหุ้นท่ีรองรับการใช้สทิธิ         140,000,269 หุ้น 

ผู้ออกใบสําคญัแสดงสทิธิ บริษัท อาร์เอส จํากดั (มหาชน) โดยจดัสรรให้แก่
ผู้ ถือหุ้ นเดิมของบริษัทท่ีมีรายช่ือปรากฏในสมุด
ทะเบียนผู้ ถือหุ้ น ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2553  
และรวบ รวม ราย ช่ือตามมาตรา  225 ของ
พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันท่ี 13 
พฤษภาคม 2553  ในอตัราสว่นหุ้นสามญัเดมิ 5 หุ้น 
ตอ่ใบสําคญัแสดงสทิธิ 1 หน่วย โดยไมค่ดิมลูคา่ 

สทิธิของใบสําคญัแสดงสทิธิ       ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิในการซือ้หุ้ น
สามญัของบริษัทได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.90 บาท 
ทัง้นี ร้าคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิอาจ
เปล่ียนแปลงในภายหลงั ตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ 

ชนิดของใบสําคญัแสดงสทิธิ          ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือและเปล่ียนมือได้ 
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 อายขุองใบสําคญัแสดงสทิธิ  4 ปีนับจากวัน ท่ีออก  (วัน ท่ีออกคือวัน ท่ี  20 
พฤษภาคม 2553 วนัท่ีครบกําหนดและวนัใช้สทิธิ
ครัง้สุดท้ายตรงกับวันท่ี 19 พฤษภาคม 2557  
ซึ่งใบสําคญัแสดงสิทธิได้พ้นสภาพจากการเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในวันท่ี 20 พฤษภาคม 
2557) 

 
ราคาใบสําคญัแสดงสทิธิ             หน่วยละ 0 บาท (ศนูย์บาท) 

                   การใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิ  ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิสามารถใช้สทิธิได้ในวนั                   
                                                                    ทําการสดุท้ายของเดือนมิถนุายน และธนัวาคม 
                                                                   ของแตล่ะปี ตลอดอายขุองใบสําคญัแสดงสทิธิ    
                                                                    โดยวนักําหนดการใช้สทิธิครัง้แรก คือ วนัท่ี 30  
                                                                   มิถุนายน  2554 และวันกําหนดการใช้สิท ธิ 
                                                                    ครัง้สดุท้าย เม่ือวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2557 

 โดยมีรายละเอียดการใช้สทิธิแตล่ะครัง้ดงันี ้
รายละเอียดใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญ 

ของบริษัท อาร์เอส จาํกัด (มหาชน) รุ่นที่ 2 (RS-W2) 
จาํนวน  
(หน่วย) 

ครัง้ท่ี 1 วนัท่ี 30 มิถนุายน 2554     จํานวนผู้ใช้สทิธิ  -ไมมี่- ราย - 
ครัง้ท่ี 2 วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2554      จํานวนผู้ใช้สทิธิ  -ไมมี่- ราย - 
ครัง้ท่ี 3 วนัท่ี 29 มิถนุายน 2555      จํานวนผู้ใช้สทิธิ  - 2 - ราย 38,000 
ครัง้ท่ี 4 วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2555       จํานวนผู้ใช้สทิธิ  - 10 - ราย 9,065,700 
ครัง้ท่ี 5 วนัท่ี 28 มิถนุายน 2556      จํานวนผู้ใช้สทิธิ  - 29 - ราย 62,108,688 
ครัง้ท่ี 6 วนัท่ี 27 ธนัวาคม 2556       จํานวนผู้ใช้สทิธิ   - 25 - ราย 15,821,612 
ครัง้ท่ี 7 วนัท่ี 19 พฤษภาคม 2557   จํานวนผู้ใช้สทิธิ   - 285 - ราย 52,657,618 

 
ทัง้นี  ้มีผู้ มาใช้สิท ธิ ท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญทัง้หมดจํานวน  139 ,691,618  หน่วย  และ  
มีผู้ ท่ี ไม่มาใช้สิท ธิ จํานวน  308 ,651 หน่ วย  ซึ่ ง มีผลทําให้ ใบ สําคัญ แสดงสิท ธิ 
ท่ีไม่มาใช้สิทธิในครัง้สุดท้าย (วันท่ี 19 พฤษภาคม 2557) จะพ้นสภาพจากการเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนในวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2557  
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7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิ

หลงัจากหักภาษีและสํารองตามกฎหมายแล้ว ทัง้นี ้คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอํานาจในการ
พิจารณายกเว้นไมดํ่าเนินการตามนโยบายดงักลา่ว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดงักลา่วได้เป็นครัง้คราว 
โดยอยูภ่ายใต้เง่ือนไขท่ีการดําเนินการดงักลา่วจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้น 
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8. โครงสร้างการจัดการ 

 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
(Nomination and Remuneration Committee) 

คณะกรรมการพฒันาทรัพยากรบคุคล 
(Human Development Committee) 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
(CEO) 

คณะกรรมการบริหาร 
(Executive Board) 

ทรัพยากรบคุคลและธรุการ 
(Human Resource and Administration) 

สื่อสารองค์กร 
(Corporate Communication) 

ภาพลกัษณ์องค์กร 
(Corporate Branding) 

ธุรกิจบรอดคาสท์ 
(Broadcast Business) 

บริหารลกูค้าองค์กร 
(Corporate Client Management) 

ธรุกิจสื่อวิทย ุ
(Radio) 

การเงินและบญัชี 
(Finance & Accounting) 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Technology) 

สํานกักฎหมาย 
(Legal Office) 

ธุรกิจจดัจําหน่ายเพลง 
(Music Distribution) 

ธุรกิจรับจ้างและผลติกิจกรรม 
(Event Management) 

ธุรกิจสื่อโทรทศัน์ 
(Television) 

ฝ่ายตรวจสอบกลาง 
(Internal Audit) 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
(Audit Committee) 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
(Risk Management Committee) 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
(Corporate  Governance Committee) 

คณะกรรมการบริษัท 
(Board of Directors) 
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โครงสร้างการจดัการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการ
รวมทัง้หมด  7  ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคา่ตอบแทน คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล และคณะกรรมการพฒันาทรัพยากรบคุคล  โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

8.1.1 คณะกรรมการบริษัท 

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัท ของบริษัทฯ ประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒ ิจาํนวน 9 ท่าน โดยมีรายนามดงัต่อไปนี ้

  
1. นายสรุชยั เชษฐโชตศิกัดิ ์ ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร 
2. นางพรพรรณ เตชรุ่งชยักลุ 

  
กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ประธาน
กรรมการบริหารความเส่ียง ประธานกรรมการ
บรรษัทภิบาล ประธานกรรมการพฒันาทรัพยากร
บคุคล และเลขานกุารบริษัท 

3. นายดามพ์ นานา กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร
ความเส่ียง และกรรมการบรรษัทภิบาล 

4. นายดนยัศษิฏ์ เปสลาพนัธ์ กรรมการบริษัท  
5. นายสทุธิศกัดิ ์ประศาสน์ครุการ กรรมการบริษัท 
6. นายโสรัตน์ วณิชวรากิจ กรรมการบริษัท 
7. นายพิศษิฐ์ ดชัณาภิรมย์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและ

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
8. พลเอกไพโรจน์ พานิชสมยั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ 

สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
9. รศ. วทิยา ดา่นธํารงกลู กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ 

สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
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นิยามกรรมการอสิระ  

 กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการจากภายนอกท่ีไม่ได้มีตําแหน่งเป็นผู้ บริหารหรือ
พนักงานประจําของบริษัทฯ ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผูกพัน
บริษัทฯ  และเป็นอิสระจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง สามารถทําหน้าท่ีคุ้มครอง
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเท่าเทียมกนั และสามารถช่วยดแูลไมใ่ห้เกิดรายการท่ีมีความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่งบริษัทฯ กบับคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั โดยมีคณุสมบตั ิดงัตอ่ไปนี ้

 (1)  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย  บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ทัง้นีใ้ห้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ ท่ี
เก่ียวข้อง*ด้วย 

(2) ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน**/พนักงาน/ลูกจ้าง/ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือน
ประจํา/ผู้ มีอํานาจควบคุมบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบั
เดียวกัน***  หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง ทัง้ในปัจจุบัน และในช่วงเวลา 2 ปี 
ก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

(3)   ไม่มีความสมัพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา  
คูส่มรส พ่ีน้องและบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร กบัผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจ
ควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ
หรือบริษัทยอ่ย 

(4) ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ แบง่ได้ ดงันี ้

(ก) ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

 ความสมัพนัธ์ในลกัษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ 

 ลกัษณะความสมัพนัธ์ : ผู้สอบบญัชี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพอ่ืน 
เช่น ท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคา
ทรัพย์สนิ เป็นต้น 

 ระดบันยัสําคญัท่ีเข้าขา่ยไมอิ่สระ 

- กรณีผู้สอบบญัชี  : ห้ามทกุกรณี 

- กรณีเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอ่ืน  : มลูคา่รายการเกิน 
2  ล้านบาทตอ่ปี 

 ความสมัพนัธ์ทางการค้า/ทางธุรกิจ (ใช้แนวทางในทํานองเดียวกบั
ข้อกําหนดวา่ด้วยการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของตลาดหลกัทรัพย์ฯ) 
 ลกัษณะความสมัพนัธ์ : กําหนดครอบคลมุรายการทางธุรกิจ 

ทกุประเภท ได้แก่ รายการท่ีเป็นธุรกรรมปกต ิรายการเช่า/ให้เช่า
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อสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสนิทรัพย์/บริการ และรายการ
ให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน 

 ระดบันยัสําคญัท่ีเข้าขา่ยไมอิ่สระ  : มลูคา่รายการ ≥ 20 ล้าน
บาท หรือ ≥ 3 % ของ NTA ของบริษัท แล้วแตจํ่านวนใดจะต่ํา
กวา่ ทัง้นี ้ ในการพิจารณามลูคา่รายการให้รวมรายการท่ีเกิดขึน้
ในระหวา่ง 6 เดือน ก่อนวนัท่ีมีการทํารายการในครัง้นีด้้วย 

(ข) กรณีท่ีมีลกัษณะความสมัพันธ์ตาม (ก) กับนิติบุคคล บุคคลท่ีถือว่าเข้าข่ายไม่
อิสระ ได้แก่ ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่  กรรมการ (ยกเว้นกรณีเป็นกรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ) และผู้บริหารหรือ partner ของนิตบิคุคลนัน้ 

(ค) กําหนดช่วงเวลาท่ีห้ามมีความสมัพนัธ์ตาม (ก) และ (ข) : ปัจจบุนัและ 2 ปีก่อน
ได้รับการแตง่ตัง้ 

(ง) ข้อยกเว้น : กรณีมีเหตุจําเป็นและสมควร ซึ่งมิได้เกิดขึน้อย่างสม่ําเสมอและ
ต่อเน่ือง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบอาจมีความสัมพันธ์เกินระดับ
นัยสําคัญ ท่ีกําหนดในระหว่างดํารงตําแหน่งก็ได้  แต่ต้องได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทก่อน และมติท่ีได้ต้องเป็นมติเป็นเอกฉันท์ นอกจากนี ้ 
คณะกรรมการบริษัทต้องจดัให้มีการเปิดเผยความสมัพนัธ์ดงักล่าวของกรรมการ
รายนัน้ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์ ( แบบ filing ) แบบ
แสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี (แบบ 56-2) ของ
บริษัทฯ และหากต่อมาบริษัทฯจะเสนอกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบราย
นัน้ เพ่ือดํารงตําแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการ
เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ดงักลา่วในหนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้นในวาระ
เลือกตัง้กรรมการด้วย 

(5)   ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

(6) ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระได้ 

(7) กรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบัติตามข้อ (1)-(6) อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทให้ตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
บริษัทยอ่ยลําดบัเดียวกนั หรือนิตบิคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง โดยมีการตดัสนิใจในรูปแบบ
องค์คณะ ( collective decision )ได้ 

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีกรรมการอิสระมีการดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการอิสระในบริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย 
และบริษัทยอ่ยลําดบัเดียวกนั คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการดํารง
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ตําแหนง่ดงักลา่ว และคา่ตอบแทนรวม ท่ีกรรมการอิสระรายนัน้ได้รับในแบบ filing แบบ 56-1 
และแบบ 56-2 ด้วย 

หมายเหตุ 
* ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง หมายถึง  บคุคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ 
** กรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน หมายถึง กรรมการท่ีดํารงตําแหน่งเป็นผู้บริหาร กรรมการท่ีทําหน้าท่ีรับผิดชอบเย่ียง

ผู้บริหาร และกรรมการท่ีมีอํานาจลงนามผกูพนั เว้นแต่แสดงได้วา่เป็นการลงนามผกูพนัตามรายการท่ีคณะกรรมการมีมติ
อนมุติัไว้แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกบักรรมการรายอ่ืน 

*** บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั หมายถึง บริษัทย่อยตัง้แต ่2 บริษัทขึน้ไปท่ีมีบริษัทใหญ่เป็นบริษัทเดียวกนั 

 
กรรมการผู้มีอาํนาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัท  

    กรรมการผู้ มีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัท ประกอบด้วย  นายสุรชัย เชษฐโชติศกัดิ ์ 
นายดนยัศิษฏ์ เปสลาพนัธ์ นางพรพรรณ เตชรุ่งชยักลุ นายดามพ์ นานา นายสทุธิศกัดิ์ ประศาสน์ครุ
การ สองในห้าคนนีล้งลายมือช่ือร่วมกนั และประทบัตราสําคญัของบริษัท  
 
 ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 
 ท่ีประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ท่ี 1/2546 เม่ือวันท่ี 13 มกราคม 2546 ได้มีมติกําหนด
ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทไว้ ดังนี  ้ คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจหน้าท่ี
จัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบังคบั มติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น และมี
อํานาจมอบหมายแต่งตัง้กรรมการจํานวนหนึ่งให้เป็นกรรมการบริหารหรือมอบหมายให้บคุคลอ่ืนใด 
เพ่ือดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างภายใต้การควบคมุของคณะกรรมการบริษัทได้ เว้น
แต่อํานาจในการดําเนินการดงัต่อไปนี ้จะกระทําได้ก็ต่อเม่ือได้รับอนุมตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นก่อน 
ทัง้นีกํ้าหนดให้รายการท่ีกรรมการหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง มีสว่นได้เสีย หรือมีความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึง่มีส่วนได้เสียในเร่ืองใด ไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 

(ก) เร่ืองท่ีกฎหมายกําหนดให้ต้องได้มตจิากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

(ข) การทํารายการท่ีกรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายท่ีกฎหมาย หรือข้อกําหนดของ
ตลาดหลกัทรัพย์ระบใุห้ต้องได้รับอนมุตัจิากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

 และในกรณีดงัตอ่ไปนีจ้ะต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท และท่ี
ประชุมผู้ ถือหุ้ น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นท่ี 
เข้าประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสําคญั 

(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ 
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(ค) การทํา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทัง้หมดหรือ
บางสว่นท่ีสําคญั การมอบหมายให้บคุคลอ่ืนเข้าจดัการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวม
กิจการกบับคุคลอ่ืนโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่กําไรขาดทนุกนั 

(ง) การแก้ไขเพิ่มเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 

(จ) การเพิ่มทนุ การลดทนุ การออกหุ้นกู้  การควบหรือเลกิบริษัท 

(ฉ)  การใดท่ีพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์ หรือประกาศตลาดหลกัทรัพย์กําหนดให้ต้องได้รับ
มติจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น เช่น การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจด
ทะเบียน หรือรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าท่ีพิจารณารายช่ือกรรมการใหม่ซึ่งได้รับการพิจารณากลัน่กรอง
แล้วและนําเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน กรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือ
จะต้องพร้อมท่ีจะทุ่มเทเวลา ความรู้ ความสามารถท่ีมีให้แก่บริษัทฯ และมีความเข้าใจหน้าท่ีความ
รับผิดชอบของกรรมการ สําหรับกรรมการใหม่ทางบริษัทฯ มีกระบวนการให้ข้อมลูเก่ียวกับธุรกิจ
และการดําเนินงานของบริษัทฯ เพ่ือให้กรรมการใหม่มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ ได้
เป็นอยา่งดี 

 
 นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการทํางานของคณะกรรมการบริษัท
ประจําปีตามแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท เพ่ือเป็นการตรวจสอบการทํางานและ
ปรับปรุงประสทิธิภาพการทํางานของคณะกรรมการบริษัทให้ดียิ่งขึน้ 

 
ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ 
เพ่ือทําหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชมุคณะกรรมการ อีกทัง้ลงคะแนนเสียงชีข้าดในกรณีท่ี 

ท่ีประชุมคณะกรรมการมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงเท่ากัน ตลอดจนทําหน้าท่ีเรียก
ประชุมคณะกรรมการ และเป็นประธานในท่ีประชุมใหญ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท รวมถีงปฏิบตัิหน้าท่ี
ตามกฎหมายซึง่กําหนดไว้เฉพาะให้เป็นหน้าท่ีของประธานกรรมการ 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2557 
 
รายนามคณะกรรมการ ตาํแหน่ง         จาํนวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายสรุชยั เชษฐโชตศิกัดิ ์ ประธานกรรมการ                      5/5 
2. นางพรพรรณ เตชรุ่งชยักลุ กรรมการ                                  5/5 
3. นายดามพ์ นานา กรรมการ                                  5/5 
4. นายดนยัศษิฏ์ เปสลาพนัธ์       กรรมการ                                  5/5 
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5. นายสทุธิศกัดิ ์ประศาสน์ครุการ   กรรมการ                                  5/5 
6. นายโสรัตน์ วณิชวรากิจ กรรมการ                                  5/5 
7. นายพิศษิฐ์   ดชัณาภิรมย์ กรรมการอิสระ                          5/5 
8. พลเอก ไพโรจน์  พานิชสมยั     กรรมการอิสระ                          4/5 
9. รศ.วิทยา ดา่นธํารงกลู กรรมการอิสระ                          5/5 

ทัง้นี  ้พลเอก ไพโรจน์ พานิชสมัย ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 
3/2557 ประชมุเม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2557 เน่ืองจากตดิภาระกิจเร่งดว่น 

8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวุฒิ

จํานวน  3 ท่าน โดยมีรายนามดงัตอ่ไปนี ้

1. นายพิศษิฐ์        ดชัณาภิรมย์1 ประธานคณะกรรมการ 
2. พลเอก ไพโรจน์  พานิชสมยั กรรมการ 
3. รศ.วิทยา           ดา่นธํารงกลู กรรมการ 
หมายเหตุ :   1  นายพิศิษฐ์   ดัชณาภิรมย์  คือ กรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้ และ ประสบการณ์ 

ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท  โดยเป็นผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 966 รับตรวจสอบบัญชี 
บริษัทตา่งๆ  ซึง่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 
   ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(ก) เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท เพ่ือมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย การตดัสินใจ
ทางธุรกิจ ตลอดจนการกํากบัดแูลกิจการ 

(ข) พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้ และถอดถอนผู้สอบบญัชี และเสนอค่าสอบบญัชีบริษัท
ประจําปี รวมถึงประเดน็ ดงันี ้

 พิจารณาความเป็นอิสระของผู้ สอบบัญชี เช่น  พิจารณาจากการให้บริการอ่ืน
นอกเหนือจากการสอบบญัชี  (non-audit service) ท่ีอาจทําให้ขาดความเป็นอิสระ เช่น 
การวางระบบบญัชี เป็นต้น 

 ให้มีการประชุมร่วมกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าประชุมด้วยอย่างน้อย 1 ครัง้ 
ตอ่ปี เพ่ือขอความเห็นจากผู้สอบบญัชีในเร่ืองตา่งๆ 

(ค) พิจารณานโยบายและแนวทางปฏิบตัิของฝ่ายตรวจสอบกลางให้มีความเหมาะสมและมี
ประสทิธิผลอยา่งตอ่เน่ือง 

(ง) พิจารณาทบทวนแผนงานการตรวจสอบประจําปีของฝ่ายตรวจสอบกลาง 
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(จ) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และ การตรวจสอบภายในท่ีมีความ
เหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกบัผู้สอบบญัชีภายในและภายนอก รวมถึง
ประเดน็ ดงันี ้

 ให้ความเห็นชอบในการแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้าง และพิจารณาความดีความชอบของ
หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทัง้นีเ้พ่ือให้หน่วยงานดงักล่าวมีความเป็นอิสระ
อยา่งแท้จริง 

 พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยพิจารณาจากการปฏิบตัิ
หน้าท่ี และการรายงานตา่งๆ รวมถึงสายงานบงัคบับญัชาของหน่วยงานนี ้ 

(ฉ) พิจารณารายงานผลการตรวจสอบรายไตรมาส และข้อเสนอแนะของผู้สอบบญัชีภายใน
และภายนอก รวมทัง้ตดิตามผลการดําเนินการตามข้อเสนอแนะดงักลา่ว 

(ช) สอบทานรายการทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยรายไตรมาส ให้มีความถกูต้อง
เช่ือถือได้ และมีการเปิดเผยข้อมลูท่ีเพียงพอ ตามกระบวนการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี  

(ซ) ดแูล และสอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบตัิตามกฎระเบียบ หรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

(ฌ) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไป
ตามกฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นีเ้พ่ือให้มัน่ใจว่า รายการดงักล่าว 
สมเหตสุมผล และเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ 

(ญ) พิจารณาร่วมกบัผู้สอบบญัชีถึงปัญหา หรือ ข้อจํากดัท่ีเกิดขึน้จากการตรวจสอบงบการเงิน 

(ฎ) จดัทํารายงานการกํากบัดแูลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงาน
ประจําปีของบริษัทฯ  ซึง่รายงานดงักลา่วลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้อง
ประกอบด้วยข้อมลู  ดงันี ้

 จํานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแตล่ะท่าน 

 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในประเดน็ ดงันี ้

o ความถกูต้องครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 

o ความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ 

o การปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนด
ของตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

o ความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

o รายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

o ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการ
ปฏิบตัหิน้าท่ีตามกฎบตัร 
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 รายการอ่ืนท่ีเห็นว่า ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

(ฏ) คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจเชิญกรรมการบริหาร ผู้บริหาร หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องมาให้
ข้อมลู หรือ เข้าร่วมประชมุได้ 

(ฐ) การปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ 

8.1.3 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ประกอบด้วย
ผู้ทรงคณุวฒุิจํานวน 3 ท่าน โดยมีรายนามดงัตอ่ไปนี ้

1. นายพิศษิฐ์   ดชัณาภิรมย์        ประธานกรรมการ   
2. พลเอกไพโรจน์   พานิชสมยั  กรรมการ    - 
3. รศ.วิทยา   ดา่นธํารงกลู  กรรมการ    
หมายเหต ุ  นายดนยัศิฏ์ เปสลาพนัธ์ ได้ลาออกจากกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน เม่ือวนัท่ี 3      
                  กมุภาพนัธ์ 2557 

  
ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

(ก) พิจารณาหลกัเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบคุคลท่ีมีคณุสมบตัเิหมาะสมเพ่ือดํารง
ตําแหนง่กรรมการ รวมทัง้คดัเลือกบคุคลตามกระบวนการสรรหาท่ีได้กําหนดไว้ และเสนอ
ความเห็นตอ่คณะกรรมการบริษัทซึง่จะนําเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นให้เป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการ  
แบง่ได้เป็น 
o กําหนดคณุสมบตัขิองกรรมการท่ีต้องการสรรหาให้เป็นไปตามโครงสร้าง ขนาด และ

องค์ประกอบของคณะกรรมการท่ีคณะกรรมการกําหนดไว้ โดยดําเนินการ ดงันี ้

 พิจารณาความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญของ
กรรมการโดยรวมวา่ คณะกรรมการต้องการกรรมการท่ีมีคณุสมบตัลิกัษณะ
ใดบ้าง 

 พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละคน เพ่ือพิจารณาว่า 
กรรมการอิสระคนใดมีคณุสมบตัคิรบถ้วนหรือคนใดขาดคณุสมบตัใินการเป็น
กรรมการอิสระ รวมทัง้พิจารณาว่า จําเป็นต้องสรรหากรรมการอิสระใหม่
หรือไม ่ หากมีกรรมการอิสระไมค่รบตามนโยบายของคณะกรรมการ 

 พิจารณาการอทิุศเวลาของกรรมการ  
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o สรรหาและเสนอช่ือบคุคลท่ีเหมาะสมท่ีจะมาดํารงตําแหน่งกรรมการให้คณะกรรมการ
พิจารณาเพ่ือเสนอช่ือให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตัง้  โดยดําเนินการ ดงันี ้

 กําหนดวธีิการสรรหาบคุคลเพ่ือดํารงตําแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกบั
ลกัษณะเฉพาะของบริษัทฯ 

 ดําเนินการพิจารณารายช่ือบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือมาและคดัเลือกบคุคลท่ี
มีคณุสมบตัสิอดคล้องกบัเกณฑ์คณุสมบตัท่ีิกําหนดไว้ 

 ตรวจสอบให้รอบคอบวา่บคุคลท่ีจะถกูเสนอช่ือนัน้มีคณุสมบตัติามกฎหมาย
และข้อกําหนดของหนว่ยงานทางการ 

 ดําเนินการทาบทามบคุคลท่ีมีคณุสมบตัสิอดคล้องกบัเกณฑ์คณุสมบตัท่ีิ
กําหนดไว้ เพ่ือจะได้มัน่ใจวา่ บคุคลดงักลา่วมีความยินดีจะมารับตําแหนง่
กรรมการของบริษัท หากได้รับการแตง่ตัง้จากผู้ ถือหุ้น 

 เสนอช่ือให้คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาและบรรจช่ืุอในหนงัสือนดัประชมุผู้ ถือ
หุ้น เพ่ือให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ตอ่ไป 

(ข)  พิจารณารูปแบบและหลกัเกณฑ์การจ่ายคา่ตอบแทนของกรรมการเพ่ือเสนอความเห็นตอ่
คณะกรรมการ ซึง่จะนําเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นให้เป็นผู้อนมุตั ิ

(ค)  พิจารณาเกณฑ์ประเมนิผลประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
(ง)  พิจารณากําหนดคา่ตอบแทนประจําปีของกรรมการ 
(จ)  พิจารณาการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ (หรือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ น) ให้แก่

กรรมการ และพนกังาน โดยให้เง่ือนไขต่างๆจูงใจให้กรรมการและพนกังานปฏิบตัิหน้าท่ี
เพ่ือให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ ถือหุ้ นในระยะยาวและสามารถรักษาบุคลากรท่ีมี
คณุภาพได้อยา่งแท้จริง แตใ่นขณะเดียวกนัต้องไมส่งูเกินไปและเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นด้วย 
 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2550 เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2550 ได้มีมตแิตง่ตัง้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และอนมุตัิขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

8.1.4 คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิ
จํานวน 4 ท่าน ดงัรายนามตอ่ไปนี ้

1. นายสรุชยั เชษฐโชตศิกัดิ ์ ประธานกรรมการ   
2. นางพรพรรณ   เตชรุ่งชยักลุ  กรรมการ    
3. นายดามพ์   นานา  กรรมการ 
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4. นายคมสนัต์ เชษฐโชตศิกัดิ ์  กรรมการ   
หมายเหต ุนายคมสนัต์ เชษฐโชติศกัด์ิ ได้ลาออกจากกรรมการบริหาร เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2558 

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2546 เม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2546 และท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2556 เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2556 ได้มีมตกํิาหนดขอบเขต
อํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร โดยกําหนดให้คณะกรรมการบริหารมีอํานาจหน้าท่ี
ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) มีอํานาจพิจารณาอนุมตัิการกู้ หรือให้กู้ ยืมเงิน หรือ การขอสินเช่ือใดๆ จากสถาบนั
การเงิน รวมตลอดถึงการเข้าเป็นผู้ คํา้ประกัน หรือ การชําระหรือใช้จ่ายเงินเพ่ือ       
ธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ ทัง้นี ้ภายในวงเงินสําหรับแต่ละรายการไม่เกิน
กวา่ 100 ล้านบาท หรือจํานวนเทียบเท่า  

