
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 
(แบบ 56-1) 

 
 
 

 

 
บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) 

(RS Public Company Limited) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

 

 



สารบัญ 

หน้า 

ส่วนที่  1 การประกอบธุรกิจ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ       1 

2. ลกัษณะการประกอบธุรกิจ         5 

3. ปัจจยัความเส่ียง        18 

4. ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ       22 

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย        25 

6. ข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูส าคญัอ่ืน       26 

ส่วนที่ 2 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 

7. ข้อมลูหลกัทรัพย์และผู้ ถือหุ้น        35 

8. โครงสร้างการจดัการ         37 

9. การก ากบัดแูลกิจการ        59 

10. ความรับผิดชอบตอ่สงัคม สิ่งแวดล้อม และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง     83 

11. การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง     98 

12. รายการระหวา่งกนั        100 

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

13. ข้อมลูทางการเงินท่ีส าคญั       109 

14.  การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ     117 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

เอกสารแนบ 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหารผู้ มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษัทย่อย 

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหวัหน้างานก ากบัดแูลการ

ปฏิบตังิานของบริษัท (compliance) 

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

เอกสารแนบ 5 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 



บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)   

1 

ส่วนที่ 1 

การประกอบธุรกิจ 

 
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

อาร์เอสได้ด าเนินการก่อตัง้ในปี พ.ศ. 2519 โดยเร่ิมต้นจากการท าธุรกิจเพลงครบวงจร 
ต่อมาบริษัทได้แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน และได้ท าการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยในปี พ.ศ.2546 ด้วยทนุจดทะเบียน 560 ล้านบาท และภายหลงัได้เปล่ียนช่ือเป็น “บริษัท 
อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)” โดย ณ 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทมีทนุจดทะเบียนท่ีออกและเรียกช าระแล้ว 
จ านวน 1,009,937,646 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท อย่างไรก็ดี บริษัทได้ขยายธุรกิจมาอย่างต่อเน่ือง
จากธุรกิจเพลง ไปสู่ธุรกิจส่ือวิทยุ ส่ือโทรทัศน์ และธุรกิจรับจ้างและผลิตกิจกรรม และเม่ือปลายปี 
2556 บริษัทฯเป็นผู้ ชนะการประมูลคล่ืนความถ่ี เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภท
บริการทางธุรกิจระดบัชาติ หมวดหมู่ทัว่ไปแบบความคมชดัปกติ (Standard Definition) จ านวน 1
ช่อง โดยบริษัทฯได้น า “ช่อง 8” ท่ีเดิมออกอากาศอยู่บนระบบทีวีดาวเทียม เปล่ียนมาออกอากาศใน
ระบบดจิิตอลแทน ตัง้แตเ่ดือนเมษายน ปี 2557 เป็นต้นมา ทัง้นี ้บริษัทได้ด าเนินการภายใต้วิสยัทศัน์ 
(Vision) และพนัธกิจ (Mission) ดงันี ้

วิสัยทัศน์ (Vision)  

“อาร์เอสจะเป็นผู้ปฏิวตักิารสร้างสรรค์ผลงานบนัเทิง ด้วยความรับผิดชอบตอ่สงัคม” 

พันธกิจ (Mission)  

“อาร์เอสจะน าเสนอผลงานบนัเทิงคณุภาพทกุรูปแบบ เพ่ือตอบสนองทุกความต้องการของ
ลูกค้า ด้วยทีมบุคลากรท่ีมีความเป็นเลิศ พร้อมรับการเปล่ียนแปลงและแสวงหาโอกาสใหม่ๆ อยู่
เสมอ ภายใต้ระบบการจดัการและเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั” 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย 

 ปัจจุบนัอาร์เอส ด าเนินธุรกิจหลกัแบง่ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ธุรกิจส่ือ ธุรกิจจดัจ าหน่าย
เพลง และธุรกิจรับจ้างและผลิตกิจกรรม โดยธุรกิจส่ือมีสดัส่วนท่ีใหญ่ท่ีสดุ  ประกอบไปด้วย ส่ือวิทย ุ
และส่ือโทรทศัน์ โดยมี ช่อง 8 ดิจิตอลทีวีเป็นผู้น า และยงัมีช่องทีวีดาวเทียมต่างๆ อีก 3 ช่อง ได้แก่ 
ชอ่ง 2 ชอ่งสบายดีทีวี และช่อง YOU Channel  โดยแตล่ะช่องรายการของบริษัทฯ ได้รับผลตอบรับท่ี
ดีทัง้ในแง่ของผู้ ชมและลูกค้าผู้ ลงโฆษณา ท าให้ธุรกิจส่ือของบริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเน่ือ ง 
นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัได้มีการลงทนุผา่นบริษัทยอ่ยตา่งๆ โดยมีรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้
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บริษัทย่อยในเครือของบริษัท ที่ลงทุนเองร้อยละ 100 และด าเนินธุรกิจอยู่ ประกอบด้วย 