(ข) มีอํานาจแต่งตัง้ ถอดถอนเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ในตําแหน่งท่ีไม่สูงกว่าตําแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (เดมิใช้ช่ือตําแหน่งเป็นกรรมการผู้จดัการ)   

(ค) มีอํานาจจดัทํา เสนอแนะและกําหนดนโยบายแนวทางธุรกิจ และกลยทุธ์ทางธุรกิจของ
บริษัทฯ ตอ่คณะกรรมการ 

(ง) จัดตัง้โครงสร้างองค์กรและการบริหาร และกรรมการบริหาร โดยให้ครอบคลุมทุก
รายละเอียดของการคดัเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างของพนกังาน
ของบริษัทฯ 

(จ) กําหนดแผนธุรกิจ อํานาจการบริหารงาน อนุมตัิงบประมาณสําหรับประกอบธุรกิจ
ประจําปี และงบประมาณรายจ่ายประจําปี และดําเนินการตามแผนทางธุรกิจและ 
กลยุท ธ์ทางธุรกิจโดยสอดคล้องกับนโยบาย  และแนวทางธุรกิจ ท่ี ได้แถลง 
ตอ่คณะกรรมการ 

(ฉ) ปฏิบตัหิน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายในแตล่ะช่วงเวลาจากคณะกรรมการ 

 
อนึ่ง การอนมุตัิการเข้าทํารายการดงักล่าวข้างต้น จะต้องไม่มีลกัษณะเป็นการอนมุตัิการ

เข้าทํารายการท่ีทําให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้ รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหาร 
สามารถอนมุตัิการเข้าทํารายการท่ีตนหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง หรือมีสว่นได้เสีย หรืออาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใด (ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด) ทํากบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมตัิการเข้าทํารายการท่ีเป็นไป
ตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอนมุตัิไว้ ทัง้นี ้ให้คณะกรรมการมี
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อํานาจในการแก้ไขเปล่ียนแปลงขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารได้ตามท่ีจําเป็น
หรือเห็นสมควร 

8.1.5 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวุฒิ
จํานวน  3 ท่าน โดยมีรายนามดงัตอ่ไปนี ้

1. นางพรพรรณ   เตชรุ่งชยักลุ   ประธานกรรมการ   
2. นายดามพ์ นานา  กรรมการ   
3. นายคมสนัต์ เชษฐโชตศิกัดิ ์  กรรมการ 
หมายเหต ุนายคมสนัต์ เชษฐโชติศกัด์ิ ได้ลาออกจากกรรมการบริหารความเส่ียง เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2558 
   
ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 5/2553 เม่ือวนัท่ี 16 สิงหาคม 2553 ได้มีมติแต่งตัง้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และอนมุตัิขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารความ
เส่ียง โดยกําหนดให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีอํานาจหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) พิจารณานโยบาย  แผนงานและการดําเนินงานบริหารความเส่ียง รวมถึงให้
คําแนะนําแก่คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจดัการในเร่ืองการบริหารความเส่ียง 

(ข) กํากบัดแูลและสนบัสนนุให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามแผนงานและสําเร็จ
ลลุว่งในระดบัองค์กร ตลอดจนระดบัโครงการ  

(ค) พิจารณาความเส่ียงท่ีสําคญัของบริษัทในระดบัองค์กร และประเมินการ
ดําเนินงานบริหารความเส่ียง ให้สอดคล้องกบักลยทุธ์และแผนธุรกิจของบริษัท 

(ง) รายงานการปฏิบตังิานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท 
 

8.1.6 คณะกรรมการบรรษัทภบิาล  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิจํานวน 

3 ท่าน โดยมีรายนามดงัตอ่ไปนี ้

1. นางพรพรรณ    เตชรุ่งชยักลุ  ประธานกรรมการ   
2. นายดามพ์    นานา  กรรมการ   
3. นายคมสนัต์ เชษฐโชตศิกัดิ ์  กรรมการ 
หมายเหต ุนายคมสนัต์ เชษฐโชติศกัด์ิ ได้ลาออกจากกรรมการบรรษัทภิบาล เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2558 
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ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภบิาล 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2554 เม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2554 ได้มีมตแิตง่ตัง้
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และอนุมัติขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
โดยกําหนดให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล มีอํานาจหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้ 

 
(ก)   เสนอแนวทางหรือนโยบายด้านการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ตอ่คณะกรรมการ

ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท 
(ข) ทบทวนหรือปรับปรุงแนวทางหรือนโยบายด้านการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของ

บริษัท 
(ค) ให้คําแนะนําด้านการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี แก่คณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการบริษัท 
(ง) ดแูลให้กรรมการและฝ่ายจดัการปฏิบตังิานตามนโยบายด้านการกํากบัดแูล

กิจการท่ีดี 

8.1.7 คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล   

ณ  วันท่ี  24 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ 
ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิจํานวน 2 ท่าน โดยมีรายนามดงัตอ่ไปนี ้

1. นางพรพรรณ เตชรุ่งชยักลุ ประธานกรรมการ -  
2. นางสาวประอรศรี อดุมผล  กรรมการ   - 
3. นางสาวปรางทิพย์ ไทรเลก็ทิม  เลขานกุาร 
หมายเหต ุท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2558 ได้แตง่ตัง้นางสาว
ประอรศรี อดุมผล เป็นกรรมการพฒันาทรัพยากรบคุคลแทนนางนภาพร ตรีพยคัฆ์ ซึง่ได้ลาออกไป   
    

ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

(ก)   นําเสนอนโยบาย และ แนวทางการบริหารทรัพยากรบคุคล 
(ข)   พฒันากลยทุธ์ และ เทคนิควิธีเพ่ือการพฒันาทรัพยากรบคุคล 
(ค)   กํากบั และ ดแูลการดําเนินงานด้านพฒันาทรัพยากรบคุคล 
(ง)   พิจารณา และ ตดัสินใจในประเด็นท่ีเก่ียวข้องด้านพฒันาทรัพยากรบุคคล ตาม

แนวทางท่ีได้รับอนมุตัโิดยคณะกรรมการบริหาร 
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8.1.8 คณะผู้บริหาร  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 7 
ท่าน โดยมีรายนามดงัตอ่ไปนี ้

1.  นายสรุชยั  เชษฐโชตศิกัดิ ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
2.  นางพรพรรณ  เตชรุ่งชยักลุ ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบตักิาร 

 3.  นายดามพ์   นานา ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน 
 4.  นายคมสนัต์  เชษฐโชตศิกัดิ ์  ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายพาณิชย์ 
 5. นายดนยัศษิฏ์  เปสลาพนัธ์ รองกรรมการผู้ อํานวยการอาวโุส 
 6.   นายศภุชยั  นิลวรรณ  รองกรรมการผู้ อํานวยการอาวโุส 
 7. นางสาวชตุมิา  ทิชาชาต ิ รองกรรมการผู้ อํานวยการอาวโุส 

หมายเหต ุ       1. ผู้บริหารหมายถึง ผู้บริหารตามนิยามของประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์ (กลต.)  

 ท่ี สจ.14/2540 

 2. นายคมสนัต์ เชษฐโชติศกัด์ิ ได้ลาออกจากการเป็นผู้บริหารของบริษัท เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2558 

  ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2546 เม่ือวันท่ี 28 มกราคม 2546 และครัง้ท่ี 
2/2556 เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2556 ได้มีมตกํิาหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร (เดิมใช้ช่ือตําแหน่งเป็นกรรมการผู้ จัดการ) โดยกําหนดให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  
มีอํานาจอนมุตัิในการดําเนินการใดๆ ท่ีจําเป็นหรือเก่ียวเน่ืองกบัการดําเนินงานตามธุรกิจปกติของ
บริษัทฯ ภายในวงเงินสําหรับแตล่ะรายการไมเ่กินกวา่ 25 ล้านบาท หรือจํานวนเทียบเท่า ทัง้นี ้การ
อนุมตัิการทํารายการดงักล่าวข้างต้นประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารไม่มีอํานาจในการดําเนินการใดๆ  
ในหรือเก่ียวกับรายการท่ีเก่ียวโยงกัน รายการการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ท่ีสําคญัของ
บริษัทฯ และ/หรือ รายการหรือเร่ืองท่ีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือ บุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง  
มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดท่ีจะทําขึน้กบับริษัทฯ 
และบริษัทย่อย ในกรณีดังกล่าว รายการหรือเร่ืองดังกล่าวจะต้องนําเสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการของบริษัทฯ (แล้วแตก่รณี) เพ่ือพิจารณาอนมุตั ิ
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8.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2550 เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2550 ได้มีมตแิตง่ตัง้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  และอนุมัติขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดงันัน้ การคดัเลือกบุคคลท่ีจะเข้าดํารงตําแหน่ง
เป็นกรรมการของบริษัทฯ ต้องผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน วิธีการสรรหา
กรรมการจะกระทําโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคดัเลือก
ตามเกณฑ์คณุสมบตัติามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ีเก่ียวข้อง นอกจากนีย้งัพิจารณาถึง
ความหลากหลายของทกัษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถเฉพาะเพ่ือประโยชน์และการ
พฒันากิจการของบริษัทฯ รวมทัง้การอทิุศเวลา และความพยายามในการปฏิบตัิหน้าท่ี จากนัน้จึง
นํารายช่ือเสนอคณะกรรมการบริษัทและท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแตง่ตัง้ 

ในการแต่งตัง้คณะกรรมการของบริษัทฯ ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตัง้กรรมการ โดยใช้
เสียงข้างมากตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

 (ก) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึง่หุ้นตอ่เสียงหนึง่ 

 (ข)  ให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลไป 
 (ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็น

กรรมการเท่าจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคล
ซึง่ได้รับการเลือกตัง้ในลําดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจํานวนท่ีจะพึงมีหรือ
จะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

 

8.3 เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้ให้ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบตัิการ ทําหน้าท่ีเป็นเลขานุการ
บริษัท ซึ่งปัจจุบนั คือ นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล เพ่ือให้การดําเนินการของบริษัทฯ เป็นไปตาม
หลักการกํ ากับดูแล กิ จการ ท่ี ดี  (Good Corporate Governance) ของตลาดหลักท รัพ ย์ 
แห่งประเทศไทย 
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ช่ือสกุล นางพรพรรณ เตชรุ่งชยักลุ  
ตาํแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหาร  
 ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล  
 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  
 ประธานกรรมการพฒันาทรัพยากรบคุคล 
 เลขานกุารบริษัท และประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบตักิาร 
อายุ  44 ปี  
คุณวุฒทิางการศกึษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (MBA) 

สถาบนัศศนิทร์แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ปริญญาตรี สถิตศิาสตร์บณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 Executive Development Program รุ่นท่ี 4 (EDP 4) ปี 2552 

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
สัดส่วนการถือหุ้น ไมมี่  
 
ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร 

 
ไมมี่ 

 

ประสบการณ์ทาํงาน 2547 – ปัจจบุนั   กรรมการ และกรรมการบริหาร 
บริษัท อาร์เอส จํากดั (มหาชน) 

 2551 – ปัจจบุนั    เลขานกุารบริษัท 
บริษัท อาร์เอส จํากดั (มหาชน) 

 2550 – ปัจจบุนั    ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบตักิาร 
บริษัท อาร์เอส จํากดั (มหาชน) 

8.4 ค่าตอบแทนผู้บริหาร  

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงนิ 

  ก) กรรมการบริษัท  
 

รายการ 
ปี 2557 

จาํนวน (ท่าน) จาํนวนเงนิ (บาท) รายละเอียดค่าตอบแทน 
กรรมการบริษัท 9 905,000 คา่ตอบแทนประจําและเบีย้ประชมุ 
กรรมการตรวจสอบ 3 1,788,250 

 
คา่ตอบแทนประจําและเบีย้ประชมุ 
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โดยมีรายละเอียดคา่ตอบแทนประจํา และ เบีย้ประชมุรายกรรมการบริษัทดงันี ้
 

ลาํดับ รายนามกรรมการบริษัท ปี 2557 

  ค่าตอบแทนประจาํ (บาท) ค่าเบีย้ประชุม (บาท) 

1 นายสรุชยั เชษฐโชติศกัด์ิ  - 125,000 

2 นางพรพรรณ เตชรุ่งชยักลุ - 100,000 

3 นายดามพ์ นานา - 100,000 

4 นายดนยัศิษฎ์ เปสลาพนัธ์                                      -       100,000 

 5 นายสทุธิศกัด์ิ ประศาสน์ครุการ                             - 100,000 

6 นายโสรัตน์ วณิชวรากิจ                              - 100,000 

7 นายพิศิษฐ์   ดชัณาภิรมย์                                 - 100,000 

8 พลเอก ไพโรจน์  พานิชสมยั                                 - 80,000 

9 รศ.วิทยา  ดา่นธํารงกลู                                 - 100,000 

 รวมทัง้หมด  905,000  

หมายเหตุ ค่าตอบแทนกรรมการนีเ้ป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่กรรมการของบริษัทฯ ตามมาตรา 90 
ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 (โดยไม่รวมเงินเดือน และผลประโยชน์ท่ีเก่ียวข้องท่ีจ่าย
ให้กับกรรมการซึ่งดํารงตําแหน่งเป็นผู้ บริหารของบริษัทฯ ด้วย) และการเป็นกรรมการบริษัทย่อยไม่ได้รับ
คา่ตอบแทน   

ข) กรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทฯ  

 

รายการ 

ปี 2557 
จาํนวน  
(ท่าน) 

จาํนวนเงนิ  
(ล้านบาท) 

รายละเอียดค่าตอบแทน 

กรรมการบริหาร 4 - - 
ผู้บริหาร 7 87.54 เงินเดือน / โบนสั / สวสัดิการอ่ืนๆ 

 

ในปี 2557 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทนุสํารองเลีย้งชีพสําหรับผู้บริหาร 6 ราย จํานวน
เงินรวมประมาณ 1.78 ล้านบาท 
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8.4.2 ค่าตอบแทนอ่ืน 

ไมมี่ 

  

บุคลากร 

ณ  วัน ท่ี  31 ธันวาคม  2557 กลุ่มบ ริษั ทฯ  มี จํานวนพนักงานทั ง้หมด  1,200คน  
ประกอบด้วยพนักงานใน บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน) 1,032คน และบริษัทในเครือ 168 คน  
และได้จ่ายผลตอบแทนเป็นจํานวนเงินรวมประมาณ  654ล้านบาท โดยเป็นผลตอบแทนในรูปของ
เงินเดือน โบนสัและค่าใช้จ่ายบุคลากรอ่ืนๆ ตลอดจน มีเงินสมทบกองทุนสํารองเลีย้งชีพสําหรับ
พนกังาน จํานวนเงินรวมประมาณ 19ล้านบาท 
 
นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

1. บริษัทฯ คํานึงถึงความสําคญัของพนกังานในฐานะทุนมนุษย์ (Human Capital) ซึ่งเป็นปัจจยั
สําคญัท่ีสุดท่ีจะผลกัดนัให้องค์กรบรรลุสู่เป้าหมายได้ จึงกําหนดให้มีแผนงานและมีการจัดสรร
งบประมาณในแต่ละปีไว้อย่างชดัเจน และมีการจดัระดบัการพฒันาทรัพยากรบุคคล ไว้ 3 ระดบั 
คือ การพัฒนาองค์กร(Organization Development) การพัฒนาอาชีพ (Career Development) 
และการฝึกอบรมและพฒันา(Training  Development) 

 1.1 การพฒันาองค์กร ได้สง่เสริมการสร้างวฒันธรรมองค์กรภายในของกลุม่บริษัท  
อาร์เอส จํากดั(มหาชน) ตัง้แตช่่วงการปฐมนิเทศพนกังานใหม ่ผา่นกิจกรรม Welcome Day 
 1.2 การพัฒนาอาชีพของพนักงาน ได้กําหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
(Career Path) และกําหนดหลกัเกณฑ์การเล่ือนตําแหน่ง/ปรับระดบัตําแหน่ง (Promotion Path)  
 1.3 การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ได้กําหนดแนวทางการพัฒนาโดยใช้กรอบของ
ความสามารถ (Competency Base Training) ประกอบกบัผลสํารวจความจําเป็นในการฝึกอบรม
(Training Need) โดยมีวิธีการพฒันาทัง้ในสว่นของการสง่ไปฝึกอบรมภายนอก (Public Training) 
และจดัฝึกอบรมภายใน (In-house Training) ท่ีครอบคลมุทัง้ด้านการพฒันาความรู้ (Knowledge 
Development) การพัฒนาทัศนคติ  (Attitude Development) และการพัฒนาทักษะ   (Skill 
Development)  เช่น หลกัสตูร Getting through a Revolution, Leading a Revolution, Positive 
Thinking, Conflict Management ผ่านรูปแบบของ Management Theatre ซึง่จดัการอบรมให้กบั
พนักงานตัง้แต่ระดับ PG2 ถึง 6 อีกทัง้ยังจัดการอบรมในหลักสูตร Service Mind & Effective 
Communication ซึ่งเป็นหลักสูตรท่ีช่วยพัฒนาทักษะด้านการส่ือสารและการให้บริการของ
พนักงาน  นอกจากนี ้ยงัมีการจัดอบรมหลกัสูตรเจ้าหน้าท่ีความปลอดภยั อ้างอิงตามกฎหมาย
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ด้านความปลอดภยั ได้แก่ หลกัสตูรคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสิ่งแวดล้อม, 
หลกัสตูรความปลอดภยัในการทํางาน ระดบับริหาร, หลกัสตูรความปลอดภยัในการทํางาน ระดบั
หวัหน้างาน เป็นต้น  นอกจากนีบ้ริษัทฯยงัมีกิจกรรมแบบ Non-Training และ กิจกรรมการแบ่งปัน
ความรู้ในองค์กร (Knowledge Sharing) ท่ีเปิดโอกาสให้พนกังานท่ีเข้าร่วมได้ตามความสนใจ ใน
รูปแบบ การบรรยายพิเศษ โดยผู้บริหารและวิทยากรท่ีมีประสบความสําเร็จจากองค์กรภายนอก
ตา่งๆ เช่น การบรรยายพิเศษเร่ือง เทคนิคการย่ืนแบบภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาให้ได้ประโยชน์ทาง
ภาษีสงูสดุ เป็นต้น 
 
2.  บริษัทให้ความสําคัญกับการสร้างความผูกพัน (Engagement) ของพนักงานในองค์กร  
มาอยา่งตอ่เน่ือง โดยจดัให้มีกิจกรรมตา่งๆ เช่น กิจกรรมสงัสรรค์ปีใหม ่เป็นต้น 

3. บ ริษั ทมุ่ ง เน้ น ในการส ร้าง จิต สํ านึ ก ในการรับ ผิดชอบต่ อสังคม  (Corporate Social 
Responsibility - CSR) กับพนักงานและเพ่ือเป็นไปตามวิสยัทัศน์ขององค์กรอย่างต่อเน่ือง โดย
ส่งเสริม และจดัให้มีกิจกรรมต่างๆ เช่น  จดัให้พนกังานเข้าร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่งไมโครมารธอน 
Mega Go Glow Run 2014 เพ่ือหารายได้มอบให้กบัมลูนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชินปูถมัภ์ 

4. นอกจากนี ้บริษัทยงัให้ความสําคญัเก่ียวกับความปลอดภัยและสุขอนามยัในสถานท่ีทํางาน 
โดยการให้ความรู้ ข่าวสารผ่านส่ือต่างๆในองค์กร และจัดให้มีกิจกรรมการฝึกซ้อมดบัเพลิงและ
ฝึกซ้อมหนีไฟ ประจําปี  
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9. การกาํกับดแูลกิจการ 

 บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายเก่ียวกบัการกํากบัดแูลกิจการ โดยให้ความสําคญัต่อระบบการ
ควบคุมและการตรวจสอบภายใน และมุ่งเน้นการกํากับดูแลฝ่ายบริหารให้ดําเนินการตามนโยบาย
อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชน์ระยะยาวของผู้ ถือหุ้ น รวมทัง้มุ่งเน้นเร่ืองความโปร่งใสในการ
ดําเนินกิจการ การเปิดเผยข้อมลู และการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม ตลอดจนความรับผิดชอบตอ่
สงัคมและสิง่แวดล้อม เพ่ือการพฒันาท่ียัง่ยืน 

ในปี พ.ศ. 2557 บริษัทได้รับการจัดอนัดบัท่ี  Very Good CG Scoring จากผลสํารวจการ
กํากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจําปี พ.ศ. 2557  

 สรุปการปฏิบตัติามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีในปี 2557 ดงันี ้

9.1 นโยบายการกาํกับดแูลกจิการ 

 คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดให้มีนโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯอย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษร และจัดให้มีการพิจารณาทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและคู่มือ
จรรยาบรรณของกลุม่บริษัทฯ และตดิตามประเมินผลการปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่วอยา่งน้อยปีละ 
1 ครัง้ และบริษัทฯได้เผยแพร่ให้กรรมการและพนกังานเพ่ือใช้อ้างอิงและถือปฏิบตัิ รวมทัง้เผยแพร่
บนเว็ปไซต์ภายในของบริษัทฯ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2558 เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีการ
พิจารณาทบทวน ปรับปรุง และอนุมตัินโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและคู่มือจรรยาบรรณของ
กลุม่บริษัทฯ และตดิตามประเมินผลการปฏิบตัติามนโยบายดงักลา่ว 

 นอกจากนี ้บริษัทยงัได้ปฏิบตัิตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนท่ี 
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด ครอบคลมุแนวทางปฏิบตัเิป็น 5 หมวด ได้แก่ 

 สทิธิของผู้ ถือหุ้น 

 การปฏิบตัติอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั 

 บทบาทของผู้ มีสว่นได้เสีย 

 การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 

 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
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สิทธิของผู้ถือหุ้น 

 บริษัทฯ ได้ให้ความสําคญัและเคารพสทิธิของผู้ ถือหุ้น โดยปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมาย
กําหนด ใน ปี 2557 บริษัทฯ จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นวนัท่ี 24 เมษายน 2557 ซึง่กรรมการทกุทา่น ท่ี
อยูใ่นตําแหนง่ได้เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น ยกเว้น พลเอกไพโรจน์ พานิชสมยั ไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุ 
เน่ืองจากตดิภาระกิจเร่งดว่น  (รายช่ือกรรมการบริษัทท่ีเข้าประชมุผู้ ถือหุ้น ดรูายละเอียดได้ท่ีรายงาน
การประชมุผู้ ถือหุ้น) 

 บริษัทฯ มีนโยบายการปฏิบตัิกบัผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั โดยตระหนกัถึงความสําคญัของ
สทิธิของผู้ ถือหุ้นในการเข้าถึงข้อมลูของบริษัทฯ อยา่งเพียงพอและทนัเวลา ในการจดัประชมุผู้ ถือหุ้น
บริษัทฯ จะจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมทัง้ข้อมลูประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ ถือหุ้น
ทราบลว่งหน้าก่อนวนัประชมุอยา่งน้อย 7 วนั ซึง่เป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด 

ในปี 2557 บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์(ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของ
บริษัทฯ เป็นผู้จดัส่งหนงัสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 7 วนั หรือ 
14 วนั แล้วแตก่รณีท่ีกฎหมายกําหนด  

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จดัสง่หนงัสือนดัประชมุ พร้อมทัง้ข้อมลูประกอบการประชมุตามวาระ
ต่างๆ ให้ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวนัประชุมในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด ซึ่งในแต่ละวาระมี
หลกัการและเหตผุลและความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบ นอกจากนัน้ บริษัทฯได้เผยแพร่
หนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น และ เอกสารประกอบการประชุม  ทัง้ภาษาไทย และภาษาองักฤษไว้ท่ี 
Website ของบริษัทฯ http://www.rs.co.th/corporate/th/meeting.htm  

และ http://www.rs.co.th/corporate/eng/meeting.htm  ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน 
และ เผยแพร่รายงานประจําปี ไว้ท่ี Website ของบริษัทฯ ก่อนวนัประชมุไม่น้อยกว่า 7 วนั  เพ่ือเพิ่ม
ความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมลูของผู้ ถือหุ้น สว่นรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีจดัในปี 2557 ได้นําไป 
post ไว้ภายใน 14 วนั หลงัการประชุมผู้ ถือหุ้นแล้วเสร็จ บริษัทฯ ได้จดัการประชุมผู้ ถือหุ้น โดยก่อน
เร่ิมประชมุ ประธานในท่ีประชมุได้มอบหมายให้เลขานกุารบริษัทชีแ้จงวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้
ท่ีประชมุทราบ  ในระหว่างการประชมุประธานในท่ีประชมุเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียม
กนัในการสอบถามเพิ่มเติม และ แสดงความคิดเห็น   ก่อนการออกเสียงลงคะแนนในทกุวาระ  และ
สนบัสนนุให้มีการใช้บตัรลงคะแนนเสียงในวาระท่ีสําคญั เพ่ือความโปร่งใสและตรวจสอบได้ รายงาน
การประชมุถกูจดัทําขึน้อยา่งถกูต้อง  ครบถ้วน เสร็จสมบรูณ์ ในเวลาท่ีกฎหมายกําหนด และ มีระบบ
การจดัเก็บท่ีดีเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้   
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ในปี 2557 บริษัทฯ ดแูลผู้ ถือหุ้นมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย เช่น การให้ข้อมลูสําคญัท่ีเป็น
ปัจจุบันผ่านเว็บไซต์ และไม่มีการลิดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้ นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทฯ 
ท่ีต้องเปิดเผยตามข้อกําหนดต่างๆ และการเข้าประชุมผู้ ถือหุ้น ได้แก่ ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือ
เปล่ียนแปลงข้อมูลสําคญัโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้ นทราบล่วงหน้า ไม่แจกเอกสารท่ีมีข้อมูลสําคัญ
เพิ่มเติมในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอย่างกะทนัหนั และไม่จํากัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ ถือหุ้นท่ีมาสาย 
เป็นต้น และในระหว่างการประชมุผู้ ถือหุ้น  ประธานในท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิอย่าง
เท่าเทียมกนัในการสอบถาม แสดงความคิดเห็น และ ข้อเสนอแนะต่างๆ เก่ียวกบัผลการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นส่งคําถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยส่งคําถามผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือส่งจดหมายถึงคณะกรรมการบริษัท ซึ่งการให้สิทธิของผู้ ถือหุ้ นและการ
สง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นใช้สทิธิเป็นไปตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี  

การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน 

 สําหรับผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ะดวกเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง บริษัทฯเสนอให้มอบฉนัทะให้กรรมการ
อิสระซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบเข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทน ในการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นปี 2557 มีผู้ ถือหุ้นจํานวน 4 ราย มอบฉันทะให้ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็น
กรรมการอิสระท่ีบริษัทฯ เสนอเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ ให้ออกเสียงแทน 

 เม่ือวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2557 บริษัทได้เผยแพร่ข้อมลูถึงผู้ ถือหุ้นผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ
เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้ นส่วนน้อยเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น พร้อมทัง้กําหนด
กฎเกณฑ์ท่ีชดัเจนลว่งหน้าสําหรับการพิจารณาการเพิ่มวาระท่ีผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยเสนอ  และบริษัทฯมี
กําหนดวิธีการให้ผู้ ถือหุ้ นส่วนน้อยเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาดํารงตําแหน่งกรรมการ 
พร้อมข้อมลูประกอบการพิจารณาด้านคณุสมบตัิและการให้ความยินยอมของผู้ ได้รับการเสนอช่ือ 
อยา่งไรก็ตาม ไม่มีผู้ เสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น และไม่มีผู้ เสนอช่ือบคุคล
เพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

บริษัทฯ มีมาตรการปอ้งกนักรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมลูภายในเพ่ือหาผลประโยชน์ให้แก่
ตนเองหรือผู้ อ่ืนในทางมิชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้กรรมการ
บริษัท ผู้ บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ รายงานรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งของ
ผลประโยชน์ของตนและผู้ เก่ียวข้องตอ่คณะกรรมการโดยสง่ข้อมลูให้แก่สํานกักฎหมาย เพ่ือนําเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัท และ ให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯท่ีอาจมีความ
ขดัแย้งของผลประโยชน์และสามารถตดัสินใจเพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯโดยรวม ทัง้นี ้กรรมการและ
ผู้บริหารท่ีมีสว่นได้เสียกบัธุรกรรมท่ีทํากบับริษัทฯไม่ให้มีสว่นร่วมในการตดัสินใจทําธุรกรรมดงักลา่ว 
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ดงัรายละเอียดท่ีได้เปิดเผยในหัวข้อการดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน อีกทัง้ คณะกรรมการบริษัท
กําหนดให้ในการทํารายการระหว่างกันนัน้จะต้องเป็นไปตามข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้องของตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยดงัรายละเอียดท่ีได้เปิดเผยในหวัข้อมาตรการ หรือขัน้ตอนการอนมุตัิการ
ทํารายการระหว่างกัน  ตัง้แต่ปี 2551 คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายห้ามกรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูง(**)ซือ้ขายหุ้ นบริษัทฯ ในช่วง 3 สัปดาห์ก่อนงบการเงินเผยแพร่และ 2 วันหลัง
เปิดเผยงบการเงิน  

 บริษัทกําหนดข้อห้ามไมใ่ห้มีการใช้โอกาสหรือข้อมลูท่ีได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ
พนกังานในการหาประโยชน์ส่วนตน หรือทําธุรกิจแข่งขนักบับริษัทฯหรือธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง รวมทัง้ไม่
ใช้ข้อมูลภายในเพ่ือประโยชน์ของตนในการซือ้ขายหุ้นของบริษัทฯ ไว้ในคู่มือจรรยาบรรณ และได้
เปิดเผยไว้ในหวัข้อการดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายใน 

หมายเหตุ  (**) หมายถึง ผู้บริหารตามนิยามของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์(ก.ล.ต.) ท่ีมีหน้าท่ีรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ตามกฎหมาย 

 

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯให้ความสําคญัต่อสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทัง้ผู้ มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ 
พนกังานและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือผู้ มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ คู่แข่ง เจ้าหนี ้
ภาครัฐและหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง เน่ืองจากบริษัทฯ ตระหนกัถึงแรงสนบัสนนุจากผู้ มีสว่นได้เสีย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งชมุชนและสงัคม ซึง่ให้ความสําคญัอย่างสม่ําเสมอ  (ดตูวัอย่างในหวัข้อบทบาท
และความรับผิดชอบต่อสงัคมและนโยบายการพฒันาทรัพยากรบุคคล) รวมทัง้บริษัทฯ ได้จดัให้มี
ระเบียบและแนวปฏิบตัิเป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมถึงกําหนดบทลงโทษทางวินยั เพ่ือให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 
ซึ่งได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของกลุ่มบริษัทอาร์เอส เป็นต้น ยึดถือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบตัหิน้าท่ีตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความซ่ือสตัย์สจุริตและมีจริยธรรม ทัง้การปฏิบตัติอ่บริษัทฯ 
และผู้ มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ  ส่วนเนือ้หาของคู่มือจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ ครอบคลมุในเร่ือง
จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจและจรรยาบรรณของพนกังาน ซึง่ได้แก่  
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ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 

บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะดําเนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์ตอ่เศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม โดย
คํานึงถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีพึงมีต่อประเทศชาติ สงัคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนดําเนิน
ธุรกิจและควบคุมให้มีการปฏิบตัิภายใต้กรอบของกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆท่ีเก่ียวข้อง อย่าง
ครบถ้วน รวมถึงมุ่งมั่นผลักดันให้เกิดกระแสพัฒนาคุณภาพของสังคม และสิ่งแวดล้อม ทัง้ท่ี
ดําเนินการเองและร่วมมือกับรัฐและชุมชน และส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม
อย่างจริงจงัและต่อเน่ืองให้แก่พนกังานทุกระดบัในการปฏิบตัิตนเป็นคนดีทําประโยชน์ให้กบัชุมชน
และสงัคม รวมทัง้สนบัสนนุให้พนกังานมีสว่นร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมตา่งๆเพ่ือชมุชน และสงัคมอยา่ง
สม่ําเสมอ อนัก่อให้เกิดวฒันธรรมท่ีดีในองค์กรต่อไป โดยมีการทบทวน ประเมินผล และติดตาม
ความก้าวหน้าในการดําเนินงานของบริษัทฯอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือให้แน่ใจว่า บริษัทฯได้ปฏิบตัิตาม
นโยบายเก่ียวกับสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจน บริษัทได้สนับสนุนให้มีกิจกรรมรณรงค์การใช้
ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าในองค์กร (ดูตัวอย่างในหัวข้อบทบาทและความรับผิดชอบต่อสงัคมและ
นโยบายการพฒันาทรัพยากรบคุคล) 

ลูกค้า 

บริษัทฯมุง่มัน่ในการจําหน่ายสนิค้าและให้บริการท่ีมีคณุภาพกบัลกูค้าของบริษัทฯ  และ
รับผิดชอบในการปฏิบตัติามสญัญาอยา่งเคร่งครัด ตลอดจนมีหน่วยงานให้บริการ ดแูล ชีแ้จงข้อ
สงสยั และแก้ไขปัญหาตา่งๆให้กบัลกูค้า 

ผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ บริหารงานด้วยความรู้ความสามารถท่ีดี มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ผลการดําเนินงานท่ี
ดี โดยคํานึงถึงความเสี่ยงในปัจจบุนัและอนาคต ตลอดจนให้เกิดผลตอบแทนท่ีเหมาะสมตอ่ผู้ ถือหุ้น 
และควบคมุดแูลให้เป็นท่ีมัน่ใจได้ว่า ได้มีการรายงานผลการปฏิบตัิงาน และสถานะทางการเงินของ
บริษัทฯ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมลูตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งถกูต้องครบถ้วน 

พนักงาน 

บริษัทฯ ถือว่าพนกังานเป็นสมบตัิอนัมีค่าของบริษัทฯ ดงันัน้คณุค่าของพนกังานจึงถือเป็น
เร่ืองสําคญั ซึง่บริษัทฯจดัให้มีสวสัดกิารท่ีเหมาะสมแก่พนกังาน ให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัความรู้
ความสามารถ ความความรับผิดชอบ และผลการปฏิบตัิงานของพนกังานแต่ละคน และกลุ่มบริษัท
อาร์เอส ให้ความสําคญักบัการรักษาสขุภาพ ความปลอดภยั และสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มี
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ความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนกังานอยู่เสมอ และยึดมัน่ปฏิบตัิตามกฎหมายแรงงาน 
ทัง้นีบ้ริษัทฯจดัให้มีการตรวจสขุภาพพนกังาน การประกนัชีวิตและสขุภาพพนกังาน และจดัให้มีการ
ตรวจสอบความปลอดภยัของสถานท่ีทํางานสม่ําเสมอ 

บริษัทฯส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน กรรมการ และผู้ บริหาร เป็นต้น 
(ดตูวัอยา่งในหวัข้อบทบาทและความรับผิดชอบตอ่สงัคมและนโยบายการพฒันาทรัพยากรบคุคล) 

คู่ค้าและเจ้าหนี ้

บริษัทฯตัง้มัน่ในความซ่ือสตัย์สจุริต และ เท่ียงธรรมตอ่คูค้่า โดยคํานงึถึงประโยชน์สงูสดุของ
บริษัทฯ และอยู่บนพืน้ฐานของการได้รับผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อทัง้สองฝ่าย หลีกเล่ียงความ
ลําเอียง หรือสถานการณ์ท่ีทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนยึดมัน่และถือปฏิบตัิ
ตามสญัญา เง่ือนไขตามข้อตกลง และหน้าท่ีท่ีพึงมีตอ่คูค้่าและเจ้าหนี ้รวมทัง้ไม่สนบัสนนุการทจุริต
และการจ่ายสนิบนเพ่ือผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท 

คู่แข่ง 

บริษัทฯสง่เสริมนโยบายการแขง่ขนัทางการค้าอยา่งเสรี และเป็นธรรม ตลอดจนปฏิบตัติอ่
คูแ่ขง่อยา่งมืออาชีพ 

คุณธรรม 

บริษัทฯมุ่งมั่นกระทําในสิ่งท่ีถูกต้อง ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต ตรงไปตรงมา 
ภายใต้กฎหมาย  และกฎระเบียบของบริษัทฯ โดยถือปฏิบตัิตามจรรยาบรรณนีใ้นทกุกิจกรรมและใน
การตดัสนิใจในทกุเร่ืองของบริษัทฯ  บริษัทฯจะดําเนินธุรกิจด้วยความซ่ือสตัย์และคํานงึถึงความเส่ียง
ท่ีมีผลกระทบตอ่บริษัทฯ 

ความเสมอภาคกับสิทธิมนุษยชนแก่ผู้เก่ียวข้อง 

บริษัทฯไม่มีการกีดกัน หรือไม่ให้สิทธิพิเศษ หรือเลือกปฏิบตัิแก่ผู้หนึ่งผู้ ใด เน่ืองจากความ
แตกต่างทางด้านเชือ้ชาติ สญัชาติ ศาสนา เพศ อายุ สถาบนัการศึกษา รวมทัง้ไม่เก่ียวข้องกับการ
ละเมิดสทิธิมนษุยชน 
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ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ 

 บริษัทฯ มีนโยบายสนบัสนนุการไมล่ว่งละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญาหรือลขิสทิธ์ิ 

คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาทบทวน และปรับปรุงคู่มือจรรยาบรรณของกลุ่ม
บริษัทฯ เป็นประจําอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ซึง่ในปี 2558 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2558 
ได้มีการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง และอนมุตัิคูมื่อจรรยาบรรณของกลุม่บริษัทฯ  และประกาศลงใน
ระบบ Intranet ของบริษัทฯ รวมถึง ใช้เป็นข้อมูลในการฝึกอบรมพนักงานใหม่เพ่ือให้พนักงานทุก
ระดบัรับทราบอย่างทั่วถึง และมีกระบวนการดูแลให้มีการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณท่ีกําหนดอย่าง
เคร่งครัด 

บริษัทฯมีนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทุกระดบัปฏิบตัิตามท่ีกําหนดในคู่มือ
จรรยาบรรณของกลุม่บริษัทฯอยา่งเคร่งครัด ในปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททาง
กฎหมายท่ีมีผลกระทบตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยา่งมีนยัสําคญัและท่ีมีผลกระทบด้านลบอนั
อาจจะมีผลกระทบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยท่ีมีจํานวนสงูกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของ 
ผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ตลอดจนไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายท่ีมิได้เกิดจากการประกอบ
ธุรกิจโดยปกตขิองบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

บริษัทฯ พัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของผู้ มีส่วนได้เสียในการสร้างเสริมผลการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ เพ่ือสร้างความมัน่คงอย่างยัง่ยืนให้กบักิจการโดยการเปิดเผยข้อมลูอย่างโปร่งใส และ 
รับฟังความเห็น  ข้อร้องเรียน หรือ ข้อเสนอแนะ รวมถึงพฤตกิรรมท่ีอาจสอ่ถึงการทจุริต หรือประพฤติ
มิชอบของบุคคลในองค์กรทัง้จากพนักงานเอง และ ผู้ มีส่วนได้เสียอ่ืน ผ่านทางการพบผู้ บริหาร 
หน่วยงานตรวจสอบกลาง หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์  เลขานุการบริษัท หรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพ่ือผ่านไปยังคณะกรรมการบริษัทโดยตรง โดยทางเว็บไซต์ http://www.rs.co.th/investor.html  
ทางโทรศัพท์  หมายเลข  0-2511-0911 และ  0-2511-0555 ต่อ  1505 หรือติดต่อโดยตรงตาม
หน่วยงานดงักล่าว เพ่ือให้มีการรวบรวมและตรวจสอบข้อมลูตามกระบวนการท่ีบริษัทฯ กําหนดไว้
และรายงานตอ่คณะกรรมการ  

สําหรับคําร้องเก่ียวกบัรายงานทางบญัชีและการเงิน การควบคมุภายใน การบริหารความ
เส่ียง การปฏิบัติตามกฎหมายและจรรยาบรรณ เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้ รับเอกสารและสรุป
ประเด็นต่างๆทัง้หมดเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส  
บริษัทฯให้ความสําคญักบัการเก็บข้อมลูร้องเรียนเป็นความลบัเพ่ือสร้างความมัน่ใจให้แก่ผู้ ร้องเรียน 
และเร่ืองร้องเรียนดงักลา่วจะรับรู้เฉพาะในกลุม่บคุคลท่ีได้รับมอบหมายและเก่ียวข้องด้วยเท่านัน้ 
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การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

 บริษัทฯ ให้ความสําคญัตอ่ระบบการควบคมุภายในทัง้ในระดบับริหาร และ ระดบัปฏิบตังิาน
ท่ีมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดภาระหน้าท่ี อํานาจการดําเนินการของผู้ปฏิบตัิงาน ผู้บริหารไว้อย่าง
ชดัเจน มีการควบคมุดแูลการใช้ทรัพย์สิน และ มีการแบ่งแยกหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงาน ผู้ติดตามควบคมุ 
และ ประเมินผลออกจากกัน เพ่ือให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม 
นอกจากนีย้งัมีการควบคมุภายในท่ีเก่ียวกบัระบบการเงิน โดยบริษัทฯ ได้จดัให้มีระบบรายงานทาง
การเงินเสนอผู้บริหารสายงานท่ีรับผิดชอบ 

บริษัทฯ มีฝ่ายตรวจสอบภายในทําหน้าท่ีตรวจสอบโดยจะรายงานการตรวจสอบตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลัก และกิจกรรมทางการเงินสําคญัของ
บริษัทฯ ได้ดําเนินการตามแนวทางท่ีกําหนดและมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะมีการ
ตรวจสอบการปฏิบตัติามกฎหมายและข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ (Compliance Control)  

 

9.2  คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยเพ่ือช่วยกลั่นกรองรายละเอียดโดย
กําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ีความรับผิดชอบไว้ในระเบียบของแตล่ะคณะ 

 สมาชิกสว่นใหญ่ของคณะกรรมการชดุยอ่ยเป็นกรรมการอิสระ ยกเว้น คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และ คณะกรรมการพฒันาทรัพยากร
บุคคล  ประธานกรรมการไม่ดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ อีกทัง้ยังกําหนดให้
กรรมการอิสระเป็นประธานของแตล่ะคณะด้วย ยกเว้น คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และ คณะกรรมการพฒันาทรัพยากรบคุคล ปัจจบุนั บริษัทฯ
มีคณะกรรมการชดุย่อย 6 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
และคณะกรรมการพฒันาทรัพยากรบคุคล 

 รายละเอียดเก่ียวกับรายช่ือ หน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยอยู่ในหัวข้อ
โครงสร้างการจดัการของบริษัทฯ 
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คณะกรรมการบริษัท ได้แตง่ตัง้คณะอนกุรรมการเพ่ือช่วยในการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ 
ดงันี ้

 คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบด้วยกรรมการ 3 
ท่าน  ทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ  รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ  และหน้าท่ีของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ดรูายละเอียดในหวัข้อโครงสร้างการจดัการของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า นายพิศิษฐ์   ดัชณาภิรมย์ เป็นกรรมการอิสระท่ีมีความรู้และ
ความเช่ียวชาญด้านบญัชีและการเงิน จงึได้แตง่ตัง้ให้เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

โดยในปี 2557 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้สิน้จํานวน 5 ครัง้  
ซึ่งกรรมการตรวจสอบทุกท่านท่ีอยู่ในตําแหน่งได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
ทุกครัง้ ยกเว้น พลเอกไพโรจน์ พานิชสมัยขาดประชุม 1 ครัง้ เน่ืองจากติดภารกิจกะทันหัน 
และรายงานผลการปฏิบตัิหน้าท่ีต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ําเสมอ อีกทัง้ในการประชมุ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกับ 
ผู้สอบบญัชีโดยไมมี่ผู้บริหารอยู ่1 ครัง้ 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2550 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2550 ได้มีการแต่งตัง้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  อนุมตัิขอบเขตอํานาจหน้าท่ี  และพิจารณา
ค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ทัง้หมดจํานวน 3 ท่าน ซึ่งมี
สมาชิกท่ีเป็นกรรมการอิสระทัง้หมด  จํานวน  3 ท่าน  โดยกรรมการอิสระ 1 ใน  3 ท่าน  
เป็นประธานกรรมการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  และคณะกรรมการฯ  
มีวาระในการดํารงตําแหน่งคราวละ 3  ปี (ดรูายละเอียดในหวัข้อโครงสร้างการจดัการของบริษัทฯ) 

ในปี 2557 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมทัง้สิน้
จํานวน 2 ครัง้ ซึง่กรรมการทกุท่านท่ีอยูใ่นตําแหน่งได้เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน  ทุกครัง้ และ คณะกรรมการสรรหาฯรายงานผลการปฏิบตัิหน้าท่ีต่อ
คณะกรรมการบริษัทอยา่งสม่ําเสมอ 

ในระหวา่งปี 2557 สรุปสาระสําคญัของงานท่ีปฏิบตัไิด้ดงัตอ่ไปนี ้
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1. พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติและความเหมาะสมเพ่ือดํารง
ตําแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระ 

2. พิจารณาทบทวนและอนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน  

3. พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของรูปแบบและหลกัเกณฑ์การจ่ายคา่ตอบแทน 

4. พิจารณาทบทวนเร่ืองคา่ตอบแทนประจําปีของกรรมการ 

5. พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

6. พิจารณาประเมินผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทนประจําปี 2557 

7. รายงานผลการปฏิบตัหิน้าท่ีตอ่คณะกรรมการบริษัทอยา่งสม่ําเสมอ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความ
เหมาะสมและเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้น และผู้ มีสว่นได้เสียในระยะยาวแล้ว 

 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 4 ท่าน รายนามคณะกรรมการ
บริหาร ดรูายละเอียดในหวัข้อโครงสร้างการจดัการของบริษัทฯ 

โดยในปี 2557 บริษัทฯ มีการประชมุคณะกรรมการบริหาร รวมทัง้สิน้จํานวน 12 ครัง้ 

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 5/2553 เม่ือวนัท่ี 16 สิงหาคม 2553 ได้มีการแต่งตัง้
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  อนุมตัิขอบเขตอํานาจหน้าท่ี  และพิจารณาค่าตอบแทน 
โดยคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ทัง้หมดจํานวน 3 ท่าน (ดูรายละเอียดใน
หวัข้อโครงสร้างการจดัการของบริษัทฯ) 

โดยในปี 2557 บริษัทฯมีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเพ่ือวางแผน ทบทวน
ระบบ หรือประเมินประสทิธิผลของการบริหารจดัการความเส่ียง  รวมทัง้สิน้จํานวน 1 ครัง้ 

 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2554 เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2554 ได้มีการแต่งตัง้
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล อนุมตัิขอบเขตอํานาจหน้าท่ี  และพิจารณาค่าตอบแทน โดย
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คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ผู้ทรงคณุวฒุิ ทัง้หมดจํานวน 3 ท่าน (ดรูายละเอียดในหวัข้อ
โครงสร้างการจดัการของบริษัทฯ) 

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้มีการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง 
นโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และคู่มือจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ และติดตาม
ประเมินผลการปฏิบตัติามนโยบายดงักลา่ว 

 คณะกรรมการพฒันาทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย ผู้ทรงคณุวฒุิ จํานวน 2 ท่าน รายนาม
คณะกรรมการพฒันาทรัพยากรบคุคล และ หน้าท่ีของคณะกรรมการพฒันาทรัพยากรบคุคล 
ดรูายละเอียดในหวัข้อโครงสร้างการจดัการของบริษัทฯ 

เลขานุการบริษัท 

  คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตัง้ให้ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบตัิการ ทําหน้าท่ีเป็นเลขานกุาร
บริษัท ซึ่งปัจจุบัน คือ นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล เพ่ือให้การดําเนินการของบริษัทฯเป็นไปตาม
หลกัการกํากับดแูลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย โดยมีบทบาทหน้าท่ีหลกั ดงันี ้

 ให้คําแนะนําด้านกฎหมาย ด้านบญัชีและภาษี และกฎเกณฑ์ตา่งๆท่ีคณะกรรมการ
จะต้องทราบ 

 ปฏิบตัหิน้าท่ีในการดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการ 

 ประสานงานให้มีการปฏิบตัติามมตคิณะกรรมการ 

 ประสานงานและส่ือสารทางด้านงานผู้ ลงทุนสัมพันธ์ และหน่วยงานต่างๆ เช่น 
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น 

เลขานกุารบริษัทเป็นผู้ ท่ีมีความรู้ทัง้ทางด้านบญัชีและกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ส่งเสริมให้ผู้
ท่ีทํางานสนับสนุนงานของเลขานุการบริษัทและคณะกรรมการบริษัทได้เข้าร่วมอบรมคอร์ส 
Company secretary Pragram (CSP)  ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) 
นอกจากนัน้ บริษัทได้มอบหมายให้ทางสํานักกฎหมายช่วยดูแลงานของคณะกรรมการบริษัทให้
เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายอีกด้วย แต่ไม่ได้จัดตัง้เป็นหน่วยงานกํากับการ
ปฏิบตังิานโดยเฉพาะ 
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การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีกําหนดประชุมโดยปกติอย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ และ มีการประชุม
พิเศษเพิ่มเติมตามความจําเป็น โดยมีการกําหนดวาระการประชมุ และ วนัประชมุไว้ลว่งหน้า  โดยมี
วาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานเป็นประจํา ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้จดัสง่หนงัสือเชิญประชมุพร้อม
ระเบียบวาระการประชุม และเอกสารการประชุมก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั  เพ่ือให้
คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศกึษาข้อมลูอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม โดยประธานกรรมการ
และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารร่วมกนัพิจารณาการเลือกเร่ืองเข้าวาระการประชมุคณะกรรมการบริษัท 
โดยพิจารณาให้แน่ใจว่าเร่ืองท่ีสําคญัได้ถกูบรรจเุข้าวาระการประชมุเรียบร้อยแล้ว และ กรรมการแต่
ละท่านมีความเป็นอิสระท่ีจะเสนอเร่ืองเข้าสูว่าระการประชมุ ตลอดจนคณะกรรมการบริษัทสามารถ
เข้าถึงข้อมูลท่ีจําเป็นได้จากประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ทัง้นีก้รรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
(นิยามและคณุสมบตัิดรูายละเอียดในหวัข้อโครงสร้างการจดัการของบริษัทฯ) จะเข้าร่วมประชมุทกุ
ครัง้  โดยในปี 2557 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมทัง้สิน้จํานวน 5 ครัง้   โดยการ
ประชุมจัดท่ีสํานักงานใหญ่ของบริษัทฯ ทุกครัง้    ซึ่งกรรมการทุกท่านท่ีอยู่ในตําแหน่งได้เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทุกครัง้  ยกเว้น  พลเอก ไพโรจน์ พานิชสมยั ท่ีขาดการประชุม 1 ครัง้   
อนัเน่ืองมาจากตดิภารกิจเร่งดว่น  

ในกรณีท่ีมีกรรมการท่านใดเป็นผู้ มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสําคัญในเร่ืองท่ีกําลังพิจารณา 
กรรมการท่านนัน้จะไมเ่ข้าร่วมการประชมุระหวา่งการพิจารณาเร่ืองนัน้ๆ 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสท่ีจะประชุมระหว่าง
กันเองตามความจําเป็น เพ่ืออภิปรายปัญหาต่างๆ เก่ียวกับการจดัการท่ีอยู่ในความสนใจโดยไม่มี
ฝ่ายจดัการร่วมด้วย และให้แจ้งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารทราบถึงผลการประชมุด้วย  

การประเมินผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็น
ประจําทุกปีตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ แบ่งออกเป็นการ
ประเมินผลเป็นรายบุคคลโดยตนเอง และการประเมินผลคณะกรรมการทัง้คณะ  เพ่ือให้
คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาตรวจสอบผลงานและปัญหาเพ่ือการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
การทํางานของคณะกรรมการบริษัทฯให้ดียิ่งขึน้  
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 องค์ประกอบของการประเมิน ประกอบด้วย โครงสร้างและคุณสมบตัิของคณะกรรมการ 
บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชมุคณะกรรมการ การทําหน้าท่ีของ
กรรมการ ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผู้บริหาร  

อีกทัง้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้ความเห็นในการกําหนดเกณฑ์การ
ประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และนําเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ และการประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารจะถูกประเมินตามแบบ
ประเมินผลการปฏิบตัิงานท่ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนกําหนด และประเมินโดย
คณะกรรมการบริษัทซึง่เป็นกรรมการอิสระเท่านัน้ เพ่ือการปรับปรุงแก้ไขตอ่ไป  

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็น
ประจําทุกปี เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2558 ได้มีการ
พิจารณาประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทประจําปี 2557 เพ่ือให้คณะกรรมการ
บริษัทร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขต่อไป และผลการปฏิบตัิงานของ
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารประจําปี 2557 ได้ถูกประเมินโดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งเป็นกรรมการ
อิสระเท่านัน้ เพ่ือพิจารณาผลงานและการปรับปรุงแก้ไขตอ่ไป  

นอกจากนัน้ คณะกรรมการยงัจดัให้มีการประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ 
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

การจ่ายค่าตอบแทน 

บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส 
โดยในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2546 และท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 5/2546 ได้
พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดบัเดียวกับอุตสาหกรรมซึ่งสงูเพียงพอท่ีจะดึงดูด 
และรักษากรรมการท่ีมีคณุสมบตัิท่ีต้องการ และสอดคล้องกบัผลการดําเนินงานของบริษัทฯสําหรับ
ผู้บริหาร การจ่ายค่าตอบแทนจะสอดคล้องกบัผลการดําเนินงานของบริษัทฯและผลการปฏิบตัิงาน
ของผู้บริหารแต่ละท่าน ส่วนการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนกําหนดเกณฑ์การประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ
นําเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ และผลการปฏิบัติงานของประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหารจะถกูประเมินโดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งเป็นกรรมการอิสระเท่านัน้ (รายละเอียด
คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหารได้แสดงไว้ในหวัข้อโครงสร้างการจดัการของบริษัทฯ) 
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การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการเดิมซึง่ได้รับมอบหมายแนะนํากรรมการใหม่ให้
รู้จักบริษัทฯ และบรรยายสรุปแผนธุรกิจของบริษัทฯ ผลประกอบการ กลยุทธ์ สภาพการแข่งขัน 
วิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กร นโยบายกํากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทัง้ข้อมูลอ่ืนๆท่ี
เก่ียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น 

 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายท่ีจะเสริมสร้างและพฒันาความรู้ใหม่ๆให้กบักรรมการและ
ผู้บริหาร โดยสนับสนุนให้เข้ารับการสมัมนาและการอบรมในหลกัสูตรท่ีเป็นประโยชน์ ซึ่งจัดโดย
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย และสถาบนัอ่ืนๆ เพ่ือสนบัสนุนการปฏิบตัิหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯออกคา่ใช้จ่าย (ดรูายละเอียดในหวัข้อรายละเอียดเก่ียวกบัผู้บริหารและผู้ มี
อํานาจควบคมุบริษัท) 

แผนการสืบทอดงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดบัสูง 

คณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนให้มีการจัดทําแผนสืบทอดตําแหน่ง ซึ่งจะช่วยให้การ
ดําเนินงานของบริษัทฯเป็นไปได้อย่างราบร่ืน นอกจากนัน้ คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีโครงการ
สําหรับพฒันาผู้บริหาร ซึ่งเป็นการเตรียมให้พร้อมเป็นแผนท่ีต่อเน่ืองถึงผู้ สืบทอดงานของประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหารและผู้บริหารระดบัสงู(**) ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ เพ่ือลดความเส่ียง
จากการขาดความตอ่เน่ืองในการบริหารจดัการองค์กร มีขัน้ตอนดําเนินการ ดงันี ้

1. คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการพฒันาทรัพยากรบคุคล พิจารณาเสนอช่ือและ

คดัเลือกกลุม่ผู้บริหารซึง่มีศกัยภาพสงู เพ่ือนํามาพฒันาและเตรียมความพร้อม 

2. คณะกรรมการพฒันาทรัพยากรบคุคลดําเนินการให้มีการพฒันาผู้บริหารกลุม่ดงักลา่ว

โดยจดัโปรแกรมพฒันาผู้บริหารระดบัสงู  

3. คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการพฒันาทรัพยากรบคุคล ร่วมพิจารณาคดัเลือก

ผู้ ท่ีมีความเหมาะสมเพ่ือมาดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและผู้บริหารระดบัสงู 

สําหรับตําแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารท่ีมีการคดัเลือกแล้วจะนําเสนอตอ่ท่ีประชมุ

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทตอ่ไป 

4. คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนจะพิจารณาบคุคลท่ีได้รับการเสนอมาวา่

มีความเหมาะสม และมีความรู้ความสามารถ ท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทได้ พร้อม

ข้อมลูตา่งๆท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือนําเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทเพ่ือแตง่ตัง้ตอ่ไป 
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งานผู้ลงทุนสัมพันธ์ 

คณะกรรมการบริษัท ตระหนกัดีวา่ข้อมลูของบริษัทฯ ทัง้ท่ีเก่ียวกบัการเงินและท่ีไมใ่ช่การเงิน 
ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ ลงทุนและผู้ มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ จึงให้ความสําคัญ 
ต่อการเปิดเผยสารสนเทศท่ีมีความถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทัว่ถึง ทัง้โดยผ่านช่องทางจากส่ือ
การเผยแพร่ข้อมลูต่างๆของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ  พร้อมทัง้จดัให้มีการประชมุ
พบปะระหว่างคณะผู้บริหารของบริษัทฯกบันกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ และนกัลงทุนทัว่ไป เพ่ือตอบข้อ
ซักถามต่างๆอย่างเท่าเทียมกัน ทัง้นี  ้ บริษัทฯ ได้กําหนดให้ “ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์” ทําหน้าท่ี
ติดต่อส่ือสาร และ ให้บริการข้อมูล  ข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆของบริษัทฯ แก่ผู้ ลงทุนสถาบัน   
ผู้ ถือหุ้ น  นักวิเคราะห์  ภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง และ ประชาชนทั่วไป ทัง้นี  ้ ผู้ ลงทุนสามารถติดต่อ
หน่วยงานดงักลา่วได้ท่ี       
หมายเลขโทรศพัท์ 0-2511-0911 และ 0-2511-0555 ตอ่ 1503, 1505  
Website : http://www.rs.co.th/investor.html  
Facebook Fanpage : http://www.facebook.com/pages/Rs-ir/256459961140733  
Account Twitter : https://twitter.com/RS_IR หรือท่ี e-mail address: kitsada@rs.co.th  

 นอกจากนีใ้นรอบปี 2557 บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ผ่านกิจกรรม
ตา่งๆดงันี ้

 การจดัประชมุนกัวิเคราะห์ เพ่ือแถลงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในทกุๆไตรมาส โดยเปิด
โอกาสให้นักวิเคราะห์ได้พบปะผู้บริหารเพ่ือตอบข้อซกัถามในประเด็นต่างๆ โดยเอกสาร
ประกอบการประชมุจะอยูใ่นเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

 การเข้าร่วมงานท่ีจัดขึน้โดยตลาดหลกัทรัพย์และบริษัทหลกัทรัพย์ในการพบปะนักลงทุน
สถาบนั นักลงทุนต่างชาติ อาทิ งาน Thailand Focus 2014 งาน TISCO Corporate Day 
และงาน Thanachart Exclusive  Lunch Talk  เพ่ือแถลงผลการดําเนินงาน  อีกทัง้ยงัเปิด
โอกาสให้นกัลงทนุได้เข้ามาพบปะพดูคยุกบัผู้บริหารระดบัสงูท่ีบริษัทฯ เพ่ือตอบข้อสงสยัใน
ประเด็นต่างๆอีกด้วย โดยเอกสารประกอบการประชุมจะอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ การ
จัดทําแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ56-1) และ รายงานประจําปี (แบบ56-2) 
เผยแพร่ทางระบบ SET Community Portal (SCP) ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และในเว็บไซต์
ของบริษัทฯ ในสว่นของรายงานประจําปีจะจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นและผู้สนใจทัว่ไปเป็นประจําทกุปี 
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9.3 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2550 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2550 ได้มีมติแต่งตัง้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และอนมุตัิขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดงันัน้ การคดัเลือกบุคคลท่ีจะเข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของ
บริษัทฯ ต้องผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน วิธีการสรรหากรรมการจะกระทํา
โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคดัเลือกตามเกณฑ์คณุสมบตัิ
ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ีเก่ียวข้อง นอกจากนีย้งัพิจารณาถึงความหลากหลายของ
ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถเฉพาะเพ่ือประโยชน์และการพัฒนากิจการของ
บริษัทฯ รวมทัง้การอุทิศเวลา และความพยายามในการปฏิบัติหน้าท่ี จากนัน้จึงนํารายช่ือเสนอ
คณะกรรมการบริษัทและท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแตง่ตัง้ 

ในการแตง่ตัง้คณะกรรมการของบริษัทฯ ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการ โดยใช้เสียง
ข้างมากตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

 (ก) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึง่หุ้นตอ่เสียงหนึง่ 

 (ข)  ให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลไป 
 (ค) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ

เท่าจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ได้รับการ
เลือกตัง้ในลําดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจํานวนท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้
ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

นโยบายโครงสร้างของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดคณุสมบตัขิองกรรมการท่ีต้องการสรรหา ให้สอดคล้องกบักล
ยทุธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท และมีความหลากหลายสําหรับผู้ ท่ีจะมาทําหน้าท่ีเป็นกรรมการ 
โดยพิจารณาจากทกัษะท่ีจําเป็นท่ียงัขาดอยูใ่นคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้ วิชาชีพ ความเช่ียวชาญ
เฉพาะด้าน และเพศ เป็นต้น 

ความเป็นอสิระจากฝ่ายจดัการของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน (เป็นกรรมการอิสระทัง้ 
3 ท่าน) และเป็นกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 6 ท่าน ประวตัิของกรรมการแต่ละท่านแสดงไว้ในหัวข้อ 
“รายละเอียดเก่ียวกบัผู้บริหารและผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท” 
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ประธานกรรมการเป็นบคุคลเดียวกบัประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และเป็นตวัแทนของกลุม่ผู้ ถือ
หุ้นใหญ่ อย่างไรก็ตาม โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วย กรรมการท่ีเป็นอิสระ 1 ใน 
3 ของกรรมการทัง้คณะ ทําให้เกิดการถ่วงดลุและสอบทานการบริหารงาน 

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า กรรมการอิสระทัง้ 3 ท่าน มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบตัิ
ตามนิยามท่ีบริษัทกําหนดขึน้ ดังรายละเอียดในหัวข้อโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ทัง้นี ้
คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า นายพิศิษฐ์   ดัชณาภิรมย์ เป็นกรรมการอิสระท่ีมีความรู้และความ
เช่ียวชาญด้านบญัชีและการเงิน จงึได้แตง่ตัง้ให้เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

ความเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดคุณสมบัติท่ีเหมาะสมของผู้ ท่ีจะดํารงตําแหน่งกรรมการ 
ประกอบด้วยผู้ มีความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านท่ีเป็นประโยชน์กบับริษัทฯ รวมทัง้
อุทิศเวลา ความรู้ ความสามารถ และความพยายามในการปฏิบตัิหน้าท่ีเพ่ือเสริมสร้างให้บริษัทฯ
เจริญก้าวหน้า และกําหนดนโยบายให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารระดบัสงู(**) ท่ีมีหน้าท่ีรายงาน
การถือครองหลกัทรัพย์ตามกฎหมายจดัสง่รายงานดงักลา่วให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นประจํา 

 ในคณะกรรมการของบริษัทให้กรรมการดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่
เกิน 3 บริษัท และให้กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารไปดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนได้ไม่
เกิน 2 บริษัท ตลอดจนในการไปดํารงตําแหน่งกรรมการท่ีบริษัทจดทะเบียนอ่ืนของประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารและผู้บริหารระดบัสงู(**)ของบริษัทฯต้องผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน  

กรรมการหรือผู้บริหารระดบัสูงของบริษัทไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้ นส่วนของบริษัทสอบ
บญัชีภายนอกท่ีบริษัทใช้บริการอยูใ่นช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา 

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

ประสิทธิภาพในการทาํหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 

การกาํหนดนโยบาย 

คณะกรรมการบริษัทมีส่วนร่วมในการกําหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ ภารกิจ กลยทุธ์ เป้าหมาย 
แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกํากบัดแูลให้ฝ่ายจดัการดําเนินการให้เป็นไปตาม
แผนธุรกิจ และงบประมาณท่ีวางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนมีจุดมุ่งหมายไป
ในทิศทางเดียวกัน รวมถึงการจัดการให้บริษัทฯ มีนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ระบบการ
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ควบคมุภายใน การตรวจสอบภายใน และนโยบายและการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสม 
รวมทัง้มีการติดตามผลการดําเนินงานในเร่ืองดงักล่าวอย่างสม่ําเสมอในการประชมุคณะกรรมการ
บริษัท นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาการกําหนดและแยกบทบาทหน้าท่ี และความ
รับผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการพฒันาทรัพยากรบคุคล และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารอยา่งชดัเจน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2558 เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีการ
พิจารณาทบทวนและอนุมตัิวิสยัทัศน์และภารกิจของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาทบทวน
และอนมุตัวิิสยัทศัน์และภารกิจของบริษัทอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

การกาํกับดแูลฝ่ายจัดการ 

คณะกรรมการบริษัทได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายใน และ ผลการ
จดัการความเสี่ยง และการปฏิบตัิตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีเป็นประจําอย่างน้อยปีละ 1 
ครัง้ เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2558 ได้มีการพิจารณา
ประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายในและผลการบริหารความเสี่ยง และประเมินเร่ืองการ
ปฏิบตัติามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี  

 

9.4 การกาํกับดแูลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

การเสนอช่ือและใช้สทิธิออกเสียงแตง่ตัง้บคุคลเป็นกรรมการในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม
ดําเนินการโดยฝ่ายจดัการ ตัง้แตปี่ 2557 เป็นต้นไป การเสนอช่ือและใช้สทิธิออกเสียงดงักลา่วต้อง
ได้รับอนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัทด้วย โดยบคุคลท่ีได้รับแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการในบริษัทยอ่ยหรือ
บริษัทร่วม มีหน้าท่ีดําเนินการเพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุของบริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วมนัน้ๆ และบริษัทได้
กําหนดให้บคุคลท่ีได้รับแตง่ตัง้นัน้ ต้องได้รับอนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัทก่อนท่ีจะไปลงมต ิหรือ
ใช้สทิธิออกเสียงในเร่ืองสําคญัในระดบัเดียวกบัท่ีต้องได้รับอนมุตัจิากคณะกรรมการ หากเป็นการ
ดําเนินการโดยบริษัทเอง 

นอกจากนี ้ในกรณีเป็นบริษัทยอ่ย บคุคลท่ีได้รับแตง่ตัง้จากบริษัทนัน้ ต้องดแูลให้บริษัทยอ่ย
มีข้อบงัคบัในเร่ืองการทํารายการเก่ียวโยงท่ีสอดคล้องกบับริษัท มีการจดัเก็บข้อมลู และการบนัทกึ
บญัชีให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจดัทํางบการเงินรวมได้ทนักําหนดด้วย ตลอดจน
กําหนดระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสมและรัดกมุเพียงพอ 

ตลอดปี 2557 บริษัทฯได้ปฏิบตัติามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ยกเว้นเร่ืองตอ่ไปนี ้
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1. ไม่ได้เปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารในส่วนท่ีได้รับจากการเป็นกรรมการ
บริษัทอ่ืน เพราะไมใ่ช่ข้อมลูของบริษัทฯ 

 

9.5 การดแูลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทฯ ได้ดําเนินการแจ้งให้ผู้บริหารฝ่ายตา่งๆ ให้เข้าใจถึงภาระหน้าท่ีในการรายงานการถือ
หลักทรัพย์ในบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการ
เปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพย์ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 นอกจากมาตรการท่ีเป็นข้อกําหนดของกฎหมายแล้ว บริษัทฯได้มีนโยบายเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรซึง่ครอบคลมุเร่ืองการใช้ข้อมลูภายในไว้ในคู่มือจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ เพ่ือ
เป็นแนวทางการปฏิบตัิแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน โดยคู่มือจรรยาบรรณของกลุ่ม
บริษัทฯ ผ่านมติการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วเม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2549  และได้มีการ
พิจารณาทบทวน ปรับปรุง และอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจําทุกปี ซึ่งการ
พิจารณาทบทวน ปรับปรุง และอนุมตัิครัง้ล่าสดุเป็นการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2558 
เม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2558 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้มีการกําหนดระเบียบข้อบงัคบัในการนําข้อมลูภายในของบริษัทฯ ไป
ใช้ดงันี ้

(1) กรรมการ ผู้บริหาร พนกังานและลกูจ้างของบริษัทฯ จะต้องรักษาความลบั/หรือข้อมลู
ภายในของบริษัทฯ 

(2) กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และ ลกูจ้างของบริษัทฯ จะต้องไม่นําความลบั และ/หรือ 
ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพ่ือ
ประโยชน์แก่บุคคลอ่ืนใด  ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม  และไม่ว่าจะได้ รับ
ผลตอบแทนหรือไมก็่ตาม 

(3) กรรมการ ผู้บริหาร พนกังานและลกูจ้างของบริษัทฯ จะต้องไม่ทําการซือ้ขาย โอนหรือ
รับโอน หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ความลบัและ/หรือข้อมูลภายในบริษัทฯ และ/
หรือเข้าทํานิติกรรมอ่ืนใดโดยใช้ความลบัและ/หรือข้อมลูภายในของบริษัทฯ อนัอาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายตอ่บริษัทฯ ไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อม 
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โดยข้อกําหนดนีร้วมความถึงคู่สมรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน
และลกูจ้างของบริษัทฯ พนกังานคนใดฝ่าฝืนในระเบียบดงักลา่วบริษัทฯ จะถือว่าได้กระทําผิดอย่าง
ร้ายแรงโดยอาจมีโทษตัง้แตข่ัน้ตกัเตือนด้วยวาจาจนถึงขัน้ให้ออกจากงาน 

ตัง้แต่ปี 2551 คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารระดบัสงู
(**)ซือ้ขายหุ้นบริษัทฯ ในช่วง 3 สปัดาห์ก่อนงบการเงินเผยแพร่และ 2 วนัหลงัเปิดเผยงบการเงิน  

 

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี 

9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 

บริษัทฯและบริษัทยอ่ยจา่ยคา่สอบบญัชีให้กบับริษัท กรินทร์ ออดทิ จํากดั ซึง่เป็นสํานกั
งานสอบบญัชีท่ีผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2557 สงักดั รวมทัง้บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกบั
ผู้สอบบญัชีและสํานกังานสอบบญัชีท่ีผู้สอบบญัชีสงักดั ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา มีจํานวนเงินรวม 
2.95 ล้านบาท โดยเป็นของบริษัทฯ จํานวนเงิน 0.82 ล้านบาท และบริษัทยอ่ยรวมกนั จํานวนเงิน 
2.13 ล้านบาท 

 

9.6.2 ค่าบริการอ่ืนๆ 
- ไมมี่ - 
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดล้อม และผู้ที่เก่ียวข้อง 
 
10.1 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

บริษัทฯมุ่งมั่นกระทําในสิ่งท่ีถูกต้อง ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต ตรงไปตรงมา 
ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบของบริษัทฯ โดยถือปฏิบตัิตามจรรยาบรรณนีใ้นทุกกิจกรรมและใน
การตดัสนิใจในทกุเร่ืองของบริษัทฯ   

 
10.2 การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน 

บริษัทฯให้ความสําคัญในการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน โดยยึดมั่นในการ
ดําเนินธุรกิจบริษัทฯให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมทัง้หลกัสทิธิมนษุยชน ซึง่เป็นสทิธิขัน้พืน้ฐานท่ีมนษุย์
เกิดมาพร้อมกับความเสมอภาค ความเท่าเทียมในแง่ของศกัดิ์และสิทธ์ิ โดยจะไม่มีการกีดกนั หรือ
ไม่ให้สิทธิพิเศษ หรือเลือกปฏิบตัิแก่ผู้หนึ่งผู้ ใด เน่ืองจากความแตกต่างทางด้านเชือ้ชาติ สญัชาต ิ
ศาสนา เพศ สีผิว อาย ุภาษา สถาบนัการศกึษา รวมทัง้ไมเ่ก่ียวข้องกบัการละเมิดสทิธิมนษุยชน 

 
10.3 การปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษัทฯ ตระหนกัเป็นอย่างดีว่าพนกังานทุกคนเป็นทรัพยากรท่ีทรงคณุค่าท่ีสดุของบริษัทฯ 
และเป็นปัจจยัท่ีสําคญัท่ีสดุในการผลกัดนัให้องค์กรบรรลสุู่เปา้หมายได้ ดงันัน้บริษัทฯจึงให้การดแูล
และการปฏิบตัิท่ีเป็นธรรมทัง้ในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตัง้ โยกย้าย การเลิกจ้าง ตลอดจน
กําหนดแผนงานในการจัดระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลไว้ 3 ระดับ ได้แก่ การพัฒนาองค์กร 
(Organization Development) การพัฒนาอาชีพ (Career Development) และการฝึกอบรมและ
พฒันา (Training  Development) 

1.) การพัฒ นาองค์กร  (Organization Development) บ ริษัทฯได้ส่ ง เส ริมการส ร้าง
วฒันธรรมองค์กรภายในของกลุ่มบริษัทฯ ตัง้แต่ช่วงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และ
ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานท่ี เช่น กิจกรรม RS Training ในระดบัพนกังาน และ
ระดบัผู้บริหาร อยา่งตอ่เน่ืองตลอดทัง้ปี  

 2.) การพัฒนาอาชีพของพนักงาน (Career Development) บริษัทฯได้กําหนดเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) และกําหนดหลกัเกณฑ์การเล่ือนตําแหน่ง/ปรับระดบั
ตําแหน่ง(Promotion Path) รวมถึงมีการกําหนดชัว่โมงการฝึกอบรมทางการบริหาร สําหรับกลุม่ท่ีจะ
ขึน้ดํารงตําแหน่งทางการบริหารในแต่ละระดบัไว้ และในการจดัเตรียมพนักงานได้ดําเนินการผ่าน
โครงการ  Management  e – Learning ซึ่งเป็นการฝึกอบรมและทดสอบแบบ On-Line ตามหวัข้อ
ความสามารถทางการบริหาร (Management Competency) ขององค์กร สําหรับผู้บริหารระดบัต้น 
และผู้บริหารระดบักลาง  
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 3.) การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน (Training  Development) ได้กําหนดแนวทางการ
พฒันาโดยใช้กรอบของความสามารถ (Competency Base Training) ประกอบกบัผลสํารวจความ
จําเป็นในการฝึกอบรม (Training Need) โดยมีวิธีการพัฒนาทัง้ในส่วนของการส่งไปฝึกอบรม
ภายนอก (Public Training) และจดัฝึกอบรมภายใน (In-house Training) ท่ีครอบคลมุทัง้ด้านการ
พฒันาความรู้(Knowledge Development) การพฒันาทศันคติ (Attitude Development) และการ
พัฒนาทักษะ (Skill Development) อาทิเช่น การอบรมหลกัสูตรด้านการขายและการตลาด เร่ือง 
การนําเสนอเพ่ือความสําเร็จ (Presentation for Success) และ เร่ืองการเสริมสร้างภาพลกัษณ์และ
การพฒันาบุคลิกภาพในงานขาย เป็นต้น  บริษัทฯยงัมีกิจกรรมแบบ Non-Training และ กิจกรรม
การแบง่ปันความรู้ในองค์กร (Knowledge Sharing) ท่ีเปิดโอกาสให้พนกังานท่ีเข้าร่วมได้ตามความ
สนใจ ในรูปแบบของการบรรยายพิเศษ โดยผู้บริหารและวิทยากรท่ีมีประสบความสําเร็จจากองค์กร
ภายนอกต่างๆ เช่น การบรรยายพิเศษเร่ือง สิทธิประโยชน์ทางภาษี  การจดั Talk Show ความรู้ด้าน
การลงทนุ และกิจกรรมให้ความรู้เร่ือง LTF & RMF เป็นต้น  

นอกจากนี  ้ในปี 2557 กลุ่มบริษัทฯ มีกิจกรรมในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในด้าน
ตา่งๆท่ีสําคญั ได้แก่ 

1.) การตรวจสขุภาพประจําปีให้พนกังาน โดยจดัโปรแกรมการตรวจสขุภาพท่ีเหมาะสม และ
เจรจาตอ่รองกบัโรงพยาบาลให้พนกังานสามารถเพ่ิมรายการตรวจสขุภาพได้ในราคาพิเศษ พร้อมทัง้
อํานวยความสะดวกให้โรงพยาบาลมาให้บริการตรวจสขุภาพถึงท่ีอาคารสํานกังานของบริษัทฯ 

2.) สวสัดกิารพนกังาน เช่น สวสัดกิารคา่รักษาพยาบาลผา่นการประกนัชีวิตและอบุตัเิหตหุมู ่
สวสัดิการเงินช่วยเหลือและอ่ืนๆ (เช่น เงินช่วยเหลืองานศพ กรณีพนักงานเสียชีวิต และกรณีบิดา 
มารดา บตุร หรือคูส่มรสท่ีชอบด้วยกฎหมายของพนกังานเสียชีวิต เงินช่วยเหลือกรณีพนกังานสมรส 
กรณีพนกังานอปุสมบท เป็นต้น)  

3.) กิจกรรมในการสร้างความผกูพนั (Engagement) ของพนกังานในองค์กร ได้แก่ กิจกรรม
สงัสรรค์ปีใหม่ และการแข่งขนักีฬาฟุตซอล เช่ือมความสมัพันธ์ของหน่วยงานต่างๆภายในองค์กร 
เป็นต้น  

4.) การจัดอบรมเร่ืองความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานท่ีทํางาน โดยการให้ความรู้ 
ขา่วสารผา่นส่ือตา่งๆในองค์กร และจดัให้มีกิจกรรมการฝึกซ้อมดบัเพลงิและฝึกซ้อมหนีไฟประจําปี 
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10.4 ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค 
บริษัทฯมุ่งมัน่ในการสร้างสรรค์และผลิตผลงานด้านส่ือและด้านบนัเทิงทกุรูปแบบ เพ่ือสร้าง

ความพึงพอใจอย่างต่อเน่ืองให้กับลูกค้า จําหน่ายสินค้าและให้บริการท่ีมีคุณภาพกับลูกค้าของ
บริษัทฯ  ตลอดจนมีหน่วยงานให้บริการ ดแูล ชีแ้จงข้อสงสยั และแก้ไขปัญหาตา่งๆให้กบัลกูค้า 
 
10.5 บทบาทและความรับผิดชอบต่อชุมชน ส่ิงแวดล้อม และสังคมส่วนรวม 

บริษัทฯ ยึดมัน่ในการดําเนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม โดย
คํานึงถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีพึงมีต่อประเทศชาติ สงัคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนดําเนิน
ธุรกิจและควบคุมให้มีการปฏิบตัิภายใต้กรอบของกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆท่ีเก่ียวข้อง อย่าง
ครบถ้วน รวมถึงมุ่งมั่นผลักดันให้เกิดกระแสพัฒนาคุณภาพของสังคม และสิ่งแวดล้อม ทัง้ท่ี
ดําเนินการเองและร่วมมือกับรัฐและชุมชน และส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม
อย่างจริงจงัและต่อเน่ืองให้แก่พนกังานทุกระดบัในการปฏิบตัิตนเป็นคนดีทําประโยชน์ให้กบัชุมชน
และสงัคม รวมทัง้สนบัสนนุให้พนกังานมีสว่นร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมตา่งๆเพ่ือชมุชน และสงัคมอยา่ง
สม่ําเสมอ อันก่อให้เกิดวฒันธรรมท่ีดีในองค์กรต่อไป โดยในปี 2557 กลุ่มบริษัทฯ มีบทบาทและ
ความรับผิดชอบตอ่สงัคมท่ีสําคญั ดงันี ้
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กิจกรรม English Teach a Child ภายใต้โครงการ 84 โรงเรียน ทาํดถีวายในหลวง 
 

 
 
แจ็ค-จารุพงษ์ กล้วยไม้งาม ฑูตมูลนิธิรักษ์ไทย / ศิลปินค่าย Yes Music ในเครือบริษัท อาร์เอส 
จํากดั (มหาชน) เชิญชวนบริจาคหนงัสือภาษาองักฤษทัง้ใหมแ่ละเก่า กบัโครงการ English Teach a 
child เพ่ือมอบให้เด็กนกัเรียนในโรงเรียนท่ีด้อยโอกาสทัว่ประเทศ ภายใต้โครงการ 84 โรงเรียน ทําดี
ถวายในหลวง ให้น้องๆ ได้ฝึกหดัภาษาองักฤษ และเป็นการปรับพืน้ฐานภาษาองักฤษเพ่ือต้อนรับการ
ก้าวสูป่ระชาคมอาเซียน (AEC) 
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โครงการKamikaze Give & Share 2015 ปันสุขปีใหม่ให้น้อง ปีที่ 2 
 

 
 

ค่ายเพลงกามิกาเซ่ (Kamikaze) ในเครือบริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน) ภายใต้โครงการ 
Kamikaze Give & Share นําทีมโดย โฟร์-มด, เฟย์ ฟาง แก้ว, หวาย-ปัญญริสา, ขนมจีน-กุลมาศ, 
แต๊งค์กิว้-ศิลป์ชนก, ป๊อบปี-้กวิน-ทีเจ วงทรีทูวัน, และ กลุ่มศิลปินวง NEWCOMER (นิวคมัเมอร์) 
เติร์ด-มาร์ค-ปอร์เช่-พาร์ท-มาก่อนและปลืม้ โดยครัง้นีพ้ลพรรคศิลปินกามิกาเซ่ยกพลพรรคกันไป
เลีย้งอาหาร และเลน่เกมส์แจกของรางวลั รวมถึง บริจาคเงินให้กบั ณ สถานสงเคราะห์เด็กพิการทาง
สมองและปัญญา (บ้านราชาวดีหญิง) โดยมี  คุณวิมลพรรณ กุญแจทอง ผู้ปกครอง(บ้านราชาวดี
หญิง) เป็นผู้ รับมอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท อาร์เอส จํากดั (มหาชน)    

                                                                                                หน้า 82 

กิจกรรม “ช่อง 8 แชร์ ท ูชายด์”  ปันรัก “วันเดก็” น้องบ้านนนทภมิู 
นําโดย  ดร.องอาจ  สงิห์ลําพอง  กรรมการผู้ อํานวยการสายงานสถานีโทรทศัน์ บริษัท อาร์เอส จํากดั 
(มหาชน)  พร้อมด้วยนกัแสดง และผู้ประกาศขา่ว  อาทิ  ฟลคุ – จิระ  ดา่นบวรเกียรต ิ,ลาลา่ - ลลูู ่
อาร์สยาม  (ลาลา่ – ขวญันภา  เรืองศรี  และ  ลลูู ่– ดวงฤดี  บญุบํารุง) ,ณฉตัร  วลัเณซา่  เมือง
โคตรร  ,เอ๊ียง  รูกกีบี้บี  (สทิธา สภานชุาต)ิ ,ป๊อบปี ้ทรีทวูนั  (ชชัชญา  สง่เจริญ) ร่วมมอบเงิน เลีย้ง
อาหารกลางวนั บริจาคของ สร้างความสนกุ และร่วมเลีย้งอาหาร ให้กบั น้องๆ 150 คน ท่ี สถาน
สงเคราะห์เดก็พิการและทพุพลภาพ  บ้านนนทภมูิ  ปากเกร็ด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท อาร์เอส จํากดั (มหาชน)    