- บริษัท อาร์.เอส. เทเลวิชัน่ จ ากดั (99.99%) ด าเนินธุรกิจผลิตรายการโทรทศัน์  

- บริษัท สตาร์ซ (ประเทศไทย) จ ากดั (99.99%) ด าเนินธุรกิจผลิตรายการโทรทศัน์ และรับจ้าง
จดักิจกรรม 

- บริษัท คลูลิซึม่ จ ากดั (99.99%) ด าเนินธุรกิจผลิตรายการวิทยแุละรับจ้างจดักิจกรรม 

- บริษัท จดัเก็บลิขสิทธ์ิไทย จ ากดั (99.99%) ด าเนินธุรกิจจดัเก็บคา่ลิขสิทธ์ิ 

- บริษัท โพเอมา่ จ ากดั (99.99%) ด าเนินธุรกิจรับจ้างจดักิจกรรม 

- บริษัท อะลาดนิ เฮ้าส์ จ ากดั (99.99%) ด าเนินธุรกิจรับจ้างจดักิจกรรม 

- บริษัท บลแูฟร์ร่ี จ ากดั (99.98%) ด าเนินธุรกิจรับจ้างจดักิจกรรม 

- บริษัท เวร่ีเวลล์ จ ากดั (99.98%) ด าเนินธุรกิจรับจ้างจดักิจกรรม 

- บริษัท ย๊าค จ ากดั (99.97%) ด าเนินธุรกิจรับจ้างจดักิจกรรม 

- บริษัท ดี มีเดีย แอนด์ โปรดกัชัน่ จ ากดั (99.99%) ด าเนินธุรกิจรับจ้างจดักิจกรรม 
 

บริษัทย่อยในเครือของบริษัท ที่ลงทุนเองร้อยละ 83.33 ประกอบด้วย 

- บริษัท อาร์เอส อินเตอร์เนชัน่แนล บรอดคาสติง้ แอนด์ สปอร์ต แมเนจเม้นท์ จ ากัด ด าเนิน
ธุรกิจให้บริการและรับจ้างจดักิจกรรมด้านการกีฬา 
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โครงสร้างของกลุ่มบริษัทเป็นดังนี ้

บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) 

ธุรกิจสือ่ ธุรกิจจดัจ าหนา่ยเพลง ธุรกิจรับจ้างและผลติกิจกรรม 

สือ่โทรทศัน์ สือ่วิทย ุ บริหารลขิสทิธ์ิกีฬา 

บมจ.อาร์เอส 

99.99% บจ.สตาร์ช(ประเทศไทย) 

99.99% บจ.อาร์.เอส.เทเลวิชัน่ 

บมจ.อาร์เอส 
 

99.99% บจ.คลูลิซึม่ 

บมจ.อาร์เอส 
 

99.99% บจ.สตาร์ช(ประเทศไทย) 

 83.33% บจ.อาร์เอส อินเตอร์เนชัน่แนล บรอดคาสติง้ แอนด์  สปอร์ต แมเนจเม้นท์ 

บมจ.อาร์เอส 
 

99.99% บจ.จดัเก็บลิขสิทธ์ิไทย 

บมจ.อาร์เอส 
 

99.99% บจ.สตาร์ช(ประเทศไทย) 
 

99.99% บจ.โพเอม่า 

99.98% บจ.บลแูฟร์ร่ี 

99.98% บจ.เวร่ีเวลล์  

99.99% บจ.อะลาดิน เฮ้าส์ 

99.97% บจ.ย๊าค 

99.99% บจ.ดีมีเดีย แอนด์ โปรดกัชัน่ 

หมายเหต ุ: - ตวัเลขเปอร์เซน็ต์แสดงสดัสว่นการถือหุ้นของบริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) 

- กรณีท่ีไม่ใช่บริษัทย่อย 100% กลุม่ผู้ ถือหุ้นหลกัสว่นท่ีเหลือไม่ได้เป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) 

- บริษัทท่ีหยดุธุรกรรมชัว่คราว ได้แก่ บจ.อาร์.เอส.สปอร์ตมาสเตอร์ 

- บริษัทท่ีเลกิกิจการ และอยู่ระหว่างการช าระบญัชี ได้แก่ บจ.อาร์.เอส. ฟิล์ม แอนด์ ดสิทริบิวชัน่,  บจ.อาวอง,  บจ.บางกอก ออร์กาไนเซอร์,  บจ.อาร์สยาม 
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หมายเหตุการประกอบธุรกิจ 

ในปี 2558 บจ.สตาร์ซ (ประเทศไทย) ประกอบธรุกิจต่างๆให้อาร์เอส ดงันี ้
1. ธรุกิจส่ือ 

1.1 สื่อโทรทศัน์ ออกอากาศช่อง Sun Channel และ ช่องเพลินทีวี  
1.2 บริหารลขิสทิธ์ิกีฬา กลอ่งรับสญัญาณ Sunbox 

2. ธรุกิจรับจ้างและผลติกิจกรรม อาท ิคอนเสร์ิตมหศัจรรย์ความคิดถึง D2B Encore Concert 2015 
กิจกรรมช่อง 8 พบเพ่ือน คอนเสร์ิตเพลนิกรุง เป็นต้น 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