                                                                                                หน้า 83 

กิจกรรมเพื่อสังคมอ่ืนๆในรอบปี 2557 
 
ใบเตย – กุ้ง ตดิริบบิน้แดงสัญลักษณ์ “วันเอดส์โลก” ให้กับ พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 
 

 
 
โครงการ “1 to 3blood เจบ็นีเ้พื่อเธอ” 
ชวนคนไทยรณรงค์สง่ตอ่ความดี สร้างกระแสเชิญชวนบริจาคเลือด ด้วยการโพสต์ข้อความและภาพ 
พร้อมตดิHashtag  #1to3bloodเจ็บนีเ้พ่ือเธอ ผา่นโลกโซเชียลมีเดีย อาทิ Instagram (อินสตาแกรม) 
facebook(เฟชบคุ) ,fanpage (แฟนเพจ) 
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จาํหน่ายธงมหดิล“วันมหดิล” ในโครงการ “ไลฟ์ อีส บวิตีฟู้ล – คลายทกุข์สุขแบ่งปัน” ช่วย
ผู้ป่วยยากไร้ 

 
 

 
10.6  การจัดการส่ิงแวดล้อม 

บริษัทฯส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้างจิตสํานึกให้แก่พนกังานในการอนุรักษ์และการใช้
ทรัพยากรและพลงังานต่างๆอย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสร้างสรรค์และสนบัสนนุ
กิจกรรมอนัเป็นประโยชน์ต่อการดแูลรักษา การอนุรักษ์ และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
และพลงังานต่างๆ อย่างต่อเน่ือง โดยการส่งเสริม รณรงค์ และปลกูจิตสํานึกร่วมกันในการรู้จกัถึง
ประโยชน์ เห็นคณุค่า และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้การประหยดัไฟฟ้า โดยการปิด
สวิทซ์ไฟและเคร่ืองใช้ไฟฟ้าทุกครัง้ท่ีเลิกใช้งาน ปิดไฟเม่ือพกัเท่ียง ปิดแอร์ก่อนเลิกงานคร่ึงชัว่โมง 
การใช้บนัไดแทนการใช้ลิฟท์ การประหยดันํา้ โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยตรวจสอบการร่ัวซึมของอปุกรณ์ 
การประหยดันํา้มนั โดยการวางแผนการเดนิทางก่อนออกเดินทาง การใช้ E-mail แทนการสง่เอกสาร
ด้วยตวัเอง รวมทัง้การประหยดัพลงังานอ่ืนๆในท่ีทํางาน อาทิ การใช้กระดาษให้ครบทัง้ 2 ด้าน เป็น
ต้น โดยนอกจากประชาสมัพันธ์รณรงค์ ให้ความรู้กับพนักงานอยู่เสมอแล้ว ยงักระตุ้นโดยการจัด
กิจกรรมประหยดัพลงังาน ภายใต้แคมเปญ OFFICE เบอร์ 5 เพ่ือให้รางวลักบัหน่วยงานท่ีมีผลงาน
ในการประหยดัพลงังานโดดเดน่ท่ีสดุอีกด้วย   
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10.7 รางวัลที่ได้รับในปี 2557 
 

 
 
คุณพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบัติการ รับรางวัล”บริษัทจดทะเบียนด้าน 
นกัลงทุนสมัพนัธ์ดีเด่น ประจําปี 2557” (Outstanding Investor Relations Awards 2014). ภายใต้
โครงการ SET Awards 2014 ท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร 
จดัขึน้ เพ่ือประกาศเกียรตคิณุและมอบรางวลัให้กบับริษัทจดทะเบียนท่ีมีผลงานโดดเดน่ในด้านตา่งๆ  
 
 



บริษัท อาร์เอส จํากดั (มหาชน)    

                                                                                                หน้า 86 

 
 
ดร.โดง่ องอาจ สงิห์ลําพอง” กรรมการผู้ อํานวยการสายงานสถานีโทรทศัน์ ช่อง 8 รับรางวลั  “ดาว
เมขลา 2557” ครัง้ท่ี 2 ซึง่จดัขึน้ภายใต้โครงการ “รวมใจส่ือมวลชนเทิดทนูชาต ิศาสนา 
พระมหากษัตริย์”  
 

 
 
สํานกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาต ิแตง่ตัง้  โฟร์-ศกลรัตน์  วรอไุร  และ  มด-ณปภชั วฒันากมลวฒุิ  
นกัแสดงจาก สถานีโทรทศัน์ ช่อง 8   เป็น “ทตูพระพทุธศาสนา”  เพ่ือประกาศเกียรตคิณุ 
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ศลิปินอาร์สยามเข้ารับรางวลั เพชรในเพลง เน่ืองในวนัภาษาไทยแหง่ชาต ิประจําปี 2557 ซึง่จดัโดย 
สํานกัวรรณกรรมและประวตัศิาสตร์ กรมศลิปากร 
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11.  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง  
 
 บริษัทฯ ให้ความสําคัญต่อการเสริมสร้างการควบคุมภายใน ให้มีความเพียงพอ และ
เหมาะสมกบัการดําเนินธุรกิจ เพ่ือเป็นการปอ้งกนัทรัพย์สินของบริษัทฯ ไม่ให้เกิดความเสียหาย หรือ
นําไปหาประโยชน์โดยมิชอบ โดยมีฝ่ายตรวจสอบกลางเป็นหน่วยงานทําหน้าท่ีตรวจสอบการ
ปฏิบตัิงานและกิจกรรมทางการเงินท่ีสําคญั และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอ่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเพ่ือให้ฝ่ายตรวจสอบกลางมีความเป็นอิสระเพียงพอในการปฏิบตังิาน 

ปัจจุบันหัวหน้างานผู้ ตรวจสอบภายใน คือ นางสาวกรพินธุ์ นาคศุภรังษี มีตําแหน่งเป็น 
ผู้ช่วยผู้ อํานวยการฝ่ายตรวจสอบกลาง 
คณุวฒุิทางการศกึษา/การอบรม : 

 ปริญญาตรีบญัชีบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 เข้าร่วมอบรมและสมัมนาตา่งๆท่ีจดัโดยสภาวิชาชีพบญัชี สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแหง่
ประเทศไทย(สตท.) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย(IOD) และตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

ประสบการณ์การทํางาน : 

 2536-2544   ผู้ช่วยผู้จดัการ บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย ออดทิ จํากดั 

 ธนัวาคม 2544-ปัจจบุนั  ผู้ช่วยผู้ อํานวยการฝ่ายตรวจสอบกลาง บมจ. อาร์เอส  
 

ในการประชุมคณะกรรมการครัง้ ท่ี  1/2558 เม่ือวัน ท่ี  24 กุมภาพัน ธ์  2558 โดยมี
คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้ประเมินความเพียงพอของ
ระบบควบคมุภายในโดยการซกัถามข้อมลูจากฝ่ายบริหาร และการตอบแบบประเมินความเพียงพอ
ของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ด้วยตนเอง สรุปได้ว่า การประเมินระบบควบคุมภายในของ
บริษัทฯ ในด้านตา่งๆ 5 สว่น คือ  

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม บริษัทฯคํานึงถึงสภาพแวดล้อมการทํางานท่ีดี โดยได้
กําหนดให้มีนโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และคูมื่อจรรยาบรรณของกลุม่บริษัทฯ และได้เผยแพร่
เพ่ือใช้อ้างอิงและถือปฏิบัติ ตลอดจนติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายฯ นอกจากนี ้
คณะกรรมการบริษัทมีการกําหนดเปา้หมายการดําเนินธุรกิจอย่างชดัเจน ทบทวนแผนธุรกิจ และให้
ข้อสงัเกตแก่ฝ่ายจดัการไปพิจารณาดําเนินการ 

2. การบริหารความเส่ียง บริษัทฯมุง่เน้นให้ความสําคญักบัการบริหารความเสี่ยง โดยจดัให้มี
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพ่ือกําหนดนโยบาย กํากบัดแูล และสนบัสนนุให้การบริหารความ
เส่ียงเป็นไปตามนโยบาย หรือแผนงาน และสําเร็จลลุว่ง 
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3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร บริษัทฯมีนโยบาย ระเบียบข้อบังคับ วิธี
ปฏิบตังิาน อํานาจหน้าท่ี และอํานาจอนมุตัเิพ่ือให้มีการควบคมุท่ีรัดกมุ 

4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล บริษัทฯจดัให้มีระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวเน่ืองกับ
การปฏิบตัิงานทางบญัชีและการรายงานทางการเงิน อย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามนโยบาย และ
ระเบียบข้อบงัคบัท่ีควบคมุ 

5. ระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายทุกไตรมาส และมีฝ่ายงานตรวจสอบภายในทําหน้าท่ีประเมินความเพียงพอและความมี
ประสิทธิผลของการควบคมุภายในท่ีมีอยู่และตรวจสอบการปฏิบตัิตามระบบการควบคมุภายในของ
หน่วยงานตา่งๆ ตามแผนการตรวจสอบท่ีได้รับอนมุตัจิากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

คณะกรรมการมีความเห็นว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในในเร่ืองการทํา
ธุรกรรมกับผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดงักล่าวอย่างเพียงพอ
แล้ว สําหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออ่ืน คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในท่ี
เพียงพอแล้วเช่นกนั 
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12.  รายการระหว่างกัน 

รายละเอียดข้อมลูของรายการระหว่างกนั ระหวา่งบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทท่ีเก่ียวข้อง
กนัได้แสดงไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557    
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้สอบทานรายการระหว่างกันของบริษัทฯ แล้ว 
มีความเห็นว่ารายการระหว่างกันดังกล่าว เป็นไปตามเง่ือนไขการค้าโดยทั่วไปและเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย มีหลกัฐานการทํารายการครบถ้วน 
ตลอดจนมีการเปิดเผยในงบการเงินอยา่งเพียงพอ 

ในปี 2557 บริษัทฯ และ บริษัทย่อย มีรายการระหว่างกันท่ีเกิดขึน้จากการประกอบธุรกิจ
ตามปกตกิบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2557 ดงัตอ่ไปนี ้

 
บุคคลที่อาจมีความ

ขัดแย้ง 
ความสัมพันธ์ 

นายสรุชยั เชษฐโชตศิกัดิ ์ เป็นกรรมการและถือหุ้นร้อยละ 38.04 ในบริษัท 
บริษัท เชษฐโชตศิกัดิ ์จํากดั นายสรุชยั เชษฐโชตศิกัดิ ์เป็นกรรมการและถือหุ้นร้อยละ 18.70     

ในบริษัท เชษฐโชตศิกัดิ ์จํากดั  
นางสจีุรา เชษฐโชตศิกัดิ ์ผู้ ถือหุ้นร้อยละ 6.30 ของ บริษัท เชษฐโชติ
ศกัดิ ์จํากดั และเป็นภรรยาของนายสรุชยั เชษฐโชตศิกัดิ ์ซึง่เป็น
กรรมการและผู้ ถือหุ้นร้อยละ 38.04 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียง
ทัง้หมดของบริษัท 
นายสวุฒัน์ เชษฐโชตศิกัดิ ์เป็นกรรมการ และ ถือหุ้นร้อยละ 14.35   
ในบริษัท เชษฐโชตศิกัดิ ์จํากดั และ ถือหุ้นร้อยละ 4.63 ในบริษัท
รวมทัง้เป็นน้องชายของนายสรุชยั เชษฐโชตศิกัดิ ์
นางสาวมาลี เชษฐโชตศิกัดิ ์เป็นกรรมการและถือหุ้นร้อยละ 14.50 
ใน บริษัท เชษฐโชตศิกัดิ ์จํากดั และ เป็นพ่ีน้องของ นายสรุชยั เชษฐ-
โชตศิกัดิ ์และ นายสวุฒัน์ เชษฐโชตศิกัดิ ์

บริษัท เอส.เอส.ท ูซี จํากดั
  

นายสรุชยั เชษฐโชตศิกัดิ ์เป็นกรรมการและถือหุ้นร้อยละ 30.00     
ในบริษัท เอส.เอส.ท ูซี จํากดั 

 นางสจีุรา เชษฐโชตศิกัดิ ์ผู้ ถือหุ้นร้อยละ 30.00 ในบริษัท เอส. เอส.   
ท ูซ ีจํากดั  และเป็นภรรยาของนายสรุชยั เชษฐโชตศิกัดิ ์ซึง่เป็น
กรรมการและผู้ ถือหุ้นร้อยละ 38.04 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียง
ทัง้หมดของบริษัท 
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บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพันธ์ 

บริษัท เอส.เอส.ท ูซี จํากดั นายโชต ิเชษฐโชตศิกัดิ ์ผู้ ถือหุ้นร้อยละ 20.00 ในบริษัท เอส. เอส.ท ูซ ี
จํากดั และถือหุ้นร้อยละ 0.01 ในบริษัท และเป็นบตุรชายของนาย
สรุชยั เชษฐโชตศิกัดิ ์

 นายเชษฐ เชษฐโชตศิกัดิ ์ผู้ ถือหุ้นร้อยละ 20.00 ในบริษัท เอส. เอส.  
ท ูซ ีจํากดั และถือหุ้นร้อยละ 0.17 ในบริษัท และเป็นบตุรชายของ 
นายสรุชยั เชษฐโชตศิกัดิ ์

  
หมายเหตุ   สดัสว่นการถือหุ้นของบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งในบริษัทฯ เป็นข้อมลู ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2557 
 
12.1  ลักษณะรายการระหว่างกัน เงื่อนไขและนโยบายราคา 
 การกําหนดราคาของรายการระหว่างกันกับบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน ส่วนใหญ่เป็นการให้เช่า
ทรัพย์สิน ได้กระทําโดยคํานึงถึงความเหมาะสมโดยอ้างอิงได้กับราคาตลาดและมีเง่ือนไขอ่ืน ๆ  
ไมแ่ตกตา่งอยา่งเป็นสาระสําคญัจากตลาด โดยลกัษณะของรายการระหวา่งกนัประกอบไปด้วย 
 
 12.1.1 การเช่าอาคาร 

งบการเงินสําหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ชําระค่าเช่า
อาคาร คา่บริการสว่นกลาง คา่สาธารณปูโภค และค่าบริการอ่ืนๆ ให้แก่ บริษัท เชษฐโชติศกัดิ์ จํากดั 
และบริษัท เอส.เอส.ทู.ซี จํากดั (ซึ่งถือเป็นบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งกัน) เป็นจํานวน 67.66 ล้านบาท 
8.76 ล้านบาท และ 0.24 ล้านบาท ตามลําดบั 

บริษัทฯได้มีการเช่าอาคารเชษฐโชติศกัดิ์ 1-4 จากบริษัท เชษฐโชติศกัดิ์ จํากัด และ บริษัท 
เอส.เอส.ทู.ซี จํากัด โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นอาคารสํานักงาน และอาคารจอดรถของบริษัทฯ
โดยคดิคา่เช่าและคา่บริการสว่นกลาง ในอตัรา 230-545 บาทตอ่ตารางเมตร ซึง่มีความสมเหตสุมผล
เม่ือเทียบกบัอาคารท่ีอยูใ่นบริเวณใกล้เคียงกบับริษัทฯ ซึง่คิดคา่เช่าและคา่บริการในอตัรา 420-700 บาท
ตอ่ตารางเมตร  

ส่วนการเช่าอาคารอ่ืนในบริเวณใกล้เคียงจากบริษัท เชษฐโชติศักดิ์ จํากัด และ บริษัท 
เอส.เอส.ทู.ซี จํากัด นัน้ (รายละเอียดในตารางท่ี 12.1.1 ข้อ 4, 5 และ 6) มีการเรียกเก็บค่าเช่าและ
ค่าบริการส่วนกลางแบบเหมารวม (การคิดค่าบริการแบบเหมารวม หมายถึง การคิดค่าเช่าและ
ค่าบริการรวมต่ออาคารทัง้หลัง แทนท่ีจะคิดเป็นตารางเมตร โดยคิดราคาตามสภาพของอาคาร 
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แต่ละอาคารท่ีให้เช่า) โดยมีวตัถปุระสงค์ของการเช่าเพ่ือใช้เป็นอาคารสํานกังาน และอาคารจอดรถ
ของบริษัทฯ 

 ทัง้นี  ้อาคารสํานักงานท่ีทางบริษัทฯได้ทําการเช่าจากบริษัท  เชษฐโชติศักดิ์  จํากัด  
(ตารางท่ี 12.1.1 ข้อ 5 และ 6 ซึง่อยูใ่นบริเวณติดกบัอาคารเชษฐโชติศกัดิ์ 2) เป็นอาคารท่ีทางบริษัท 
เชษฐโชติศกัดิ์ จํากัด ได้ทําการเช่าช่วงต่อมาจากนายเกรียงไกร เชษฐโชติศกัดิ์ และนํามาปรับปรุง
พืน้ท่ีลกัษณะการใช้งานจากบ้านทาวน์เฮ้าส์ มาเป็นอาคารสํานกังาน พร้อมให้บริการอํานวยความ
สะดวกเก่ียวกับสาธารณูปโภคต่างๆ และคิดค่าเช่า/ค่าบริการในอัตราเหมารวม โดยมีอัตราเฉล่ีย
ประมาณ 265 บาทต่อตารางเมตร (คํานวณจากค่าเช่า/ค่าบริการท่ีคิดในอตัราเหมารวมหารพืน้ท่ี 
ใช้สอยโดยประมาณของอาคาร) ซึ่งเป็นอตัราท่ีต่ํากว่า อาคารเชษฐโชติศกัดิ์ 1-4 โดยอตัราดงักล่าว 
มีความสมเหตุสมผลตามรายละเอียดท่ีเปรียบเทียบตามวรรคก่อน อนึ่ง สาเหตุหลักท่ีบริษัทฯ 
ทําการเช่าช่วงต่อจาก บริษัท เชษฐโชติศักดิ์ จํากัด นัน้ เน่ืองจากบริษัทดังกล่าวมีความชํานาญ
เช่ียวชาญในการบริหารสํานกังานเช่าได้ดี 
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โดยสญัญาเช่าที่ทํากบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้งมีรายละเอียดดงัตารางตอ่ไปนี ้
 

อาคาร/ที่ตัง้ ผู้ให้เช่า/ผู้ให้ช่วง ผู้เช่า พืน้ที่ ค่าบริการ/เดอืน อายุสัญญา 
อนุมัตริายกาโดย 

(**) 
        (ตร.ม) (ล้านบาท) เริ่ม สิน้สุด ( * ) 

1. อาคารเชษฐโชตศิกัดิ ์1 
419/1 ซอยลาดพร้าว 15 
เขตจตจุกัร กทม. 

บจ. เชษฐโชตศิกัดิ ์ บมจ. อาร์เอส 3,766 1.12 มิ.ย. 55 พ.ค. 58 คณะกรรมการ 

2. อาคารเชษฐโชตศิกัดิ ์2 
419/2 ซอยลาดพร้าว 15 
เขตจตจุกัร กทม. 
  

บจ. เชษฐโชตศิกัดิ ์

บมจ. อาร์เอส 4,645 1.33 มิ.ย. 55 พ.ค. 58 คณะกรรมการ 

บจ. คลลูซิึม่ 1,200 0.36 มิ.ย. 55 พ.ค. 58 คณะกรรมการ 
บจ. สตาร์ซ(ประเทศไทย) 200 0.06 ม.ค. 55 พ.ค. 58 คณะกรรมการ 

3. อาคารเชษฐโชตศิกัดิ ์3 
419/3 ซอยลาดพร้าว 15 
เขตจตจุกัร กทม. 

บจ. เชษฐโชตศิกัดิ ์
          
บมจ. อาร์เอส 2,242 0.65 ก.ค. 56 ก.ค. 58 คณะกรรมการ 
  

4. อาคารเชษฐโชตศิกัดิ ์4 
419/4 ซอยลาดพร้าว 15 
เขตจตจุกัร กทม. 

บจ. เอส.เอส.ท.ูซ ี บมจ. อาร์เอส (ราคาเหมา) 0.69 ส.ค. 55 ธ.ค. 58 คณะกรรมการ 
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อาคาร/ที่ตัง้ ผู้ให้เช่า/ผู้ให้ช่วง ผู้เช่า 
พืน้ที่ 
(ตร.ม) 

ค่าบริการ/เดอืน 
(ล้านบาท) อายุสัญญา 

อนุมัตริายกาโดย 
(**) 

เริ่ม สิน้สุด ( * ) 
 5. เลขที่ 203/18-20 
ซอยลาดพร้าว 15 
เขตจคตจุกัร กทม. 

นายเกรียงไกร 
เชษฐโชตศิกัดิ ์

บจ.เชษฐโชตศิกัดิ ์

 
บจ. จดัเก็บลขิสทิธิ์ไทย (ราคาเหมา) 0.05 มิ.ย. 55 พ.ค. 58 คณะกรรมการ 

บมจ. อาร์เอส (ราคาเหมา) 0.12 มิ.ย. 55 พ.ค. 58 คณะกรรมการ 
6. เลขที่ 203/34-36 
ซอยลาดพร้าว 15 
เขตจคตจุกัร กทม. 

นายเกรียงไกร 
เชษฐโชตศิกัดิ ์

บจ.เชษฐโชตศิกัดิ ์
บจ. จดัเก็บลขิสทิธิ์ไทย (ราคาเหมา) 

      
0.14 มิ.ย. 55  พ.ค. 58  คณะกรรมการ  

 
หมายเหตุ : 
*   สามารถตอ่อายขุองสญัญาเช่าออกไปได้อีก เมื่อสิน้สดุอายสุญัญาเช่า (การตอ่อายสุญัญาเช่าดงักลา่ว ไมเ่ป็นไปโดยอตัโนมตัซิึง่ต้องมีการพิจารณาสญัญาใหมท่กุครัง้) 
**  รายการระหวา่งกนัที่เกิดขึน้ได้มีการอนมุตัริายการและเปิดเผยข้อมลูตามประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุแล้ว
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12.1.2 การเช่าที่ดนิ 

งบการเงินสําหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ชําระค่าเช่า
ท่ีดิน ให้แก่ บริษัท เชษฐโชติศกัดิ์ จํากัด และคณะบุคคลเชษฐโชติศกัดิ์ เป็นจํานวนเงิน 0.30 ล้าน
บาท  

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้มีการเช่าท่ีดินจากบริษัท เชษฐโชติศกัดิ์ จํากัด และคณะบุคคล
เชษฐโชติศกัดิ์ ซึ่งเป็นท่ีดินท่ีเช่าช่วงต่อมาจาก นายเกรียงไกร เชษฐโชติศกัดิ์  มีวตัถปุระสงค์เพ่ือใช้
เป็นโรงเก็บอุปกรณ์และร้านค้า โดยคิดค่าเช่าท่ีดินในอัตราตารางวาละ 95-135 บาท ซึ่งมีความ
สมเหตุสมผลเม่ือเปรียบเทียบกับการเช่าท่ีดินในบริเวณใกล้เคียง รายละเอียดการเช่ามีดงัตาราง
ตอ่ไปนี ้
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ค่าเช่าที่ดนิ 
 

ประเภท ผู้ให้เช่า/ผู้เช่าช่วง ผู้เช่า 
พืน้ที่  

(ตร.วา)/(ตร.ม) 
 

ค่าเช่า/เดอืน 
(บาท) 

อายุสัญญา อนุมัตริายการ
โดย (**) 

เริ่ม สิน้สุด ( * ) 
ที่ดนิ 
ซอยลาดพร้าว 15 
เขตจตจุกัร กทม. 

นายเกรียงไกร  
เชษฐโชตศิกัดิ ์

/ บจก.เชษฐโชตศิกัดิ ์

บมจ. อาร์เอส 
152 
ตร.วา 20,000 ก.พ. 56  พ.ค.58 

ดําเนินการโดย 
ฝ่ายจดัการ 

 (***) 
บจ. สตาร์ซ 
(ประเทศไทย) 

52 
ตร.ม 5,000 ม.ค. 56  พ.ค.58 

  
 
 

หมายเหตุ 
*     สามารถตอ่อายขุองสญัญาเช่าออกไปได้อีก เมื่อสิน้สดุอายสุญัญาเช่า (การตอ่อายสุญัญาเช่าดงักลา่ว ไมเ่ป็นไปโดยอตัโนมตัิ ซึง่ต้องมีการพิจารณาสญัญาใหมท่กุครัง้) 
**   รายการระหวา่งกนัที่เกิดขึน้ได้มีการอนมุตัิรายการและเปิดเผยข้อมลูตามประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุแล้ว 
***  สญัญาที่ดําเนินการโดยฝ่ายจดัการเนื่องจากขนาดของรายการไมถ่งึเกณฑ์ที่ต้องได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท ตามประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุแล้ว 
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12.1.3 การซือ้ทรัพย์สินถาวร 

ไมมี่ 

 
12.1.4 การคํา้ประกัน  

ไมมี่ 

 

12.2 ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของการทาํรายการระหว่างกัน 

รายการระหว่างกันท่ีเกิดขึน้นัน้มีความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของการทํารายการเพ่ือ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ซึ่งในปี 2557 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันท่ีเกิดขึน้กับ
บริษัทย่อย และกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง โดยมีรายการหลกัๆ อนัได้แก่ การเช่าท่ีดิน การเช่าอาคาร
เพ่ือใช้เป็นอาคารสํานกังาน หรือเพ่ือการดําเนินธุรกิจ และรายการคํา้ประกนัซึ่งเป็นรายการท่ีดําเนินตาม
ธุรกิจปกติ ไม่มีเง่ือนไขพิเศษ และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ ระหว่างบริษัทฯ และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง การ
กําหนดราคา อตัราค่าธรรมเนียม และ/หรือ อตัราดอกเบีย้ เป็นการกําหนดตามราคาท่ีสอดคล้องกบัอตัรา
ปกติท่ีสามารถเปรียบเทียบได้กับการทํารายการกับบุคคลอ่ืนท่ีไม่มีความเก่ียวข้องกัน ซึ่งได้เปิดเผยใน
หมายเหตปุระกอบงบการเงินประจําปี 2557 แล้ว 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้สอบทานรายการระหว่างกันของบริษัทฯและบริษัทย่อย 
และกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง อันได้แก่ การเช่าท่ีดิน การเช่าอาคาร รายการซือ้ขายสินค้า  หรือ
ทรัพย์สิน คา่ลิขสิทธ์ิ การรับจ้างผลิต งานคอนเสิร์ตและกิจกรรมการตลาด การขายโฆษณา คา่บริการ และ
ดอกเบีย้เงินกู้  ฯลฯ ซึ่งได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจําปี 2557 แล้ว   มีความเห็นว่า 
รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีดําเนินตามธุรกิจปกติ มีความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของการทํา
รายการเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ 
 
12.3 มาตรการ หรือ ขัน้ตอนการอนุมัตกิารทาํรายการระหว่างกัน 

บริษัทฯ มีนโยบายในการทํารายการระหว่างกนั คือ รายการระหว่างกนันัน้ ต้องอยู่บนพืน้ฐานของ
ความจําเป็น  ความสมเหตสุมผล และ เป็นการดําเนินการเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่กลุม่บริษัทฯ  ซึง่
เป็นไปในราคา และ เง่ือนไขท่ีไม่แตกตา่งกบัรายการท่ีมีกบับคุคลภายนอกท่ีไม่เก่ียวข้องกนั   และ ในกรณี
ท่ีมีรายการระหว่างกนัท่ีมีสาระสําคญั บริษัทฯ จะจดัให้ผ่านการอนมุตัิจาก คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัท  รวมถึงท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นตามแต่กรณี  โดยกําหนดให้การออกเสียงในท่ีประชุมนัน้ๆ 
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กรรมการ หรือ ผู้ ถือหุ้น ซึง่มีส่วนได้เสีย จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ทัง้นี ้การดําเนินการใดๆ จะต้อง
เป็นไปตามประกาศท่ีเก่ียวข้องของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ  

 
12.4 นโยบายหรือแนวโน้มการทํารายการระหว่างกันรวมทัง้การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่ ง
สินทรัพย์ในอนาคต 

บริษัทฯ ยงัคงมีนโยบายหรือแนวโน้มในการทํารายการระหว่างกนัในอนาคตกบับริษัทท่ีเก่ียวข้อง
กนัต่อไป เช่น การเช่าอาคารสํานกังาน การเช่าท่ีดิน และการคํา้ประกนัเงินกู้ของบริษัทในกลุม่โดยบริษัทฯ 
อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ไม่มีนโยบายท่ีจะทํารายการกบับคุคลท่ีอาจขดัแย้งกนั ยกเว้นในกรณีท่ีบริษัทฯ เห็น
ว่าจะได้รับผลตอบแทนสงูสดุ ซึง่เป็นไปในราคาและเง่ือนไขท่ีไม่แตกต่างหรือดีกว่าจากบคุคลภายนอก ซึง่
บริษัทฯ จะกําหนดให้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นในกรณีท่ีเป็น
รายการตามประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ 
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ส่วนที่ 3 

ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

 

13. ข้อมูลทางการเงนิที่สาํคัญ 

13.1 ตารางสรุปงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555-2557 

  
(พันบาท)

รายการ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557
(ตรวจสอบ) % (ตรวจสอบ) % (ตรวจสอบ) %

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน :
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 313,597       12.3%    572,147       19.2%    381,535       7.9%      

เงินลงทนุช ัว่คราว - เงินฝากประจําครบกําหนด 12 เดือน 4,306           0.2%      4,391           0.1%      4,465           0.1%      

ลกูหนีก้ารค้า - อ่ืน - สทุธิ 652,953       25.6%    756,169       25.3%    863,143       17.9%    

ลกูหนีก้ารค้า - กิจการที่เก่ียวข้องกนั 11,155         0.4%      19,730         0.7%      -               -         

สินค้าคงเหลือ - สทุธิ 140,564       5.5%      63,312         2.1%      159,856       3.3%      

รายได้ค้างรับ 244,965       9.6%      233,716       7.8%      147,699       3.1%      

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 152,697       6.0%      98,823         3.3%      169,515       3.5%      

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,520,237    59.5%    1,748,288    58.5%    1,726,213    35.9%    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน :
เงินลงทนุในบริษัทร่วม - สทุธิ 5,606           0.2%      5,496           0.2%      5,406           0.1%      

ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ - สทุธิ 259,520       10.2%    310,016       10.4%    313,235       6.5%      

เงินมดัจําค่าอปุกรณ์ระบบส่ือสาร -              -         -               -         74,996         1.6%      

ใบอนญุาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน์ -              -         -               -         2,161,817    44.9%    

เงินจ่ายล่วงหน้าใบอนญุาตสําหรับสิทธิในการดําเนินการ

    บนคล่ืนความถ่ีสําหรับกิจการโทรทศัน์ระบบดิจิตอล -              -         38,000         1.3%      -               -         

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สทุธิ 643,320       25.2%    720,771       24.1%    304,327       6.3%      

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี 64,554         2.5%      73,119         2.4%      97,723         2.0%      

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 61,830         2.4%      90,520         3.0%      129,812       2.7%      

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,034,830    40.5%    1,237,922    41.5%    3,087,316    64.1%    

รวมสินทรัพย์ 2,555,067    100.0%  2,986,210    100.0%  4,813,529    100.0%  
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(พันบาท)

รายการ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557
(ตรวจสอบ) % (ตรวจสอบ) % (ตรวจสอบ) %

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวียน :
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 86,000         3.4%      -               -         -               -         

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 195,324       7.6%      185,015       6.2%      152,569       3.2%      

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กิจการที่เก่ียวข้องกนั 1,697           0.1%      1,659           0.1%      -               -         

หนีสิ้นภายใต้สญัญาเช่าทางการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 4,587           0.2%      5,140           0.2%      7,655           0.2%      

ค่าใบอนญุาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน์ค้างจ่าย

    ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี -              -         -               -         302,500       6.3%      

หนีสิ้นผลประโยชน์พนกังานที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี -              -         11,011         0.4%      4,407           0.1%      

เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนี่งปี 240,000       9.4%      286,915       9.6%      -               -         

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากกิจการที่เก่ียวข้องกนั -              -         8,000           0.3%      -               -         

รายได้รับล่วงหน้า - อ่ืน 74,880         2.9%      196,725       6.6%      206,545       4.3%      

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 324,454       12.7%    463,323       15.5%    563,155       11.7%    

หนีสิ้นหมนุเวียนอ่ืน 164,678       6.4%      164,382       5.5%      152,319       3.2%      

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 1,091,619    42.7%    1,322,170    44.3%    1,389,151    28.9%    

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน :
หนีสิ้นภายใต้สญัญาเช่าทางการเงิน 16,684         0.7%      12,759         0.4%      5,103           0.1%      

ค่าใบอนญุาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน์
     ค้างจ่าย - สทุธิ -         -               -         1,584,000    32.9%    

เงินกู้ยืมระยะยาว 81,000         3.2%      -               -         -               -         

หนีสิ้นผลประโยชน์พนกังาน 32,537         1.3%      38,756         1.3%      60,945         1.3%      

หนีสิ้นภาษีเงินได้รอตัดบญัชี 21,134         0.8%      30,874         1.0%      6,102           0.1%      

หนีสิ้นไม่หมนุเวียนอ่ืน 10,626         0.4%      11,394         0.4%      9,694           0.2%      

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 161,981       6.3%      93,783         3.1%      1,665,844    34.6%    

รวมหนีสิ้น 1,253,600    49.1%    1,415,953    47.4%    3,054,995    63.5%    

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น :
ทนุจดทะเบียน
หุ้นสามญั 1,026,000,280 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1 บาท 1,026,000    40.2%    1,026,000    34.4%    1,026,000    21.3%    

ทนุที่ออกและเรียกชําระแล้ว 882,692       34.5%    953,867       31.9%    1,022,346    21.2%    

หุ้นสามญัซือ้คืน (74,672)       (2.9%)     (74,672)        (2.5%)     (74,672)        (1.6%)     

ส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามญั 129,536       5.1%      193,593       6.5%      255,225       5.3%      

เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น 17,225         0.7%      30,061         1.0%      -               -         

ส่วนต่างระหว่างราคาซือ้เงินลงทนุในบริษัทย่อย

   ที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกนักบัมลูค่าสทุธิ

   ตามบญัชีของบริษัทย่อย (16,594)       (0.6%)     (16,594)        (0.6%)     (16,594)        (0.3%)     

กําไรสะสม :
จดัสรรแล้ว-สํารองตามกฎหมาย 32,312         1.3%      52,995         1.8%      69,910         1.5%      

จดัสรรแล้ว-สํารองหุ้นสามญัซือ้คืน 74,672         2.9%      74,672         2.5%      74,672         1.6%      

ยงัไม่ได้จดัสรร 251,060       9.8%      353,342       11.8%    397,586       8.3%      

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 1,296,232    50.7%    1,567,264    52.5%    1,728,473    35.9%    

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม 5,235           0.2%      2,993           0.1%      30,061         0.6%      

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,301,467    50.9%    1,570,257    52.6%    1,758,534    36.5%    

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,555,067    100.0%  2,986,210    100.0%  4,813,529    100.0%  
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13.2 ตารางสรุปงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555-2557 

(พันบาท)

รายการ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557
(ตรวจสอบ) % (ตรวจสอบ) % (ตรวจสอบ) %

รายได้

รายได้ธรุกิจส่ือ         1,192,979     42.4%       1,986,275      57.4%       3,356,835      77.9%

รายได้ธรุกิจจดัจําหน่ายเพลง            883,216     31.4%          777,175      22.5%          457,817      10.6%

รายได้ธรุกิจรับจ้างและผลิตกิจกรรม            718,826     25.6%          692,561      20.0%          458,514      10.7%

รายได้ธรุกิจบริการและอ่ืนๆ              17,370       0.6%              5,452        0.1%            33,285        0.8%

รายได้จากการขายและบริการ         2,812,391   100.0%       3,461,463    100.0%       4,306,451    100.0%

ต้นทนุขายและบริการ         1,751,614     62.3%       2,109,271      60.9%       2,924,664      67.9%

กําไรขัน้ต้น         1,060,778     37.7%       1,352,192      39.1%       1,381,787      32.1%

รายได้อ่ืน              60,201       2.1%            22,354        0.6%            26,620        0.6%

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย         1,120,978     39.9%       1,374,547      39.7%       1,408,407      32.7%

ค่าใช้จ่ายในการขาย            151,472       5.4%          213,511        6.2%          207,554        4.8%

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร            556,744     19.8%          659,219      19.0%          649,935      15.1%

ผลประโยชน์พนกังานตัดจ่าย                8,598       0.3%              8,705        0.3%              8,591        0.2%

รวมค่าใช้จ่าย            716,813     25.5%          881,435      25.5%          866,080      20.1%

กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 404,165          14.4%    493,112        14.2%    542,327        12.6%    

ต้นทนุทางการเงิน                7,509       0.3%            17,294        0.5%            26,686        0.6%

กําไรก่อนภาษีเงินได้            396,656 14.1%             475,818 13.7%             515,641 12.0%    

ภาษีเงินได้            122,824       4.4%            83,561        2.4%          118,016        2.7%

กําไรสําหรับปี            273,832       9.7%          392,257      11.3%          397,625        9.2%

กําไรเบ็ดเสร็จอ่ืน

กําไรจากการประมาณการตามหลกัการ
    คณิตศาสตร์ประกนัภยั                     -              -                     -               -                1,567        0.0%

กําไรเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี - สุทธิจากภาษี                     -              -                     -               -                1,567        0.0%

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี            273,832       9.7%          392,257      11.3%          399,192        9.3%

การแบ่งปันกําไรสําหรับปี

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่            284,273     10.1%          394,492      11.4%          370,957        8.6%
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม              10,442       0.4%            (2,235)      (0.1%)            26,669        0.6%

           273,832       9.7%          392,257      11.3%          397,625        9.2%

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จสําหรับปี

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่                     -              -                     -               -                1,157        0.0%

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม                     -              -                     -               -                   410        0.0%

                    -              -                     -               -                1,567        0.0%

กําไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (บาท) 0.3256            0.4364          0.3770          

จํานวนหุ้นสามญั (พันหุ้น)            873,049          903,953          983,958

กําไรต่อหุ้นปรับลด

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (บาท) 0.2991            0.4116          0.3770          

จํานวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัปรับลด (พันหุ้น)            950,440          958,410          983,958
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13.3 ตารางสรุปงบกระแสเงนิสด สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555-2557 

(พันบาท)

รายการ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

(ตรวจสอบ) % (ตรวจสอบ) % (ตรวจสอบ) %

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรสทุธิ          273,832         87.3%         392,257         68.6%         397,625        104.2%

ปรับกระทบกําไร(ขาดทุน)สุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย)

    จากกิจกรรมดําเนินงาน

ค่าเส่ือมราคาและรายจ่ายตัดบญัชี            92,930         29.6%         278,242         48.6%         880,392        230.7%

  ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู(หนีส้ญูรับคืน) และ

      ภาษีเงินได้ถกูหกั ณ ที่จ่ายตัดจ่าย (2,913)           (0.9%)        (13,720)        (2.4%)        4,496           1.2%          

ค่าเผ่ือมลูค่าสินค้า (โอนกลบั)              2,425           0.8%         (12,402)         (2.2%)           (7,435)          (1.9%)

ค่าเผ่ือการรับคืนสินค้า (โอนกลบั)            38,701         12.3%         (10,973)         (1.9%)         (37,733)          (9.9%)

ค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลบั)           (18,694)         (6.0%)           28,296           4.9%           19,719            5.2%

โอนกลบัค่าเผ่ือการด้อยค่าเงินลงทนุในบริษัทร่วม             (4,148)         (1.3%)                  -                    -                  -                     - 

ส่วนแบ่งผลขาดทนุในบริษัทร่วม                    -                    -                110           0.0%                  90            0.0%

โอนกลบัประมาณการผลขาดทนุของเงินลงทนุในบริษัทย่อย                    -                    -           (2,253)         (0.4%)                  -                     - 

ประมาณการผลขาดทนุจากคดีความ              2,001           0.6%                  -                    -             1,756            0.5%

ขาดทนุจากการขายและตัดจําหน่ายอปุกรณ์            20,538           6.5%                515           0.1%                313            0.1%

ขาดทนุจากการจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน                 167           0.1%                  -                    -                  -                     - 

สํารองผลประโยชน์พนกังาน            16,566           5.3%           17,230           3.0%           17,151            4.5%

กําไรที่ยงัไม่เกิดขึน้จริงของอตัราแลกเปล่ียน                (507)         (0.2%)                (67)         (0.0%)                  (2)          (0.0%)

ดอกเบีย้รับ             (2,395)         (0.8%)           (4,761)         (0.8%)           (2,957)          (0.8%)

ดอกเบีย้จ่าย              7,509           2.4%           17,294           3.0%           26,686            7.0%

ภาษีเงินได้          122,824         39.2%           83,561         14.6%         118,016          30.9%

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง

     ในสินทรัพย์และหนีสิ้นดําเนินงาน          548,837       175.0%         773,329       135.2%      1,418,118        371.7%

การเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์ดําเนินงาน(เพิ่มขึน้)ลดลง

ลกูหนีก้ารค้า           (36,670)       (11.7%)         (94,808)       (16.6%)         (86,614)        (22.7%)

สินค้าคงเหลือ         (105,597)       (33.7%)           89,721         15.7%         (88,999)        (23.3%)

สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น         (141,397) (45.1%)                62,002 10.8%                    (936) (0.2%)         

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน           (23,442) (7.5%)                  (9,163) (1.6%)                  10,578 2.8%          

การเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบของหนีสิ้นดําเนินงานเพิ่มขึน้(ลดลง)

เจ้าหนีก้ารค้า           (37,222) (11.9%)                (6,047) (1.1%)                (51,991) (13.6%)       

หนีสิ้นหมนุเวียนอ่ืน            80,368 25.6%               300,943 52.6%                 70,520 18.5%        

หนีสิ้นผลประโยชน์พนกังานลดลง                    -   -                                 -   -                                 -   -                 

หนีสิ้นไม่หมนุเวียนอื่น              4,030 1.3%                     3,020 0.5%                   (3,456) (0.9%)         

รับคืนภาษีถกูหกั ณ ที่จ่าย            42,516 13.6%                 11,775 2.1%                        883 0.2%          

จ่ายชําระภาษีเงินได้         (119,527) (38.1%)            (146,492) (25.6%)            (155,763) (40.8%)       

    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน          211,895 67.6%               984,281 172.0%          1,112,340 291.5%      
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(พันบาท)

รายการ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

(ตรวจสอบ) % (ตรวจสอบ) % (ตรวจสอบ) %

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ดอกเบีย้รับ              2,685 0.9%                     4,570 0.8%                     3,139 0.8%          

เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่บคุคลและกิจการที่เก่ียวข้องกนัเพ่ิมขึน้             (8,040) (2.6%)                         -   -                        (91,000) (23.9%)       

รับชําระเงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่บคุคลและกิจการที่เก่ียวข้องกนั            18,040 5.8%                          -   -                          91,000 23.9%        

เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้อื่น(เพ่ิมขึน้)ลดลง              1,531 0.5%                     1,309 0.2%                        100 0.0%          

เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุในบริษัทย่อย              2,610 0.8%                          -   -                                 -   -                 

เงินสดจ่ายจากการลงทนุในบริษัทย่อย             (2,610) (0.8%)                         -   -                                 -   -                 

เงินลงทนุช ัว่คราว - เงินฝากประจําครบกําหนด 12 เดือน                  (98) (0.0%)                       (85) (0.0%)                       (74) (0.0%)         

เจ้าหนีค่้าซือ้ทรัพย์สินเพ่ิมขึน้ (ลดลง)              2,149 0.7%                   (2,149) (0.4%)                  17,887 4.7%          

ซือ้อปุกรณ์         (191,636) (61.1%)            (121,262) (21.2%)              (85,721) (22.5%)       

เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์              8,996 2.9%                     1,267 0.2%                        465 0.1%          

 เงินจ่ายล่วงหน้าใบอนญุาตสําหรับสิทธิในการดําเนินการ

     บนคล่ืนความถ่ีสําหรับกิจการโทรทศัน์ระบบดิจิตอล -                -                (38,000)        (6.6%)        -               -                 

 เงินมดัจําค่าอปุกรณ์ระบบส่ือสาร -                -                -               -                (74,996)        (19.7%)       

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพ่ิมขึน้         (221,589) (70.7%)            (313,590) (54.8%)            (298,759) (78.3%)       

    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน         (387,963) (123.7%)          (467,940) (81.8%)            (437,958) (114.8%)     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จ่ายชําระดอกเบีย้             (6,860) (2.2%)                (17,452) (3.1%)                (13,523) (3.5%)         

รับเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน          166,000 52.9%                 25,000 4.4%                 755,000 197.9%      

จ่ายชําระเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน           (80,000) (25.5%)            (111,000) (19.4%)            (755,000) (197.9%)     

รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน          321,000 102.4%             205,915 36.0%                 65,000 17.0%        

จ่ายชําระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน                    -   -                      (240,000) (41.9%)            (351,915) (92.2%)       

จ่ายชําระหนีสิ้นภายใต้สญัญาเช่าทางการเงิน             (4,364) (1.4%)                  (4,787) (0.8%)                  (5,140) (1.3%)         

บริษัทย่อยเพ่ิมทนุหุ้นสามญั                 800 0.3%                          -   -                                 -   -                 

รับเงินกู้ยืมระยะสัน้จากกิจการที่เก่ียวข้องกนั                    -   -                            8,000 1.4%                          -   -                 

จ่ายชําระเงินกู้ยืมระยะสัน้จากกิจการที่เก่ียวข้องกนั                    -   -                                 -   -                          (8,000) (2.1%)         

จ่ายชําระใบอนญุาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน์                    -   -                                 -   -                      (340,500) (89.2%)       

เงินปันผลจ่าย         (131,430) (41.9%)            (271,535) (47.5%)            (310,965) (81.5%)       

หุ้นทนุซือ้คืน           (74,672) (23.8%)                       -   -                                 -   -                 

เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น            17,225 5.5%                   30,061 5.3%                          -   -                 

รับชําระค่าหุ้นเพ่ิม                   72 0.0%                 118,007 20.6%               100,049 26.2%        

    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน          207,772 66.3%             (257,792) (45.1%)            (864,994) (226.7%)     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้(ลดลง) - สทุธิ            31,704 10.1%               258,550 45.2%             (190,612) (50.0%)       

เงินสดของบริษัทย่อย ณ วนัขายเงินลงทนุ             (4,634) (1.5%)                         -   -                                 -   -                 

เงินสดของบริษัทย่อย ณ วนัซือ้เงินลงทนุ              4,353 1.4%                          -   -                                 -   -                 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นปี          282,174 90.0%               313,597 54.8%               572,147 150.0%      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสิน้ปี          313,597 100.0%             572,147 100.0%             381,535 100.0%      
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(พันบาท)

รายการ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

(ตรวจสอบ) % (ตรวจสอบ) % (ตรวจสอบ) %

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

1 บริษัทซือ้ยานพาหนะโดยการทําสญัญาเช่าทางการเงิน            12,165             1,415                  -   

2 ยอดหนีค้้างชําระจากการลงทนุในใบอนญุาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีและ

ประกอบกิจการโทรทศัน์เพ่ิมขึน้                    -                    -        2,227,000

3 ในไตรมาส 2 ของปี 2555 บริษัทฯได้ขายเงินลงทนุบางส่วนใน

บริษัท อาร์.เอส. เทเลวิช ัน่ จํากดั โดยเงินสดรับจากการขายเงินลงทนุ

ในบริษัทย่อยดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี ้

เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุในบริษัทย่อย              2,610

(หกั) เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน (4,634)           

  สทุธิ (2,024)           

(หกั) สินทรัพย์อ่ืนหกัด้วยหนีสิ้นอ่ืน 284                

โอนเปล่ียนประเภทเป็นเงินลงทนุในบริษัทร่วม ณ วนัขายเงินลงทนุ 

    ในราคาตามบญัชี (1,740)           

3) ในไตรมาส 4 ของปี 2555 บริษัทฯได้ซือ้เงินลงทนุในบริษัท อาร์.เอส.เทเลวิช ัน่ จํากดั

โดยเงินสดรับจากการซือ้เงินลงทนุในบริษัทดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี ้

เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้เงินลงทนุในบริษัทย่อย (2,610)           

บวก เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน 4,353             

  สทุธิ 1,743             

(บวก) สินทรัพย์อ่ืนหกัด้วยหนีสิ้นอ่ืน (3)                  

ราคาตามบญัชีของเงินลงทนุในบริษัทย่อย ณ วนัที่ซือ้เงินลงทนุ 1,740             
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13.4 อัตราส่วนทางการที่สาํคัญ ปี 2555-2557 

 
อัตราส่วนทางการเงิน ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.39              1.32              1.24              
อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว (เท่า) 0.90              1.02              0.90              
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.24              0.82              0.82              
อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (เท่า) 4.35              4.81              5.25              
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย (วนั) 84                 76                 70                 
อตัราส่วนหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 14.49            16.37            22.76            
ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย (วนั) 26                 23                 17                 
อตัราส่วนหมนุเวียนเจ้าหนี ้(เท่า) 9.28              12.71            19.53            
ระยะเวลาชําระหนี ้(วนั) 40                 29                 19                 
Cash Cycle (วนั) 70                 70                 68                 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทํากําไร

อตัรากําไรขัน้ต้น (%) 37.72%         39.06%         32.09%         
อตัรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 12.23%         13.60%         11.98%         
อตัราส่วนเงินสดต่อการทํากําไร (%) 61.60%         209.08%       215.69%       
อตัรากําไรสทุธิ (%) 9.90%           11.32%         8.56%           
อตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 22.77%         27.55%         22.51%         

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 18.09%         17.80%         13.91%         
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 178.44%       162.63%       153.96%       
อตัราการหมนุของสินทรัพย์ (เท่า) 1.29              1.10              1.11              

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.97              0.90              1.77              
อตัราส่วนความสามารถชําระดอกเบีย้ (เท่า) 53.82            28.51            20.32            
อตัราส่วนความสามารถชําระภาระผกูพัน (Cash basis)(เท่า) 0.53              1.32              0.74              
อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 76.83%         83.86%         86.62%         

ข้อมูลต่อหุ้น

มลูค่าตามบญัชีต่อหุ้น (บาท) 1.4847          1.7338          1.7567          
กําไรสทุธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ต่อหุ้น (บาท) 0.3256          0.4364          0.3770          
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14 การวิเคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 

 การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจัดการในส่วนนีไ้ด้จัดทําขึน้จากผลประกอบการของ
บริษัท อาร์เอส จํากดั (มหาชน) และบริษัทในเครือ (“บริษัทฯ”) ตามงบการเงินท่ีผ่านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบญัชีสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555, 2556 และ 2557 เพ่ือประโยชน์ในการแสดง
ภาพผลประกอบการโดยรวมของบริษัทฯ โดยได้มีการจดัแบ่งกลุ่มธุรกิจหลกั ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 
ธุรกิจส่ือ ธุรกิจจดัจําหน่ายเพลง และธุรกิจรับจ้างและผลติกิจกรรม    

 

14.1 ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่ มีผลต่อการดําเนินงาน และนโยบาย  กลยุทธ์  

หรือการเลือกตดัสินใจทางธุรกิจ 

ธุรกิจส่ือโทรทศัน์ ถือเป็นธุรกิจหลกัสําคญัในการสร้างรายได้และผลตอบแทนท่ีดีให้กบับริษัทฯ 
โดยในปี 2557 “อาร์เอส” ได้ก้าวเข้าสู่การเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการรายสําคญัในอุตสาหกรรมสื่อ
โทรทศัน์ จากการได้ใบอนุญาตประกอบกิจการให้บริการโทรทศัน์ในระบบดิจิตอล หมวดหมู่ทัว่ไป
แบบความคมชดัปกติ (Standard Definition) จํานวน 1ช่อง ซึ่งเป็นบริการทางธุรกิจระดบัชาติ โดย
บริษัทฯได้นํา “ช่อง 8” ท่ีเดิมออกอากาศอยู่บนระบบทีวีดาวเทียม เปล่ียนมาออกอากาศในระบบ
ดิจิตอลแทน และได้เร่ิมออกอากาศอย่างเป็นทางการแล้วในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2557   ทัง้นี ้บริษัทฯ
ยังคงมีช่องท่ีออกอากาศในระบบทีวีดาวเทียมอยู่ 4 ช่อง ได้แก่ “ช่อง 2” “สบายดีทีวี” “You 
Channel” และ “Sun Channel” 

ปัจจัยสําคญัหลกัท่ีมีผลกระทบต่อการเติบโตของภาพรวมอุตสาหกรรมส่ือโทรทัศน์ ได้แก่ 
การใช้จ่ายงบโฆษณาของกลุ่มอตุสาหกรรม ซึง่จะเพิ่มขึน้หรือลดลงขึน้อยู่กบัปัจจยัหลายอย่าง เช่น 
ภาวะเศรษฐกิจและการเมือง การใช้จ่ายของผู้บริโภคในประเทศ  การแข่งขนัของผู้ประกอบการซึ่ง
เป็นผู้ลงโฆษณา  และการตดัสนิใจเลือกใช้ส่ือประเภทตา่งๆ  เป็นต้น  โดยในปี 2557 ภาพรวมการใช้
งบโฆษณาผ่านส่ือโทรทศัน์ในระบบดิจิตอลทีวี แอนะล็อก ทีวีดาวเทียม และเคเบิลทีวี เพิ่มสงูขึน้กว่า
ปี 2556 โดยเร่ิมกระจายจากช่องแอนะล็อกและทีวีดาวเทียมเข้าสู่ช่องดิจิตอลทีวี (อ้างอิงข้อมลูจาก 
AGB Nielsen Media Research (Thailand) Ltd.) 