ธุรกิจในปัจจบุนัของกลุ่มอาร์เอส ประกอบด้วย 3 ธุรกิจหลกั ได้แก่ ธุรกิจส่ือ ธุรกิจจดัจ าหน่าย
เพลง และธุรกิจรับจ้างและผลิตกิจกรรม  
 
โครงสร้างรายได้  
 

ประเภทรายได้ 
2556 

(ล้านบาท) 
สัดส่วน 

(%) 
2557 

(ล้านบาท) 
สัดส่วน 

(%) 
2558 

(ล้านบาท) 
สัดส่วน 

(%) 

กลุม่ธุรกิจสือ่ 1,986.3 57% 3,356.8 78% 2,246.1 60% 

กลุม่ธุรกิจจดัจ าหนา่ยเพลง 777.2 22% 457.8 11% 375.0 10% 

กลุม่ธุรกิจรับจ้างและผลติกิจกรรม 692.6 20% 458.5 10% 796.0 21% 

รายได้จากธุรกิจอื่น 5.5 1% 33.3 1% 311.6 9% 
รวมรายได้ 3,461.5 100% 4,306.5 100% 3,728.7 100% 

 
2.1  ธุรกิจส่ือ 

ธุรกิจส่ือของอาร์เอส ประกอบด้วย 2 ส่ือหลกั ได้แก่ ส่ือโทรทศัน์ และส่ือวิทยุ 
 
2.1.1  ธุรกิจส่ือโทรทัศน์ 

บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจทีวีดิจิตอลช่อง 8 และโทรทศัน์ดาวเทียมจ านวน 3 
ช่อง ได้แก่ ช่อง 2  ช่องสบายดีทีวี และ ช่อง YOU Channel ซึ่งมีรูปแบบ คอนเซ็ปต์ และกลุ่มเป้าหมายท่ี
แตกตา่งกนั ดงันี ้

 

ช่อง 8 

ช่อง 8 คือช่องรายการวาไรตี ้ภายใต้คอนเซปต์ เพ่ือนคณุทุกท่ี ทีวีของทกุคน  น าเสนอผลงานท่ี
ตอบโจทย์ความต้องการของกลุม่ผู้ชมทกุเพศทกุวยั ด้วยการผลิตและสร้างสรรค์ความบนัเทิงแบบครบทกุ
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รูปแบบ โดยวางคอนเซ็ปต์ให้เป็นฟรีทีวีท่ีเข้าถึงผู้คนได้หลากหลายเพศและวยั คือ มีรายการท่ีหลากหลาย 
โดยจดุแข็งของช่องจะอยู่ท่ีการน าเสนอละครใหม่ออกอากาศเป็นครัง้แรก  (First Run)   โดยในปี 2558 
ช่อง 8 มีละครใหม่ออกอากาศเป็นครัง้แรก จ านวน 10 เร่ือง ได้แก่ แหวนทองเหลือง แม้เลือกเกิดได้ ลิเก
หมดัสัง่ เพลิงพ่าย คณุหญิงนอกท าเนียบ เจ้าสาวเฉพาะกิจ ดอกซ่อนชู้  สุดแตใ่จจะไขว่คว้า มงกุฏริษยา 
และสภุาพบรุุษซาตาน ละครซีรีย์ส์จ านวน 3 เร่ือง ได้แก่ หลวงพ่ีดิจิตอล ลุ้นรักข้ามรัว้ และเร่ืองเล่าเขย่า
ขวญั 

นอกจากนีย้งัมีรายการตา่งๆในรูปแบบท่ีหลากหลาย อาทิ รายการกีฬา “8 Max มวยไทย” “มวย
ไทยตดัเชือก” “HBO Boxing” “UFC มวยกรง 8 เหล่ียม” รายการข่าว “คยุข่าว8” “ข่าวเย็น8" รายการข่าว
บนัเทิง “บนัเทิง108”  รายการทอล์กโชว์ “ปากโป้ง” “เอ๊ิกโชว์ รายการประกวดร้องเพลง “เสียงสวรรค์พิชิต
ฝัน” “ร้องแลกไลค์ ไทยแลนด์” รายการวาไรตี ้“จิ๋วซ่า” “ดาวประจ าเมือง” รายการเกมส์โชว์ “The Infinity 
เกมไม่รู้จบ” “บิ๊กเฮง” คอนเสิร์ตตา่งๆ รวมไปถึงการน าภาพยนตร์ทัง้ในและตา่งประเทศ  มาออกอากาศ
หมนุเวียนกนัไปตลอด 24 ชัว่โมง ซึ่งละครใหม่และรายการตา่งๆเหล่านี ้ได้สร้างกระแสความสนใจให้ทัง้
ผู้ชมและลูกค้าผู้ ลงโฆษณาให้รู้จักช่อง 8 ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ทัง้นีส้ะท้อนได้จากเรทติง้ครอง
อนัดบัท่ี 4 ของประเทศ จากการส ารวจของ AGB Nielsen Media Research เดือนธนัวาคม 2558 
 

 
 

ช่อง 2  

สถานีโทรทศัน์ช่อง  2 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ช่อง2 บนัเทิงมาเต็ม” สถานีโทรทศัน์ท่ีมีครบทกุความ
เคล่ือนไหวของวงการบนัเทิง ท่ีขบัเคล่ือนด้วยกองทพันกัข่าวและผู้ประกาศมืออาชีพเต็มรูปแบบ เพ่ือเฝ้า
จับตาและรายงานสดทุกสถานการณ์บันเทิงท่ีเกิดขึน้จริงแบบชั่วโมงต่อชั่วโมง ลงสนามทุกพืน้ท่ีเพ่ือ
รายงานสดแบบเจาะลึก เปิดพืน้ท่ีให้ทุกคนได้มาชีแ้จงทุกประเด็นท่ีตกเป็นข่าว ทัง้หมดเพ่ือให้ผู้ชมช่อง2 
ไม่พลาดทุกข่าวบนัเทิง ทุกท่ี ทุกเวลา โดยมีรายการข่าวและรายการวาไรตี ้ท่ีได้รับความนิยม อาทิ จุด
เดือด เปิดโปง สดใหมไ่ทยแลนด์ โชว์แตกฟอง เป็นต้น นอกจากนีย้งัได้เพิ่มความแข็งแรงของช่อง ด้วยการ
น าคอนเทนต์ละครดงัจากอาร์เอส อาทิ “เมียเถ่ือน” และ ทองประกายแสด” มาออกอากาศใน 3 ช่วงเวลา 
เพ่ือขยายฐานกลุ่มผู้ชมให้กว้างมากยิ่งขึน้  รวมไปถึงส่ือโปรโมทท่ีครอบคลุม เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และ
การสนบัสนนุจากเหลา่พนัธมิตรมากมายท่ีให้การตอบรับเป็นอยา่งดี 
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ช่อง สบายดีทีวี 

ช่องสบายดีทีวีจบักลุ่มเป้าหมายผู้ ช่ืนชอบเพลงไทย ในหลากหลายแนวเพลง ไม่เพียงแต่จ ากัด
เฉพาะเพลงลูกทุ่งเท่านัน้ ยงัมีเพลงแนวเพ่ือชีวิต เพลงฮิตในอดีต เพลงเก่าหาฟังยาก เพลงสตริง รวมทัง้
เพลงใต้ดินท่ีเปิดโอกาสให้คนท าเพลงได้มีท่ีเผยแพร่ผลงาน  ภายใต้สโลแกน “เพลงไทยหลากสไตล์  ดู
สบายทัง้ครอบครัว” 

ด้วยจุดแข็งของช่องสบายดีทีวี ท่ีดูแลการผลิตและบริหารคอนเทนต์เองภายใต้ค่ายเพลง 
อาร์สยาม จึงท าให้มีจุดแข็งในการน าเสนอรายการได้หลากหลายรูปแบบ ทัง้ในเชิงลึกและเชิงกว้าง 
สามารถดงึศกัยภาพของศลิปินมาใช้ได้อย่างเต็มท่ี ควบคูไ่ปกบัการคดัสรรผู้ด าเนินรายการท่ีมีเอกลกัษณ์ 
เป็นท่ีจดจ าและช่ืนชอบกบัคนหลากหลายกลุ่ม จึงท าให้ช่องสบายดีทีวี เป็นช่องท่ีสามารถรับชมได้อย่าง
เพลิดเพลิน สนุกสนานได้ตลอดทัง้วนั และสามารถส่ือสารถึงกันผ่านข้อความมือถือ (sms) และภาพ
หน้าจอ (display ) ได้ตลอดเวลา  

 
 

 

 

ช่อง YOU Channel 

ช่อง YOU Channel ช่องรายการท่ีมาพร้อมคอนเซ็ปต์ “ช่องเพลงไทยสากลของคนทัง้ชาติ” ตอบ
โจทย์กลุม่ผู้ชมและผู้ ฟังท่ีมีหวัใจรักในเสียงดนตรีทกุเพศ ทกุวยั น าเสนอคอนเทนต์ในรูปแบบของมิวสิควีดี
โอหรือภาพคอนเสิร์ตของศลิปินท่ีหลากหลาย เพ่ือสร้างกระแสนิยม และเป็นชอ่งทางในการโปรโมทศิลปิน
ในเครืออาร์เอส 
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การตลาดและการแข่งขัน 

 ในปี 2558 อุตสาหกรรมส่ือโทรทัศน์ในปีนี ้มีการแข่งขันเพ่ือแย่งชิงสายตาคนดูและเม็ดเงิน
โฆษณามีความรุนแรงมากขึน้กว่าในอดีต เน่ืองจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ได้จดัให้มีการประมลูใบอนญุาตดิจิตอลทีวีประเภทธุรกิจ
จ านวน 24 ใบอนญุาต ท าให้มีคูแ่ข่งรายใหม่เกิดขึน้มากมาย  ช่อง 8 ในฐานะท่ีเป็นช่องท่ีมีประสบการณ์
ในการท าส่ือโทรทศัน์มาอย่างยาวนาน จากการท่ีเคยอยู่ในธุรกิจโทรทศัน์ดาวเทียมมาก่อนเป็นระยะเวลา
มากกวา่ 5 ปี ท าให้บริษัทฯ มีความรู้ความสามารถ ผลิตผลงานท่ีมีคณุภาพได้ถกูใจผู้ชมเป็นอยา่งดี  