จากการมีช่องทีวีดิจิตอลทัง้หมดรวม 24 ช่อง รวมช่องท่ีอยู่บนทีวีดาวเทียมและเคเบิลทีวี
ท้องถ่ิน ทําให้เกิดภาวการณ์แข่งขนัท่ีรุนแรงมากยิ่งขึน้ในอตุสาหกรรมโทรทศัน์ จะเห็นได้จากการท่ี
ผู้ประกอบการแต่ละรายมีการปรับเปล่ียนกลยทุธ์ในการทําช่อง โดยการปรับผงัรายการใหม่ๆอย่าง
ต่อเน่ือง มีการพัฒนาคุณภาพและรูปแบบของรายการให้น่าสนใจ มีการเพิ่มจํานวนรายการ 
(Content) เป็นจํานวนมาก ทัง้ละคร รายการกีฬา เกมส์โชว์ รายการจากต่างประเทศ และรายการ 
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วาไรตีต้่างๆ  ตลอดจนการดึงศิลปินท่ีมีช่ือเสียงให้มาอยู่กับช่อง  โดยมีเป้าหมายหลักเพ่ือช่วงชิง 
เรทติง้และเม็ดเงินโฆษณาในตลาดท่ีมีอยูอ่ยา่งจํากดัให้เข้าสูช่่องตวัเองให้ได้มากท่ีสดุ   

 บริษัทฯได้ตระหนักเห็นความสําคญัของการมีคอนเทนต์ท่ีมีคุณภาพเพ่ือการสร้างเรทติง้ 
ของรายการ จึงได้มีการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดและการแข่งขันเพ่ือให้สอดคล้องเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจบุนั สามารถแข่งขนักบัคูแ่ข่งได้อย่างทดัเทียมกนั รวมถึงการปรับกลยทุธ์เพ่ือรองรับ
การเติบโตในอนาคต  โดยในแต่ละช่องรายการจะกําหนดกลยทุธ์ท่ีสําคญั เช่น กําหนดภาพลกัษณ์
ของการให้บริการ (Branding) และการกําหนดจุดยืนทางการตลาดของรายการ (Positioning) 
กําหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีชดัเจน การพฒันาสร้างสรรค์รูปแบบรายการให้สอดคล้องกบักระแสความ
นิยมและรสนิยมของกลุม่เปา้หมาย  การใช้จดุแข็งของกลุ่มอาร์เอสเพ่ือเป็นองค์ประกอบหลกัในการ
ผลิตรายการให้มีคุณภาพ ตลอดจนการบริหารจัดการต้นทุนอย่างเหมาะสม  เป็นต้น บริษัทฯ 
เห็นว่ากลยุทธ์ดงักล่าวจะช่วยสร้างเรทติง้ และดึงดดูให้ลกูค้าท่ีเป็นผู้ประกอบการโฆษณาให้ความ
สนใจและจดัสรรงบประมาณโฆษณาผ่านช่องรายการของบริษัทฯมากขึน้ เน่ืองจากเห็นความคุ้มค่า
ของการใช้งบประมาณท่ีมีอยูอ่ยา่งจํากดั 

 

14.2 สรุปผลการดาํเนินงานแยกตามกลุ่มธุรกิจ 

งบการเงินรวมของบริษัทสําหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 แสดงรายได้จากการขาย
และบริการ จํานวน 4,306.5 ล้านบาท ต้นทุนขายและบริการรวม จํานวน  2,924.7 ล้านบาท 
คา่ใช้จ่ายขายและบริหาร และคา่ใช้จ่ายอ่ืนรวม จํานวน 866.1 ล้านบาท โดยแสดงผลกําไรสทุธิสว่น
ท่ีเป็นของบริษัทใหญ่รวม จํานวน 371.0 ล้านบาท ซึ่งเปล่ียนแปลงลดลงจากปีก่อนจํานวน 23.5 
ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 6.0 สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงหลกัได้ ดงันี ้

14.2.1 รายได้ 

 รายได้จากการขายและบริการสาํหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 จํานวน 4,306.5 ล้าน
บาท เพิ่มขึน้สทุธิจากปีก่อน จํานวน 845.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 24.4 สามารถอธิบายแยกตามกลุม่
ธุรกิจ ได้ดงันี ้

14.2.1.1 รายได้ธุรกิจส่ือ 

รายได้จากธุรกิจส่ือประกอบด้วย รายได้จากธุรกิจส่ือโทรทัศน์และสื่อวิทยุ โดยในปี 2557 
บริษัทฯมีรายได้จากธุรกิจส่ือรวม จํานวน 3,356.8 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2556 จํานวน 1,370.6 
ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ  69.0 
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- ธุรกิจส่ือโทรทัศน์ : รายได้ธุรกิจส่ือโทรทัศน์หลกัๆมาจากผลการดําเนินงานของ ช่อง
โทรทัศน์ภาคพืน้ดินในระบบดิจิตอล หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ ได้แก่ “ช่อง 8” 
(เร่ิมออกอากาศอย่างเป็นทางการในระหว่างไตรมาส 2/2557) รวมทัง้ช่องโทรทศัน์ในระบบ
ทีวีดาวเทียม จํานวน 3 ช่อง ได้แก่ “ช่อง 2” “สบายดีทีวี” และ “You Channel” และรายได้
จากการบริหารลิขสิทธ์ิกีฬาผ่านทางช่อง “Sun Channel” รวมถึงการขายกล่องรับสญัญาณ
ภายใต้ช่ือ “Sun Box” อีกทัง้ในปีนีมี้รายได้จากโครงการถ่ายทอดสดฟตุบอลโลก 2014  ทัง้นี ้
ในปี 2557 มีสดัส่วนรายได้จากธุรกิจส่ือโทรทศัน์ ต่อรายได้รวมจากการขายและบริการ คิด
เป็นร้อยละ 65.0 เพิ่มขึน้จากปีก่อน ซึง่แสดงสดัสว่นร้อยละ 41.0 

ภาพรวมรายได้ธุรกิจส่ือโทรทัศน์ ในปี 2557 เพิ่มขึน้จากปีก่อน โดยเฉพาะ “ช่อง 8” และ 
“ช่อง 2” ท่ีมีอตัราการใช้พืน้ท่ีส่ือโฆษณา (Utilization rate) และราคาโฆษณาเฉล่ียต่อนาที
เพิ่มขึน้จากการปรับราคาช่วงกลางปีท่ีผ่านมา โดยรายการท่ียงัคงได้รับความนิยมสงู ได้แก่ 
“เสียงสวรรค์พิชิตฝัน” และช่วงละคร โดยละครท่ีเร่ิมออกอากาศในปีนีมี้จํานวน 5 เร่ือง ได้แก่ 
“สาปสาง” “ดงดอกงิว้” “ผัวชั่วคราว” “ชิงรักหักสวาท” และ “เมียเถ่ือน”  จาก “ช่อง 8”  
รายการ “คนดังนั่งเคลียร์” “โชว์ม่วนดวลไมค์” (เร่ิมออกอากาศช่วงปลายปี 2557) และ 
“เกมส์ดาราชะลาลา่” จาก ”ช่อง 2” เป็นต้น นอกจากนี ้จากผลการสํารวจของ AGB Nielsen 
Media Research (Thailand) Ltd. พบว่าตัง้แต่เร่ิมออกอากาศทีวีดิจิตอลอย่างเป็นทางการ 
“ช่อง 8” จดัอยู่ในอนัดบัต้นๆ จากจํานวนช่องดิจิตอลทีวีทัง้หมด 30 ช่อง (รวม 6 ช่องทีวีแอ
นะล็อกเดิม) และ “ช่อง 2”  สามารถไต่อันดับขึน้มาติดอยู่ในอันดับต้นๆในกลุ่มช่องทีวี
ดาวเทียม ประเภทบนัเทิงวาไรตี ้(การจดัอนัดบัไม่นบัรวมช่องดิจิตอลทีวี) เช่นเดียวกบัช่อง
สบายดีทีวี และช่อง You Channel  

โครงการถ่ายทอดสดฟตุบอลโลก 2014 : ในปีนีมี้รายได้จากการถ่ายทอดสดการแข่งขัน
ฟุตบอลโลก 2014 รอบสดุท้าย จํานวน 64 คู่  การแข่งขนัทุกคู่ถกูถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง
ฟรีทีวี โดยมีสถานีโทรทัศน์ท่ีร่วมถ่ายทอดสด ได้แก่ “ช่อง 5” “ช่อง 7” “ช่อง 8” และ “ช่อง 11” 
การถ่ายทอดสดผ่านสถานีโทรทศัน์แบบระบบบอกรับสมาชิก (Pay TV) ท่ี “ช่อง World Cup 
Channel” ผ่านทางกล่องรับสญัญาณ “Sun box รุ่น “กล่องบอลโลก” โดยรายได้หลกัของ
โครงการมาจากการขายโฆษณา การขายกล่องรับสัญญาณ “Sun box” การขายแบบ
บอกรับสมาชิก  (Subscription) การขายพ่วงกบั Platform (Bundling) รวมถึงเงินสนบัสนุน
ท่ีได้รับจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาต ิ(กสทช.)  
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- ธุรกิจส่ือวิทยุ :  รายได้ธุรกิจส่ือวิทยุมาจากผลการดําเนินงานของ 3 คล่ืน ได้แก่  
“COOL Fahrenheit 93” , “สบายดี เรดโิอ 88.5” และ “COOL Celsius 91.5”   

ในปี 2557 มีสดัส่วนรายได้จากธุรกิจส่ือวิทย ุต่อรายได้รวมจากการขายและบริการ คิดเป็น
ร้อยละ 12.9 ลดลงจากปีก่อน ซึ่งแสดงสดัส่วนร้อยละ 16.0  อย่างไรก็ดี ภาพรวมรายได้ 
ในปีนีไ้ม่แตกต่างจากปีก่อน ทัง้นี ้คล่ืน “COOL Fahrenheit 93” ยงัคงติดอนัดบั 1 ในกลุ่ม 
Easy Listening อย่างต่อเน่ือง และ คล่ืน “สบายดี เรดิโอ 88.5” ติดอยู่ในอนัดบัต้นๆ จาก 
ผลการสํารวจของ AGB Nielsen Media Research (Thailand) Ltd. 

14.2.1.2 รายได้ธุรกิจจัดจาํหน่ายเพลง 

 รายได้ธุรกิจจดัจําหน่ายเพลง ประกอบด้วย รายได้จากการจําหน่ายแผ่นเพลง รายได้จาก
ธุรกิจดิจิตอล และรายได้จากการจัดเก็บลิขสิทธ์ิ โดยในปี 2557 บริษัทฯมีรายได้จากธุรกิจเพลง
จํานวน 457.8 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 จํานวน 319.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41.1   รายได้
จากธุรกิจนีค้ิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 10.6 ต่อรายได้รวมจากการขายและบริการ ซึ่งลดลงจากปีก่อน  
ท่ีแสดงสดัส่วนร้อยละ 22.5 สาเหตหุลกัมาจากการลดลงของรายได้จากการจําหน่ายแผ่นเพลงและ
รายได้จากการดาวน์โหลด ซึ่งมีแนวโน้มของตลาดหดตัวลงเร่ือยๆจากพฤติกรรมของผู้ บริโภค 
ท่ีเปล่ียนแปลงไปตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี การเตบิโตของการใช้สมาร์ทโฟน (Smartphone) 
ส่งผลให้ปัจจุบันผู้ บริโภคส่วนใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายนิยมฟังเพลงหรือดูมิวสิกวีดีโอ 
ผา่นอินเทอร์เน็ตซึง่ไมจํ่าเป็นต้องเสียคา่ใช้จ่ายใดๆ อีกทัง้เหตกุารณ์ทางการเมืองท่ีเกิดขึน้เป็นสาเหตุ
สว่นหนึ่งท่ีทําให้ภาพรวมของเศรษฐกิจขยายตวัลดลงและมีผลตอ่พฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภค 
อย่างไรก็ดี บริษัทมีส่วนแบ่งรายได้ค่าโฆษณาเพิ่มขึน้จากการเปิดให้รับชมคอนเทนต์ของบริษัท 
ผา่นทาง Youtube 

14.2.1.3 รายได้ธุรกิจรับจ้างและผลิตกิจกรรม 

รายได้ธุรกิจรับจ้างและผลิตกิจกรรม ประกอบด้วย รายได้จากการจดัคอนเสิร์ตและกิจกรรม
การตลาด รายได้จากการบริหารศิลปิน และรายได้จากงานรับจ้างผลิต โดยในปี 2557 บริษัทฯมี
รายได้จากธุรกิจรับจ้างและผลิตกิจกรรม จํานวน 458.5 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 จํานวน 234.0 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ  33.8  รายได้จากธุรกิจนีค้ิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 10.7 ตอ่รายได้รวมจากการ
ขายและบริการ ซึ่งลดลงจากปีก่อน ท่ีแสดงสดัส่วนร้อยละ 20.0 สาเหตหุลกัมาจากการลดลงของ
รายได้จากงานรับจ้างผลิตท่ีมีจํานวนงานลดลง ซึ่งบางส่วนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทาง
การเมือง นอกจากนี ้ปริมาณการจดัคอนเสร์ิตและกิจกรรมการตลาดลดลงเม่ือเทียบกบัปีก่อนเป็นผล
ให้รายได้ลดลง ในปีนีมี้คอนเสิร์ตและกิจกรรมหลักท่ีจัดขึน้ ได้แก่ “คิดถึง D2B Concert 2014” 
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“Kamikaze แดนซ์เนรมิต Concert 2014” “คอนเสร์ิตคนใต้หวัใจเสือ” “สบายดีสญัจรปี 57” “สบายดี 
Road Show” และ “School Music Lover" เป็นต้น 

 
14.2.2 ต้นทุนขายและบริการ 

 ต้นทนุขายและบริการจํานวน 2,924.7 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน จํานวน 815.4 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 38.7 มีสาเหตหุลกัมาจากการรับรู้ต้นทุนจากโครงการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกในปี 
2014 รวมถึงการเพิ่มขึน้ของต้นทุนจาก “ช่อง 8” ดิจิตอลทีวี ได้แก่ ต้นทุนค่าใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรทศัน์ระบบดจิิตอล ต้นทนุบริการโครงข่ายโทรทศัน์ระบบดจิิตอล ต้นทนุการรับสง่สญัญาณ 
รวมถึงการลงทุนในอุปกรณ์ บุคลากร การผลิตรายการ และการซือ้ลิขสิทธ์ิของรายการต่างๆ เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพของคอนเทนต์ ทัง้ละคร รายการข่าว และรายการวาไรตี ้ให้มีความแข็งแรงและ
น่าสนใจ โดยมีเป้าหมายเพ่ือดึงภาพรวมผู้ ชมรายการเฉลี่ยของช่องให้สูงขึน้ อีกทัง้เพ่ือช่วยเพิ่ม
ศกัยภาพการแข่งขนัในอตุสาหกรรมโทรทศัน์ นอกจากนี ้บริษัทฯได้บนัทึกต้นทนุตดัจําหน่ายลิขสิทธ์ิ
กีฬาอ่ืนตามสดัสว่นของรายได้ท่ีเพิ่มขึน้ 

 

14.2.3 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ค่าใช้จ่ายอ่ืน และต้นทุนทางการเงนิ 

 คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร และคา่ใช้จ่ายอ่ืน จํานวน 866.1 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 
จํานวน 15.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.7 มีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ
พนกังาน  รวมถึงการท่ีบริษัทฯได้ปรับแผนการตลาดเป็นผลให้คา่ใช้จ่ายสง่เสริมการขายลดลง 

 ต้นทนุทางการเงินรวม จํานวน 26.7 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน จํานวน 9.4 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 54.3 สาเหตหุลกัมาจากค่าธรรมเนียมหนงัสือคํา้ประกนัธนาคารท่ีวางประกนัต่อผู้ออก
ใบอนญุาตฯ และผู้ให้บริการโครงขา่ยโทรทศัน์ในระบบดจิิตอล 

 

14.2.4 อัตรากาํไรขัน้ต้น อัตรากาํไรสุทธิ และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) 

 

  ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

อตัรากําไรขัน้ต้น 37.7% 39.1% 32.1% 

อตัรากําไรสทุธิ 9.9% 11.3% 8.6% 

อตัราผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้น (ROE) 22.8% 27.6% 22.5% 
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บริษัทฯมีอตัรากําไรขัน้ต้น อตัรากําไรสทุธิ และอตัราผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้น ลดลงจากปี
ก่อน สาเหตหุลกัมาจากการลดลงของรายได้จากธุรกิจดิจิตอล และรายได้จากการจดัจําหน่ายแผ่น
เพลง รวมถึงการเพิ่มขึน้ของต้นทนุการทําธุรกิจส่ือโทรทศัน์ ทัง้ดจิิตอลทีวีและทีวีดาวเทียม  
 

14.3 สินทรัพย์ 

14.3.1 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ 

ณ  วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯมีสินทรัพย์รวมทัง้สิน้ 4,813.5 ล้านบาท แบ่งเป็น
สนิทรัพย์หมนุเวียนร้อยละ 35.9 และสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน ร้อยละ 64.1  

สินทรัพย์รวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 จํานวน 4,813.5 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2556 
ร้อยละ 61.2 มีสาเหตุหลักมาจากปี 2557 บริษัทได้บันทึกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
ในระบบดิจิตอล เป็นสินทรัพย์ทัง้จํานวนตามสัญญาซึ่งคงเหลือสุทธิ 2,161.8 ล้านบาท คิดเป็น 
ร้อยละ 44.9 ของสินทรัพย์รวม ในขณะท่ี สินทรัพย์ไม่ตัวตน – สุทธิ ลดลงร้อยละ 57.8 จากการ 
ตดัจําหน่ายลขิสทิธ์ิกีฬาเป็นต้นทนุในระหวา่งปี  

14.3.2 คุณภาพของสินทรัพย์ 

14.3.2.1 ลูกหนีก้ารค้า – อ่ืน – สุทธิ  
(ล้านบาท) ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

ลูกหนีก้ารค้า - อ่ืน ๆ - สุทธิ      

ยงัไมถ่งึกําหนดชําระ        387.7         487.7  408.0 

คา้งชําระ :      

น้อยกวา่ 3 เดือน        184.2         240.9  401.9 

3 - 6 เดือน          41.7             8.8  49.2 

6 - 12 เดือน          37.8           18.5  6.2 

มากกวา่ 12 เดือนขึน้ไป          54.5           36.2  34.6 

รวม        705.9         792.1  899.9 

หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู        (52.9)        (35.9) (36.7) 

รวมลูกหนีก้ารค้า - อ่ืน ๆ - สุทธิ        653.0         756.2  863.1 

อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (เท่า) 4.35 4.81 5.25 
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(ล้านบาท) ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย (วนั) 84 76 70 
ร้อยละของคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู ตอ่
มลูคา่ลกูหนีก้ารค้า 7.5% 4.5% 4.1% 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555  2556 และ 2557 ในภาพรวมบริษัทฯมีลกูหนีก้ารค้าจากบุคคล
หรือนิติบคุคลภายนอกรวมสทุธิ 653.0 ล้านบาท  756.2 ล้านบาท และ 863.1 ล้านบาท ตามลําดบั 
มลูค่าของลกูหนีก้ารค้าท่ีเพิ่มขึน้ในปี 2557 มีสาเหตมุาจากบริษัทฯมีการขยายการดําเนินธุรกิจและ 
มีรายได้ส่ือท่ีเติบโตสงูขึน้ ส่งผลให้มีลกูหนีก้ารค้าเพิ่มมากขึน้  โดยส่วนใหญ่เป็นลกูหนีก้ารค้าจาก
กิจกรรมการค้าปกติ ซึง่บริษัทฯอาจมีข้อตกลงในการเรียกเก็บล่วงหน้าบางส่วน หรือ ให้เครดิตเทอม
ซึง่โดยเฉล่ียอยูใ่นระยะเวลา 60 - 90 วนั ขึน้อยูก่บัประเภทของสนิค้าหรือบริการท่ีให้  

หากพิจารณาจากอายุลกูหนีใ้นตารางข้างต้นจะเห็นว่า ระยะเวลาการค้างชําระของลกูหนี ้
โดยส่วนใหญ่เกินร้อยละ 80 เป็นลูกหนีท่ี้ยังไม่ถึงกําหนดชําระและค้างชําระน้อยกว่า 3 เดือน  
ซึง่เป็นไปตามระยะเวลาการให้สินเช่ือของบริษัทฯ นอกจากนี ้เม่ือเปรียบเทียบอตัราส่วนหมนุเวียน
ลกูหนีก้ารค้าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลงัมีคา่ประมาณ  4 – 5 เท่า คิดเป็นระยะเวลาในการเรียกเก็บหนีเ้ฉล่ีย 
70 - 85 วนั ใกล้เคียงกบันโยบายในการให้เครดติเทอมเฉล่ียของบริษัทฯประมาณ 60-90 วนั   

ทัง้นี ้บริษัทฯมีนโยบายพิจารณาบนัทึกค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสูญสําหรับลูกหนีท่ี้ผิดนัดชําระ 
เพ่ือสะท้อนความเสี่ยงจากลกูหนีท่ี้คาดว่าจะไม่ได้รับชําระ โดยใช้วิธีการพิจารณามลูหนีข้องลกูหนี ้
รายตวัท่ีมีแนวโน้มจะมีปัญหาในการจ่ายชําระ และมีปัญหาในการติดตามทวงถามหนี ้ซึ่งมูลหนี ้
ท่ีจะนํามาใช้รวมในการพิจารณานัน้จะครอบคลมุถึงหนีท้ัง้หมดท่ีลกูหนีร้ายนัน้มีตอ่บริษัทฯ  

อย่างไรก็ดี บริษัทฯได้มีการติดตามทวงถามหนีจ้ากลูกหนีอ้ย่างเคร่งครัด พร้อมกับมีการ
ทบทวนค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูในทุกงวดบญัชีอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือให้มลูหนีท่ี้คงเหลือในงบการเงิน 
มีมูลค่าสะท้อนตามมูลหนีท่ี้คาดว่าจะได้รับจริง โดยในปี 2557 มีสัดส่วนค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 
ตอ่มลูคา่ลกูหนีก้ารค้าร้อยละ 4.1 ไมแ่ตกตา่งจากปี 2556 ท่ีมีอตัราเท่ากบัร้อยละ 4.5 

14.3.2.2 สินค้าคงเหลือ – สุทธิ 
 
 (ล้านบาท) ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

สนิค้าคงเหลือ  173.7 84.0 173.0 

หกั คา่เผ่ือมลูคา่สนิค้า (33.1) (20.7) (13.1) 

สนิค้าคงเหลือ – สทุธิ  140.6 63.3 159.9 
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 (ล้านบาท) ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลือ (เทา่) 14.49 16.37 22.76 

ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลีย่รวม (วนั) 26 23 17 
ร้อยละของคา่เผ่ือมลูคา่สนิค้า ตอ่มลูคา่
สนิค้าคงเหลือ 19.1% 24.6% 7.6% 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555  2556 และ 2557 บริษัทฯมีสินค้าคงเหลือ-สทุธิ 140.6 ล้านบาท  
63.3 ล้านบาท และ 159.9 ล้านบาท ตามลําดบั มูลค่าของสินค้าคงเหลือในปี 2557 เพิ่มขึน้จาก 
ปี 2556 มาจากการเพิ่มขึน้ของกลอ่งรับสญัญาณดาวเทียม “SUN BOX” เป็นหลกั   

ณ สิน้ปี 2557 สินค้าคงเหลือหลกัประกอบด้วย กล่องรับสญัญาณดาวเทียม “SUN BOX” 
ร้อยละ 55  งานระหวา่งทํา เช่น ละคร, คอนเสร์ิตและกิจกรรมการตลาด และงานรับจ้างผลิต เป็นต้น 
ร้อยละ 36 และ สนิค้าสําเร็จรูปประเภทแผน่เพลงและอ่ืนๆร้อยละ 9 

จากตารางข้างต้นแสดงให้เห็นวา่บริษัทฯมีระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ียย้อนหลงั 3 ปี ประมาณ 
15-30 วัน เน่ืองจากส่วนใหญ่เป็นงานระหว่างทําท่ีมีกําหนดส่งมอบงานในระยะเวลาอันสัน้ เช่น  
ละคร คอนเสร์ิตและกิจกรรมการตลาด เป็นต้น รวมถึงมีนโยบายในการจดัการสนิค้าคงเหลือให้อยูใ่น
ระดบัท่ีเหมาะสม และควบคุมปริมาณสินค้าท่ีขายให้อยู่ในระดบัท่ีเพียงพอต่อความต้องการของ
ผู้บริโภค นอกจากนี ้สําหรับสนิค้าคงเหลือท่ียงัขายไม่ได้และคงค้างอยู่ในคลงัสนิค้า หรืองานระหวา่ง
ทําท่ีค้างการส่งมอบเป็นระยะเวลานาน บริษัทฯมีนโยบายในการทบทวนมลูค่าสินค้าคงเหลือสทุธิ 
ท่ีคาดว่าจะได้รับอย่างสม่ําเสมอในทกุงวดบญัชีเพ่ือให้สินค้าคงเหลือในงบการเงินแสดงมลูคา่ท่ีคาด
ว่าจะขายได้เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจหรือภาวะตลาดท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยในปี 2556 
และ 2557 บริษัทฯมีสดัส่วนค่าเผ่ือมลูค่าสินค้า  ต่อมลูค่าสินค้าคงเหลือ ร้อยละ 24.6 และ ร้อยละ 
7.6 ตามลําดบั ซึง่คา่เผ่ือมลูคา่สนิค้ามาจากสนิค้าประเภทแผน่เพลง ซีดี วีซีดี และ ดีวีดี เป็นหลกั 

 

14.3.2.3 สินทรัพย์ไม่มีตวัตน – สุทธิ 
 
 (ล้านบาท) ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน  924.9 1,031.1 634.8 

หกั คา่เผ่ือการด้อยคา่ (281.6) (310.3) (330.5) 

สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน – สทุธิ  643.3 720.8 304.3 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555  2556 และ 2557 บริษัทฯมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ 643.3  
ล้านบาท  720.8 ล้านบาท และ 304.3 ล้านบาท ตามลําดบั มลูคา่ของสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตนในปี 2557  
ท่ีลดลงจากปี 2556 มาจากการตดัจําหน่ายลขิสทิธ์ิกีฬาเป็นหลกั 

ณ สิน้ปี 2557 สินทรัพย์ไม่มีตวัตนประกอบด้วย ลิขสิทธ์ิกีฬากว่าร้อยละ 50  ลิขสิทธ์ิเพลง 
ร้อยละ 23 สว่นท่ีเหลือเป็น ลขิสทิธ์ิละคร ภาพยนตร์ และอ่ืนๆ   

จากตารางข้างต้น คา่เผ่ือการด้อยคา่ ณ สิน้ปี 2555  2556 และ 2557 จํานวน 281.6 ล้านบาท  
310.3 ล้านบาท และ 330.5 ล้านบาท ตามลําดับ ส่วนใหญ่มาจากลิขสิทธ์ิเพลง และ ลิขสิทธ์ิ
ภาพยนตร์ท่ีมีอายุเป็นเวลานาน โดยบริษัทฯมีนโยบายในการทบทวนมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะได้รับ
อย่างสม่ําเสมอในทุกงวดบัญชีเพ่ือลดความเส่ียงท่ีราคาตามบัญชีท่ีแสดงในงบการเงินมีมูลค่า 
สงูกวา่มลูคา่ท่ีคาดวา่จะได้รับคืนตามประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีคาดวา่จะได้รับในอนาคต  

 

14.4 สภาพคล่อง 

14.4.1 กระแสเงนิสด 

 
 (ล้านบาท) ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน  211.9 984.3 1,112.3 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ (388.0) (467.9) (437.9) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 207.8 (257.8) (865.0) 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 
เพิ่มขึน้ (ลดลง) - สทุธิ 31.7 258.5 (190.6) 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด  
ณ วนัสิน้ปี 313.6 572.1 381.5 

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษัทฯมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 381.5 
ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 190.6 ล้านบาท  สาเหตหุลกัมาจากกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจดัหา
เงิน 865.0 ล้านบาท จากการจ่ายชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  การจ่ายชําระ 
คา่ใบอนญุาตประกอบกิจการโทรทศัน์ในระบบดิจิตอล และการจ่ายเงินปันผล รวมถึงกระแสเงินสด
ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 437.9 ล้านบาท จากการจ่ายชําระค่าลิขสิทธ์ิกีฬาและลงทุนในอปุกรณ์ท่ีใช้ 
ในการผลติ   
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14.4.2 อัตราส่วนสภาพคล่องที่สาํคัญ 
 

  ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เท่า) 1.39 1.32 1.24 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เท่า) 0.90 1.02 0.90 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย (วนั) 84 76 70 

ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลีย่ (วนั) 26 23 17 

ระยะเวลาชําระหนีเ้ฉล่ีย (วนั) 40 29 19 

Cash Cycle (วนั)  70 70 68 

 ภาพรวมสภาพคล่องของบริษัทฯในระยะ 3 ปีท่ีผ่านมามีระดับของสินทรัพย์หมุนเวียน
มากกว่าหนีส้ินหมนุเวียน มีระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ียสอดคล้องกบันโยบายของบริษัทฯ การขายสินค้า
หรือการส่งมอบงานรับจ้างแก่ลกูค้า รวมถึงการจ่ายชําระหนีเ้ป็นไปตามวงจรการดําเนินธุรกิจปกติ
ของบริษัทฯ ทําให้บริษัทฯมีกระแสเงินสดไหลเข้าอยา่งตอ่เน่ืองและมีเงินทนุหมนุเวียนเพียงพอตอ่การ
ดําเนินธุรกิจ  

 อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีธุรกิจมีการขยายตวั มีการต่อยอดทางธุรกิจ อาจมีความจําเป็นต้องใช้
เงินลงทุนสูง โดยบริษัทฯสามารถนําเงินทุนหมุนเวียนคงเหลือมาใช้ในการดําเนินการได้ รวมทัง้ 
มีความพร้อมในการจดัหาแหล่งเงินทนุจากสถาบนัการเงินทัง้ระยะสัน้และระยะยาวท่ีเหมาะสมกบั
ประเภทของสนิทรัพย์เรียบร้อยแล้ว  

 

14.5 แหล่งที่มาของเงนิทุน 

14.5.1 หนีสิ้น ส่วนของผู้ถือหุ้น และ อัตราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  

 
 (ล้านบาท) ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 86.0 - - 

เงินกู้ ยืมระยะยาวท่ีถงึกําหนดชําระภายใน 1 ปี 240.0 286.9 - 

เงินกู้ ยืมระยะยาว 81.0 - - 

หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน 765.6 1,035.3 1,389.2 

หนีส้นิไมห่มนุเวียนอ่ืน 81.0 93.8 1,665.8 



บริษัท อาร์เอส จํากดั (มหาชน)   

 

หน้า 116 

 (ล้านบาท) ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

หนีส้นิรวม 1,253.6 1,416.0 3,055.0 

สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 1,296.2 1,567.3 1,728.5 

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 0.97 0.90 1.77 

หนีส้ินรวมปี 2555  2556 และ 2557 จํานวน 1,253.6 ล้านบาท  1,416.0 ล้านบาท และ 
3,055.0 ล้านบาท ตามลําดบั  หนีส้ินท่ีเพิ่มขึน้ในปี 2557 เม่ือเทียบกบัปี 2556 สาเหตหุลกัมาจาก
การบนัทึกหนีส้ินค่าใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทศัน์ในระบบดิจิตอล – สทุธิ 1,886.5 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 61.8 ของหนีส้ินรวมทัง้หมด  อย่างไรก็ดี ในระหว่างปี 2557 บริษัทฯได้จ่ายชําระหนี ้
เงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินท่ีเหลือทัง้หมดตามเง่ือนไขในสญัญาเงินกู้ครบถ้วนแล้ว 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555  2556 และ 2557 บริษัทฯมีส่วนของผู้ ถือหุ้ นของบริษัทใหญ่ 
จํานวน 1,296.2 ล้านบาท 1,567.3 ล้านบาท และ 1,728.5 ล้านบาท ตามลําดับ โดยส่วนของ 
ผู้ ถือหุ้ นของบริษัทใหญ่ในปี 2557 ท่ีเพิ่มขึน้จากปี 2556 มาจากเงินรับค่าหุ้ นจากท่ีมีผู้ มาใช้สิทธิ
แปลงสภาพใบสําคญัแสดงสิทธิ RS-W2 จํานวน 100.0 ล้านบาท รวมถึงผลกําไรจากการดําเนินงาน
ในระหวา่งปี  ในขณะท่ีมีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้น จํานวน 311.0 ล้านบาท 

ในปี 2557 มีอัตราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้ น 1.77 เท่า เพิ่มขึน้จากปี 2556 ท่ี มี
อตัราส่วน 0.90 เท่า จากการบนัทึกหนีส้ินค่าใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 
เป็นหลกั    

 
14.6 ปัจจัยและอทิธิพลหลักที่อาจมีผลต่อผลการดาํเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต 

- ไมมี่- 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 
บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปีฉบบันีแ้ล้ว ด้วย

ความระมดัระวงั บริษัทขอรับรองว่า ข้อมลูดงักลา่วถกูต้องครบถ้วน ไมเ่ป็นเท็จ ไมทํ่าให้ผู้ อ่ืนสําคญัผิด 
หรือไมข่าดข้อมลูท่ีควรต้องแจ้งในสาระสําคญั   นอกจากนี ้บริษัทขอรับรองวา่ 
 

(1)  งบการเงินและข้อมูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจําปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญเก่ียวกับฐานะการเงิน  ผลการ
ดําเนินงาน และ กระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอ่ยแล้ว  

(2)  บริษัทได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมลูท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจวา่บริษัทได้เปิดเผย
ข้อมูลในส่วนท่ีเป็นสาระสําคัญทัง้ของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้
ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัติามระบบดงักลา่ว 

(3)  บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี  และควบคุมดูแลให้มีการ
ปฏิบตัิตามระบบดงักล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมลูการประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วนัท่ี 24 
กมุภาพนัธ์ 2558  ตอ่ผู้สอบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึง่ครอบคลมุถึงข้อบกพร่อง
และการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้การกระทําท่ีมิชอบท่ีอาจมี
ผลกระทบตอ่การจดัทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

 
ในการนี ้เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดียวกนักบัท่ีบริษัท 

ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นางพรพรรณ  เตชรุ่งชยักุล เป็นผู้ลงลายมือช่ือ
กํากบัเอกสารนี ้ไว้ทกุหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นางพรพรรณ  เตชรุ่งชยักลุ กํากบัไว้ 
บริษัทจะถือวา่ไมใ่ช่ข้อมลูท่ีบริษัทได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลา่วข้างต้น 

            ช่ือ                   ตาํแหน่ง      ลายมือช่ือ 

1. นายดนยัศษิฏ์ เปสลาพนัธ์ กรรมการ      

2. นายดามพ์ นานา กรรมการ      

 ช่ือ ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

ผู้ รับมอบอํานาจ    นางพรพรรณ  เตชรุ่งชยักลุ               กรรมการ      



 บริษัท อาร์เอส จํากดั (มหาชน) เอกสารแนบ 1

ความสัมพันธ์ทาง การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน การดํารงตําแหน่งกรรมการ

ครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษัท

กรรมการบริษัทไทย (IOD) ในบริษัทอื่นที่ไม่ได้ถือหุ้นโดย บมจ. อาร์เอส

1. นายสรุชยั เชษฐโชติศักดิ์ 52 กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม ปริญญาดุษฎีบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ 38.04 เป็นญาติของ 2555 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน) Director Accreditation Program (DAP) ปี  2546 กรรมการ บริษัท เชษฐโชติศักดิ์ จํากัด

ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร กิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลยัราชภัฎจนัทรเกษม ผู้บริหารลําดับที่ 10 2546 - 2555 รองประธานกรรมการ บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท เอส.เอส.ท ูซี จํากัด   

ประธานกรรมการบริหาร ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ 2546 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท ไทเกอร์ฟัน จํากัด

และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มหาวิทยาลยัรามคําแหง 2535 - ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท พรีโม พอสโต จํากัด   

  

2. นายดนยัศิษฏ์  เปสลาพันธ์ 59 กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม น.บ.ท.   เนติบณัฑิตไทย ไม่มี ไม่มี 2551 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน) Director Certification Program (DCP)   ปี 2551 ไม่มี

กรรมการ สํานกัอบรมศึกษากฎหมาย 2555 - ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน) Financial Statements for Directors (FSD) ปี 2551 

กรรมการสรรหาและพิจารณา แหง่เนติบณัฑิตยสภา 2550 - ปัจจบุนั รองกรรมการผู้ อํานวยการอาวุโส บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน) Director Accreditation Program (DAP)  ปี 2551

ค่าตอบแทน น.บ.    นิติศาสตร์บณัฑิต 2540 - 2550 ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)

รองกรรมการผู้ อํานวยการอาวุโส มหาวิทยาลยัรามคําแหง

ประกาศนียบตัร กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ

สํานกัอบรมศึกษากฎหมาย

แหง่เนติบณัฑิตยสภา

ประกาศนียบตัร กฎหมายภาษีอากร

สํานกัอบรมศึกษากฎหมาย

แหง่เนติบณัฑิตยสภา

3. นางพรพรรณ เตชรุ่งชยักุล 44 กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (MBA) ไม่มี ไม่มี 2547 - ปัจจบุนั กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน) Director Certification Program (DCP)   ปี 2550 ไม่มี

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร สถาบนัศศินทร์ 2547 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการพัฒนาทรัพยากรบคุคล บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน) Director Accreditation Program (DAP)  ปี  2547

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และเลขานกุารบริษัท แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2554 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ปริญญาตรี สถิติศาสตร์บณัฑิต 2553 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)

ประธานกรรมการพัฒนา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2551 - ปัจจบุนั เลขานกุารบริษัท บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)

ทรัพยากรบคุคล Executive Development สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 2550 - ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตัิการ บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)

เลขานกุารบริษัท และประธาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตัิการ

Program
รุ่นที่4 (EDP 4) ปี 2552

4. นายดามพ์  นานา 45 กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม ปริญญาโท Master of Business Administration ไม่มี ไม่มี ก.ย. 2550 - ปัจจบุนั กรรมการ กรรมการบริหาร และ บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน) Director Certification Program (DCP)   ปี 2551 ไม่มี

 (MBA) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน Director Accreditation Program (DAP)  ปี 2551

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร University of Notre Dame,  2554 - ปัจจบุนั กรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)

กรรมการบรรษัทภิบาล Indiana, U.S.A. 2553 - ปัจจบุนั กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)

กรรมการบริหารความเสี่ยง
และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ม.ค. 2545 - ส.ค. 2550 Senior Vice President ธนาคารฮอ่งกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรชัน่ จํากัด 
(HSBC)

5. นายสทุธิศักดิ์ ประศาสน์ครุการ 49 กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม ปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบณัฑิต ไม่มี ไม่มี 2555 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน) Director Certification Program (DCP)   ปี 2556 ไม่มี

กรรมการ มหาวิทยาลยัรามคําแหง 2546 - ปัจจบุนั กรรมการผู้ อํานวยการ บริษัท จดัเก็บลิขสิทธิ์ไทย จํากัด

ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต

มหาวิทยาลยัรามคําแหง

ประกาศนียบตัร กฏหมายธุรกิจ 

บณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัรามคําแหง

6. นายโสรัตน์ วณิชวรากิจ 41 กรรมการ ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต ( MBA ) 11.06 ไม่มี 2555 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน) Director Certification Program (DCP)   ปี 2556 บริษัท วายที กรุ๊ป จํากัด

กรรมการ สถาบนัเทคโนโลยีแหง่เอเชีย ( AIT ) 2548 - ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วายที กรุ๊ป จํากัด บริษัท วีอาร์เค เอ็นจิเนียร์ริ่ง จํากัด

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด 2546 - ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วีอาร์เค เอ็นจิเนียร์ริ่ง จํากัด บริษัท แพนเอเชียอุตสาหกรรม จํากัด

มหาวิทยาลยัอัสสมัชญั ( ABAC ) 2543 - ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แพนเอเชียอุตสาหกรรม จํากัด

7. นายพิศิษฐ์  ดัชณาภิรมย์ 73 กรรมการอิสระ ปริญญาตรี          บญัชีบณัฑิต                       ไม่มี ไม่มี 2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จํากัด (มหาชน) Director Certification Program (DCP)   ปี 2550 บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จํากัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ก.พ. 2550 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน) Audit Committee Program (ACP)           ปี 2548 ประธานกรรมการบริหารกลุม่บริษัทที่ปรึกษาในเครือ

ประธานกรรมการตรวจสอบ พาณิชยศาสตร์บณัฑิต และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา Director Accreditation Program (DAP)  ปี 2547 บริษัท โปรเฟสชัน่แนล อัลไลแอนซ์ กรุ๊ป จํากัด

ประธานกรรมการสรรหาและ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ค่าตอบแทน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจมาร์ท จํากัด (มหาชน)

พิจารณาค่าตอบแทน ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 966 2544 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริหาร กลุม่บริษัทที่ปรึกษาในเครือ กรรมการบริหาร บริษัท ภูเก็ต อินเตอร์เนชัน่แนล ฮอสปิตอล จํากัด

บริษัท โปรเฟสชัน่แนล อัลไลแอนซ์ กรุ๊ป จํากัด กรรมการ  บริษัท โปลิฟาร์ม จํากัด

2546 - ปัจจบุนั กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจมาร์ท จํากัด (มหาชน)

2545 - 2557 กรรมการบริหาร บริษัท ภูเก็ต อินเตอร์เนชัน่แนล ฮอสปิตอล จํากัด

2535 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โปลิฟาร์ม จํากัด

8. พลเอก ไพโรจน์  พานิชสมัย 68 กรรมการอิสระ ปริญญาโท         พัฒนบริหารศาสตร์มหาบณัฑิตทาง ไม่มี ไม่มี 2557- ปัจจบุนั สมาชิกสภานิติบญัญัติแหง่ชาติ 2557 Director Accreditation Program (DAP)   ปี 2550 ไม่มี

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ พัฒนาสงัคม ม.ค. 2550 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน) Director Certification Program (DCP)    ปี 2550

และกรรมการสรรหาและพิจารณา สถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ก.พ. 2550 - ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน) Audit Committee Program (ACP)            ปี 2550

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

อายุ ประเภทกรรมการ คุณวุฒิการศึกษา
สัดส่วนการถือหุ้น   

(ร้อยละ)
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

บริษัท อาร์เอส จาํกัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุมบริษัท และเลขานุการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ลาํดับ ชื่อ-สกุล/ ตําแหน่ง



 บริษัท อาร์เอส จํากดั (มหาชน) เอกสารแนบ 1

ความสัมพันธ์ทาง การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน การดํารงตําแหน่งกรรมการ

ครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษัท

กรรมการบริษัทไทย (IOD) ในบริษัทอื่นที่ไม่ได้ถือหุ้นโดย บมจ. อาร์เอส
อายุ ประเภทกรรมการ คุณวุฒิการศึกษา

สัดส่วนการถือหุ้น   
(ร้อยละ)

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

บริษัท อาร์เอส จาํกัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุมบริษัท และเลขานุการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ลาํดับ ชื่อ-สกุล/ ตําแหน่ง

นิติศาสตร์บณัฑิต 2548 ประธานคณะที่ปรึกษา กองทพับก กองทพับก

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 2543 ผู้บญัชาการศูนย์อํานวยการสร้างอาวุธ กองทพับก กองทพับก

9. รองศาสตราจารย์วิทยา ด่านธํารงกูล 52 กรรมการอิสระ ปริญญาโท         บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (MBA) ไม่มี ไม่มี เม.ย. 2550 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน) Director Accreditation Program (DAP)  ปี 2550 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  บริษัท ปริญสิริ จํากัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ  Oregon State University  พ.ค. 2550 - ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน) Director Certification Program (DCP)   ปี 2550

และกรรมการสรรหาและพิจารณา ประเทศสหรัฐอเมริกา ต.ค. 2552 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปริญสิริ จํากัด (มหาชน)

ค่าตอบแทน ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณัฑิต ปัจจบุนั รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

(เกียรตินิยมอันดับหนึง่) ปัจจบุนั อาจารย์ประจําสาขาการบริหารทรัพยากรมนษุย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และองค์การ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

ปัจจบุนั รองผู้ อํานวยการ สถาบนัทรัพยากรมนษุย์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

2549-2550 ผู้อํานวยการโครงการวารสารบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

2543-2544 ผู้อํานวยการฝ่ายอบรม สถาบนัพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (ISMED)

10. นายคมสนัต์  เชษฐโชติศักดิ์ 39 กรรมการบริหาร ปริญญาโท  Illinois Institute of Technology ไม่มี เป็นญาติของ 2548 - ปัจจบุนั กรรมการบริหาร บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน) ไม่มี ไม่มี

กรรมการบริหาร ปริญญาตรี University of California, Santa Barbara ผู้บริหารลําดับที่ 1 2552-ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์ บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)

และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์ 2552-ปัจจบุนั รองกรรมการผู้ อํานวยการ Film Business บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)

2550-ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ บริษัท สกาย-ไฮ เน็ตเวิร์ค จํากัด

2547-2549 ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)

2543-2545 Financial Consultant KPMG (Thailand)

11. นายศุภชยั นิลวรรณ 48 - ปริญญาตรี วารสารศาสตร์ ไม่มี ไม่มี 2551 - ปัจจบุนั รองกรรมการผู้ อํานวยการอาวุโส บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน) ไม่มี ไม่มี

รองกรรมการผู้ อํานวยการอาวุโส มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 2544 - 2550 กรรมการผู้จดัการ บริษัท อาร์สยาม จํากัด

Executive Development สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

Program รุ่นที่ 8

(EDP 8) ปี 2554

Advanced Retail สถาบนัการจดัการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)

Management รุ่นที่ 8 บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)

(ARM 8) ปี 2554

12. นางสาวชตุิมา ทิชาชาติ 49 - ปริญญาโท นิเทศศาสตร์มหาบณัฑิต ไม่มี ไม่มี 2555 - ปัจจบุนั รองกรรมการผู้ อํานวยการอาวุโส บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน) ไม่มี ไม่มี

รองกรรมการผู้ อํานวยการอาวุโส มหาวิทยาลยักรุงเทพ 2549 - 2555 ผู้อํานวยการ บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)

ปริญญาตรี วารสารศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

13. นางสาวนงลกัษณ์ งามโรจน์ 43 - ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ ไม่มี ไม่มี ปัจจบุนั รองกรรมการผู้ อํานวยการอาวุโส บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน) ไม่มี ไม่มี

รองกรรมการผู้ อํานวยการอาวุโส มหาวิทยาลยัรามคําแหง 2555 - 2557 รองกรรมการผู้ อํานวยการ บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)

2554 Sales  Director บริษัท คูลลิซึม่  จํากัด



บริษัท อาร์เอส จาํกดั (มหาชน) เอกสารแนบ 2

บริษัทย่อย

1. บริษัท สตาร์ซ (ประเทศไทย) จํากดั (เดิมชื่อ บริษัท เค. มาสเตอร์ จํากดั) นายคมสนัต์ เชษฐโชติศกัดิ์ นางสาวปฐมาภรณ์ สาฑร

นายประเวช จิวฒันาชวลติกลุ

2. บริษัท อาวอง จํากดั นายสรุชยั เชษฐโชติศกัดิ์ นายสพุรรณ เสอืหาญ

3. บริษัท คลูลซิึม่ จํากดั นายสรุชยั เชษฐโชติศกัดิ์ นางพรพรรณ เตชรุ่งชยักลุ นายคมสนัต์ เชษฐโชติศกัดิ์

4. บริษัท อาร์ เอส ฟิล์ม แอนด์ ดิสทริบิวชัน่ จํากดั นายสรุชยั เชษฐโชติศกัดิ์ นางพรพรรณ เตชรุ่งชยักลุ นายดามพ์ นานา

5. บริษัท ย๊าค จํากดั  นายสรุชยั เชษฐโชติศกัดิ์ นางพรพรรณ เตชรุ่งชยักลุ นางภทัธิรา ปาลวฒัน์วไิชย

6. บริษัท อาร์เอส อินสโตร์ มีเดีย จํากดั นายสรุชยั เชษฐโชติศกัดิ์ นางพรพรรณ เตชรุ่งชยักลุ นายชาคริต พิชญางกรู

7. บริษัท บางกอก ออร์กาไนเซอร์ จํากดั นายสรุชยั เชษฐโชติศกัดิ์ นายสพุรรณ เสอืหาญ

8. บริษัท อาร์.เอส.เทเลวชิัน่ จํากดั นายสรุชยั เชษฐโชติศกัดิ์ นางพรพรรณ เตชรุ่งชยักลุ นายดามพ์ นานา

9. บริษัท บลแูฟร์รี่ จํากดั นายประเวช จิวฒันาชวลติกลุ

นางสาวปฐมาภรณ์ สาฑร

10. บริษัท ไอเดีย เพาเวอร์ จํากดั นายสพุรรณ  เสอืหาญ

นายสทุธิศกัดิ์ ประศาสน์ครุการ

11. บริษัท อะลาดิน เฮ้าส์ จํากดั นายสรุชยั เชษฐโชติศกัดิ์ นายสพุรรณ  เสอืหาญ

12. บริษัท อาร์.เอส. สปอร์ตมาสเตอร์ จํากดั นายสรุชยั เชษฐโชติศกัดิ์ นายดามพ์ นานา

13. บริษัท อาร์ สยาม จํากดั นายสรุชยั เชษฐโชติศกัดิ์ นายสทุธิศกัดิ์ ประศาสน์ครุการ

14. บริษัท จดัเก็บลขิสทิธิ์ไทย จํากดั นายสรุชยั เชษฐโชติศกัดิ์ นายสทุธิศกัดิ์ ประศาสน์ครุการ

นายสพุรรณ เสอืหาญ

15. บริษัท มาจีค (ประเทศไทย) จํากดั (เดิมชื่อ บริษัท นาคาเซยี จํากดั) นายประเวช จิวฒันาชวลติกลุ

นางสาวปฐมาภรณ์ สาฑร

16. บริษัท โพเอม่า จํากดั นางสาวธิติยาพร งามแสง

นายประเวช จิวฒันาชวลติกลุ

17. บริษัท ดี มีเดีย แอนด์ โปรดกัชัน่ จํากดั นายบญุเพิ่ม อินทนปสาธน์

นายสมคิด อารยะสกลุ

นางสาวธิติยาพร งามแสง

นายประเวช จิวฒันาชวลติกลุ

18. บริษัท อาร์เอส อินเตอร์เนชัน่แนล บรอดคาสติง้ แอนด์ สปอร์ต แมเนจเม้นท์ จํากดั นายสรุชยั เชษฐโชติศกัดิ์ นางพรพรรณ เตชรุ่งชยักลุ นายดามพ์ นานา

19. บริษัท เอส - วนั สปอร์ต จํากดั นายสพุรรณ เสอืหาญ

นายสทุธิศกัดิ์ ประศาสน์ครุการ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

1. บริษัท เชษฐโชติศกัดิ์ จํากดั นายสรุชยั เชษฐโชติศกัดิ์ นางชณภา เชษฐโชติศกัดิ์ 

นายสวุฒัน์ เชษฐโชติศกัดิ์

นางสาวมาล ีเชษฐโชติศกัดิ์

2. บริษัท เอส.เอส.ท ูซ ีจํากดั นายสรุชยั เชษฐโชติศกัดิ์ นางสจุีรา เชษฐโชติศกัดิ์ 

นายเชษฐ เชษฐโชติศกัดิ์

นายโชติ เชษฐโชติศกัดิ์

3. บริษัท ไทเกอร์ฟัน จํากดั นายสรุชยั เชษฐโชติศกัดิ์ นางสจุีรา เชษฐโชติศกัดิ์ 

นายเชษฐ เชษฐโชติศกัดิ์

นายโชติ เชษฐโชติศกัดิ์

4. บริษัท พรีโม พอสโต จํากดั นายสรุชยั เชษฐโชติศกัดิ์ นางสจุีรา เชษฐโชติศกัดิ์ 

นายเชษฐ เชษฐโชติศกัดิ์

นายโชติ เชษฐโชติศกัดิ์

หมายเหตุ : 1) กรรมการดงักล่าวเป็นผู้บริหาร บมจ. อาร์เอส

               2) กรรมการดงักล่าวไม่ได้เป็นผู้บริหาร บมจ. อาร์เอส

กรรมการ 2)

รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

บริษัท กรรมการ 1)



เอกสารแนบ 3                                                                               แบบ 56-1 ประจาํปี 2557 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 3 

รายละเอียดเกี่ยวกับหวัหน้างานตรวจสอบภายในและหวัหน้างานกาํกับดแูล 
การปฏิบัตงิานของบริษัท 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบ 3                                                                               แบบ 56-1 ประจาํปี 2557 
 

 
 

 

1. หวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

ช่ือ - สกุล / ตาํแหน่ง 
  

อายุ
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา / การ
ฝึกอบรม 

  

ประสบการณ์การทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 
 นางสาวกรพนิธุ์ นาคศภุรังษี 44 ปริญญาตรีบญัชีบณัฑิต            

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

โครงการอบรมเพ่ือรับวฒุิบตัรด้านการ
ตรวจสอบภายใน สภาวิชาชีพบญัชี 

Company Secretary Program 
(CSP)  สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการ บริษัทไทย(IOD) 

Effective Minute Taking (EMT) 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ 
บริษัทไทย(IOD) 

ธนัวาคม 2544 -  ปัจจบุนั ผู้ช่วยผู้อาํนวยการ     
ฝ่ายตรวจสอบกลาง 

บริษัท อาร์เอส จาํกดั (มหาชน) 

2536 - 2544 ผู้ช่วยผู้จดัการ บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย ออดิท จํากดั 

   

2. หวัหน้างานกาํกับดแูลการปฏิบตังิาน 

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ทางสาํนกักฎหมายช่วยดแูลงานของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั หรือ

กฎหมาย แตไ่มไ่ด้มีการจดัตัง้เป็นหน่วยงานกํากบัดแูลการปฏิบติังานโดยเฉพาะ 

 



 
 

เอกสารแนบ 4                                                    แบบ 56-1 ประจาํปี 2557 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 4 

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

 

-ไม่มี- 
 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

เอกสารแนบ 5                                                                             แบบ 56-1 ประจาํปี 2557 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 5 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 



 
 

 
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

เรียน ท่านผู้ ถือหุ้น 

บริษัท อาร์เอส จํากดั (มหาชน) 

สําหรับปี  พ .ศ . 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ท่ีได้ รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท  และสนับสนุนให้บริษัทมีระบบการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  (Good Corporate 

Governance) เพ่ือให้มีความโปร่งใส มีคณุธรรมและจริยธรรม ก่อให้เกิดความเช่ือมัน่แก่ผู้ ถือหุ้นและผู้ มีสว่นได้เสียอ่ืนๆ รวมถึง 

ได้มีการพิจารณาสอบทานงบการเงินประจําปี พ.ศ. 2557 ร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีภายนอก ซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกบัผู้สอบบญัชีภายนอกและฝ่ายบริหารว่า งบการเงินและการเปิดเผยข้อมลู

ทางการเงินของบริษัทครบถ้วน เพียงพอ และถูกต้องตามท่ีควร และเป็นไปตามมาตรฐานบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป นอกจากนัน้

ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอเหมาะสมไม่พบข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสําคญั สําหรับรายการที่อาจมีความขดัแย้ง

ทางผลประโยชน์ บริษัทได้ปฏิบตัิตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องและนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือให้การดําเนินการใน

รายการดงักลา่วเป็นไปอย่างสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท  

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกบัฝ่ายตรวจสอบกลางเพื่อหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการประเมินความ

เสี่ยง ผลการตรวจสอบ และความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน รวมทัง้ให้ข้อเสนอแนะในการปอ้งกนัหรือลดความเสี่ยง 

พิจารณาและอนมุตัิแผนงานตรวจสอบภายใน  ตลอดจนกํากบัดแูลการปฏิบตังิานของบริษัทให้มีความโปร่งใสและมีการปฏิบตัิ

ตามข้อกําหนดของกฎหมาย  

ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทัง้สิน้จํานวน 5 ครัง้ รวมการประชุมร่วมกับผู้สอบบญัชีภายนอก

โดยไม่มีผู้บริหารหรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมการประชมุด้วย เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้สอบบญัชีภายนอกนําเสนอข้อมลู ปัญหาท่ีพบจาก

การตรวจสอบ รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆได้อย่างเต็มท่ี คณะกรรมการยงัได้ทําการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบประจําปี 2557 และได้พิจารณาสอบทานคุณสมบัติ ความเป็นอิสระ ค่าสอบบัญชี ผลงาน และความพร้อมในการ

ให้บริการของผู้สอบบญัชีภายนอกตามท่ีผู้บริหารเสนอ พิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม จงึนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

สําหรับการแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทสําหรับ 

ปี พ.ศ. 2558 เพ่ือนําเสนอที่ประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติแต่งตัง้ตอ่ไป 

                    

                 ( นายพิศิษฐ์  ดชัณาภิรมย์ ) 

                   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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