 ถึงแม้ว่าการเกิดขึน้ของดิจิตอลทีวีในประเทศไทยจะท าให้หลายฝ่ายตา่งให้ความสนใจ ไม่ว่าจะ
เป็นผู้ชมหรือลกูค้าผู้ลงโฆษณาท่ีตา่งเทเม็ดเงินโฆษณาเข้ามาในอตุสาหกรรมดจิิตอลทีวี แตอ่ย่างไรก็ตาม
ในปัจจุบันผู้ ชมส่วนใหญ่ ประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ของประเทศยังคงรับชมช่องโทรทัศน์ผ่านทางทีวี
ดาวเทียม ดังนัน้บริษัทฯจึงยังคงเล็งเห็นโอกาสและความส าคัญในธุรกิจทีวีดาวเทียม ทัง้ช่อง2 และ
สบายดีทีวี จงึก้าวเข้ามาเป็นผู้น าในธุรกิจทีวีดาวเทียมของประเทศไทย 
 
กลยุทธ์การตลาด  

1) กลยุทธ์การก าหนดตราสินค้าของบริษัท และจุดยืนทางการตลาด (positioning) ของ
รายการ  

 บริษัทฯ ได้ก าหนดต าแหน่งทางการตลาดของธุรกิจไว้อย่างชดัเจน ในรายการแตล่ะประเภท  การ
ส่ือสารภาพลกัษณ์ของบริษัทฯ และการออกแบบรายการมุ่งเน้นตอบสนองกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะ โดย
พิจารณาพฤติกรรมของผู้ ชมแต่ละกลุ่ม และกระแสท่ีก าลังเป็นท่ีนิยม ทัง้นีส้อดรับกับกลยุทธ์ของกลุ่ม
บริษัทฯ ซึง่มีความเข้มแข็งและมีความสามารถในการแขง่ขนัในตลาดสงู 

2) กลยุทธ์การใช้จุดแข็งทางการแข่งขันของกลุ่มอาร์เอสมาเป็นองค์ประกอบหลักในการ
ผลิตเพื่อให้ได้รายการท่ีมีคุณภาพ 

 นอกจากก าหนดกลุ่มผู้ ชมเป้าหมายท่ีชัดเจน การออกแบบและผลิตรายการให้มีคุณภาพนัน้ 
บริษัทฯยงัได้น าจดุแข็งทางการแข่งขนัขององค์กรในกลุ่มตลาดวยัรุ่นและตลาดเพลงลูกทุ่ง ซึ่งเป็นตลาด
ขนาดใหญ่และมีความสามารถในการซือ้สงู ทัง้ในด้านศิลปิน นกัร้องนกัแสดง  พิธีกรในสงักดั เพลง และ 
คอนเทนต์อ่ืนๆ โดยน ามาใช้เป็นองค์ประกอบหลกัในการผลิตรายการ เม่ือผนวกเข้ากบัจดุแข็งของทีมงาน
ท่ีมีความเช่ียวชาญและมีประสบการณ์การในการผลิตส่ือรายการโทรทศัน์และส่ือวีดีทศัน์แล้วท าให้ผล
งานการผลิตมีคณุภาพและมีผลตอบรับท่ีดี 
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3) กลยุทธ์การก าหนดรูปแบบการขายเพ่ือสร้างคุณค่าสูงสุดให้กับลูกค้า 

 การออกแบบการขายส่ือโฆษณาเพ่ือตอบสนองความต้องการและสร้างคณุคา่สูงสดุให้กบัลกูค้า
ในลักษณะของการขายแบบแพ็คเกจ คือ การขายเวลาโฆษณาร่วมกับการท ากิจกรรมทางการตลาด
ควบคู่กันไป เพ่ือเป็นการช่วยตอกย า้และสร้างการรับรู้แบรนด์ให้กับลูกค้า  โดยทีมงานมุ่งเน้นการ
สร้างสรรค์กิจกรรมทางการตลาดในแนวความรับผิดชอบตอ่สงัคม(Corporate Social Responsibility) 
เพ่ือกระตุ้นจิตส านึกและเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัความรับผิดชอบตอ่สงัคมของลูกค้าท่ีมีต่อผู้บริโภคโดย
น ามาเสนอในรายการให้ดกูลมกลืนแนบเนียนไปกบัตวัรายการ และสามารถส่ือสารคณุสมบตัิของสินค้า
ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการออกแบบแพ็คเกจของส่ือโฆษณาลงในหลายๆรายการร่วมกนัเพ่ือให้
การใช้งบประมาณโฆษณาของลกูค้าคุ้มคา่สงูสดุ 

4) กลยุทธ์การสร้างคุณภาพรวมเพ่ือเป็นท่ียอมรับของลูกค้า 

 มุ่งเน้นการสร้างคุณภาพรวมในทุกส่วนงานของบริษัทฯเพ่ือให้เป็นท่ียอมรับและไว้วางใจจาก
ลูกค้า ไม่เฉพาะแต่ในส่วนของคณุภาพการผลิตท่ีสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าแต่ยงัรวมถึงด้านการ
บริการทัง้ก่อนและหลงัการขาย เชน่ การตอบสนองความต้องการของลกูค้าอย่างรวดเร็วและถกูต้อง  การ
รับฟังและแก้ปัญหาให้กบัลกูค้า เป็นต้น 

5) กลยุทธ์การพัฒนารูปแบบรายการเพ่ือตอบสนองรสนิยมของกลุ่มเป้าหมาย 

มีการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ชมเป้าหมายอย่างตอ่เน่ือง เพ่ือน ามาใช้ในการพฒันารูปแบบ
การผลิต ให้สอดคล้องกบัความต้องการของกลุม่ผู้ชมและลกูค้าเพ่ือเพิ่มความนิยมในตวัรายการ และเพิ่ม
ยอดขายอยา่งตอ่เน่ือง 

6) กลยุทธ์การบริหารการจัดการและการบริหารต้นทุน 

วางโครงสร้างให้เกิดความคล่องตวัในการบริหารจดัการ และการบริหารต้นทุน โดยใช้พนกังาน
ของบริษัทฯ ในการผลิตงานสว่นหนึง่ และใช้การจ้างงานบคุลากรภายนอก (Outsourcing) อีกสว่นหนึง่ 

 
การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

การเกิดขึน้ของดิจิตอลทีวีท าให้มีผู้ เล่นรายใหม่มากขึน้  การแย่งชิงบุคลากรท่ีมีความรู้ 
ความสามารถ จึงเกิดขึน้อย่างรุนแรงและหลีกเล่ียงไม่ได้ แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯได้มีแผนการป้องกัน
ความเส่ียงโดยมีการเซ็นต์สญัญาบคุลากรตา่งๆ ทัง้ผู้ เขียนบท ผู้ก ากบั และนกัแสดง ทัง้นี ้บริษัทฯยงัมีการ
คัดสรรบุคลากรทัง้เบือ้งหน้าและเบือ้งหลังท่ีมีศักยภาพ มีความเช่ียวชาญ และเป็นท่ียอมรับของ
กลุ่มเป้าหมาย โดยในส่วนของบคุลากรเบือ้งหน้า มุ่งเน้นท่ีศิลปินนกัแสดงในสงักัดของกลุ่มอาร์เอส และ
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อีกส่วนหนึ่งได้มาจากการคดัเลือกนักแสดง และศิลปินอิสระ  ส าหรับทีมงานผลิตนัน้ ในส่วนของการ
สร้างสรรค์รูปแบบงานและการควบคุมการผลิต เป็นการจัดการโดยทีมงานของบริษัทฯ ส่วนของการ
ด าเนินการผลิตอยูใ่นรูปแบบของพนกังานภายในสว่นหนึง่ และอีกสว่นหนึง่เป็นการจ้างผลิต 

 
2.1.2  ธุรกิจส่ือวิทยุ 

บริษัทด าเนินธุรกิจผ่านระบบคล่ืนความถ่ีระบบ F.M. 93.0 MHz ภายใต้แบรนด์ COOL 
Fahrenheit 93 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

 

สถานีวิทยุ COOL Fahrenheit 93  

ผู้ให้สัมปทานคล่ืนวิทยุ สถานีวิทยเุสียงจากทหารเรือ 

วันและเวลาออกอากาศ 24 ชัว่โมง 

สัญญาณส่งครอบคลุมพืน้ที่ กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล 

แนวคิด (Concept) 50 Minutes  Music Freeze Your  Mind 

กลุ่มผู้ฟังเป้าหมายหลัก นกัศกึษา คนท างาน อายรุะหวา่ง 20-34 ปี 

 

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

COOL Fahrenheit 93 ด าเนินตามนโยบายของบริษัทฯ ในการประกอบกิจการวิทยเุชิงพาณิชย์
เตม็รูปแบบ โดยยงัคงเน้นรักษาความนิยมของสถานีไว้ และขยายฐานผู้ ฟังให้กว้างขึน้ จนท าให้ในปัจจบุนั 
COOL Fahrenheit 93 ยงัคงรักษาฐานผู้ ฟังท่ีชดัเจนและความนิยมในการรับฟังไว้ได้จนสามารถครอง
ความนิยมในอนัดบัสงูของกลุ่มเป้าหมายจากการส ารวจ ของ AGB Nielsen Media Research ส่งผลให้
ลกูค้าบริษัทโฆษณา และบริษัทเจ้าของสินค้า ยงัคงความมัน่ใจในการใช้ส่ือโฆษณาของบริษัทตอ่ไป 
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รูปแบบของรายการวิทยุ 

COOL Fahrenheit 93 คล่ืนท่ีน าเสนอเพลงไทยสากลในแนว EASY LISTENING ท่ีได้รับการ
ยอมรับจากกลุ่มผู้ ฟังสูงสุดและเป็นรายการวิทยุคล่ืนแรกท่ีสร้างปรากฏการณ์การน าเสนอเพลงเพราะ
ตอ่เน่ืองมากท่ีสดุ 50 นาที “50 Minutes Music Freeze your mind”  โดยทกุๆบทเพลงเพราะได้ผ่านการ
คดัสรรจากผลส ารวจความนิยมของผู้ ฟังอย่างแท้จริง พร้อมด้วยทีมคลูเจมืออาชีพท่ีได้รับการยอมรับจาก
กลุ่มคนฟัง และการจดักิจกรรมท่ีตอบสนองไลฟสไตล์และเปิดโลกทศัน์ของกลุ่มคนท างานรุ่นใหม่อย่าง
ตอ่เน่ือง ส่งผลให้ COOL Fahrenheit 93 เป็นคล่ืนอนัดบั 1 บนหน้าปัดวิทยขุองคนท างานอย่างเป็นเอก
ฉนัท์จากการส ารวจของ AGB Nielsen Media Research  ด้วยกลยทุธ์การตลาดท่ีไมห่ยดุนิ่ง  

ด้วยเหตนีุ ้ COOL Fahrenheit 93 จึงเป็นรายการวิทยุยอดนิยมจากการส ารวจความนิยมบน
หน้าปัด ของ AGB Nielsen Media Research และได้รับความนิยมเป็นอนัดบั 1 ตอ่เน่ืองยาวนานกว่า 10 
ปี ตัง้แตปี่ 2545 จนกระทัง่ปัจจบุนันี ้(ข้อมลูเดือนธันวาคม 2558)  ในกลุ่มรายการวิทยปุระเภท  Easy 
listening  ของกลุม่คนท างาน (20 – 34 ปี)  

 
การตลาดและการแข่งขัน 

ในปัจจุบนัถึงแม้ว่ากลุ่มผู้ ฟังจะมีพฤติกรรมการฟังเพลงผ่านวิทยุน้อยลง แต่อย่างไรก็ตามยอด
ผู้ ฟังท่ีมีการฟังเพลงออนไลน์ผ่านเว็บไซต์และอุปกรณ์สมาร์ทโฟนนัน้มีมากขึน้ โดย COOL Fahrenheit 
93 มียอดผู้ ฟังท่ีฟังเพลงผ่านทางเว็บไซต์ และแอพพลิเคชัน่  เพิ่มมากขึน้เร่ือยๆ รวมถึงช่องทางการ
ตดิตอ่ส่ือสาร ยอดตดิตาม (Follow) ยอดการรับชม (View) ผา่นทางโซเชียลมีเดียก็มีมากขึน้ตามล าดบั  

การตลาดและการแข่งขนัของธุรกิจส่ือวิทยุยงัคงมีอยู่สูงเน่ืองจากงบประมาณโฆษณาท่ีมีจ ากัด 
ท าให้ลูกค้าจะเลือกซือ้เวลาโฆษณาจากรายการวิทยุท่ีได้รับความนิยมสูงเป็นปัจจัยหลัก แต่ใน
ขณะเดียวกนั กลยทุธ์ด้านราคานัน้ก็มีความส าคญัตอ่การตดัสินใจซือ้โฆษณาสงู เน่ืองด้วยจะท าให้ลกูค้า
สามารถได้เวลาโฆษณามากขึน้ หรือ ได้รูปแบบโฆษณาท่ีหลากหลายทัง้นีข้ึน้อยู่กับกลยุทธ์การขายของ
แตล่ะบริษัทท่ีจะจงูใจให้ลกูค้าเห็นวา่คุ้มคา่กบัเงินท่ีใช้ไปสงูท่ีสดุ  

 
กลยุทธ์การตลาด 

1) กลยุทธ์นโยบายความคุ้มค่า (Value for money) เพ่ือสร้างประโยชน์สงูสดุให้กบังบประมาณท่ี
ลกูค้ามีอยูเ่พ่ือการโฆษณา ในลกัษณะของการขายแบบแพ็คเกจ คือ การขายเวลาโฆษณาร่วมกบัการจดั
กิจกรรมทางการตลาดซึง่มีผลตอ่การสง่เสริมการขายอยา่งเป็นรูปธรรมและคุ้มคา่ต่อการลงทนุ  
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2) กลยุทธ์การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย จากสภาวะการแข่งขนัอย่างเข้มข้นของธุรกิจวิทยุท่ี
ต้องการสร้างความแตกตา่งของรายการให้เกิดขึน้ เพ่ือเสริมสร้างมลูค่าเพิ่มทัง้ต่อคล่ืนวิทยแุละตอ่ลกูค้า
และสินค้าท่ีร่วมกิจกรรมสง่เสริมการขายตา่งๆ ดงันัน้การขายเวลาโฆษณาอย่างเดียวไม่เพียงพอตอ่ความ
ต้องการของลูกค้า และตอ่การสร้างแบรนด์ของบริษัทฯและคล่ืน ด้วยเหตนีุท้างบริษัทฯจึงมีการปรับปรุง
กลยทุธ์การด าเนินการให้ความส าคัญกับการจดักิจกรรมส่งเสริมการขายโดยมีกลยทุธ์การเป็นพนัธมิตร
ทางธุรกิจ (Synergy) กบัพนัธมิตรในด้านตา่งๆโดยการเข้าร่วมเป็นส่ือพนัธมิตร (Media Partner) ให้กบั
กิจกรรมหรือคอนเสิร์ตท่ีมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเดียวกัน รวมถึงการเพิ่มมูลค่าของสินค้าโดยมีกิจกรรม
สง่เสริมการขายท่ีท าร่วมกนัระหวา่งรายการและผู้ ฟัง 

กิจกรรมส่งเสริมการขายทัง้หมดนี ้บริษัทฯจะเน้นกิจกรรมท่ีมีคุณภาพท่ีสามารถให้สาระและ
บนัเทิงกบัผู้ ร่วมกิจกรรมและในขณะเดียวกนัยงัสามารถตอบสนองนโยบายการตลาดของลกูค้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความชดัเจนและตรงกบักลุ่มเป้าหมาย ส่งผลให้บริษัทฯสามารถสร้างรายได้จากการจดั
กิจกรรมสง่เสริมการขายให้กบัลกูค้าได้อีกทางหนึง่ 

นอกจากนีแ้ล้วบริษัทฯยงัใช้ศกัยภาพของฝ่ายโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ของบริษัทฯเพ่ือเผยแพร่
กิจกรรมของรายการวิทยุในสงักัด และกิจกรรมของลกูค้าให้เป็นท่ียอมรับและรู้จกัอย่างแพร่หลายทัง้ใน
รูปแบบข่าวประชาสมัพนัธ์และการโฆษณาในส่ืออ่ืนๆ เช่น รายการโทรทศัน์  นิตยสาร ส่ือกลางแจ้ง ส่ือ
เคล่ือนท่ี ฯลฯ อีกด้วย 

3) กลยุทธ์การให้บริการวางแผนโฆษณา  บคุลากรของบริษัทฯเป็นผู้ ท่ีอยู่ในสายงานวิทยมุาเป็น
เวลานาน มีความรู้และความเข้าใจในธุรกิจส่ือวิทยุเป็นอย่างดี สามารถให้ค าปรึกษากับลกูค้าในการวาง
แผนการบริหารส่ือให้มีคณุภาพมากท่ีสดุ และการเลือกซือ้เวลาโฆษณาหรือแพ็คเกจโฆษณาท่ีเหมาะสม
กับวัตถุประสงค์ของลูกค้าและกลุ่มผู้ ฟังรายการ บริษัทฯมีการวางแผนโฆษณาโดยสร้างสรรค์กิจกรรม
พิเศษเฉพาะกิจ เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าและข้อจ ากัดของสินค้าแต่ละประเภท ซึ่งบริษัทฯ
ได้ใช้นโยบายการเป็นคู่ค้าร่วมกับผลิตภัณฑ์ในการวางแผนโฆษณาเช่นนีก้ับสินค้าทุกรายท่ีสนับสนุน
รายการ เพ่ือสร้างแรงจงูใจและเกิดความคุ้มคา่สงูสดุในการเลือกใช้บริการส่ือของบริษัทฯ 

 

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

1. นักจัดรายการวิทยุ และบุคลากรฝ่ายผลิตและสร้างสรรค์ 

บริษัทฯได้สร้างนวตักรรมใหมข่องวงการวิทยโุดยนกัจดัรายการวิทยแุตล่ะคนจะต้องเพิ่มศกัยภาพ
ของตนเองให้มากยิ่งขึน้ โดยเฉพาะจะต้องมีเร่ืองของความรู้เบือ้งต้นทางการตลาด และรู้จักการใช้
เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งนกัจดัรายการ จะเป็นผู้ มีส่วนส าคญัในการสร้างความนิยมให้แก่
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สถานี โดยต้องเป็นบคุคลท่ีมีความสามารถในการโต้ตอบกบัผู้ ฟังและมีความรู้เก่ียวกบัเพลงและหลกัการ
ทางการตลาดในเบือ้งต้นเป็นอย่างดี อีกทัง้ยงัต้องผ่านการฝึกอบรม พฒันาความรู้ด้านเทคโนโลยี เพ่ือ
สามารถใช้เคร่ืองมือและซอฟต์แวร์ทันสมัยได้อย่างคล่องตวั สามารถด าเนินรายการตามรูปแบบของ
รายการท่ีวางไว้ให้สอดคล้องกับรสนิยมของกลุ่มฟังเป้าหมาย และปัจจุบนันกัจดัรายการของบริษัทฯยงั
ต้องเป็นผู้ มีทกัษะในการเป็นผู้ด าเนินรายการภาคสนามในการจดักิจกรรมส่งเสริมการขายเพ่ือรองรับงาน
กิจกรรมพิเศษเพ่ือสง่เสริมการขายอีกทางหนึง่ด้วย 

2. ระบบการออกอากาศ 

บริษัทได้เลือกใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการควบคมุการออกอากาศแบบอตัโนมตัิซึ่งเป็นเทคโนโลยี
ท่ีเป็นมาตรฐานสากล และมีการอพัเดทซอฟต์แวร์อย่างต่อเน่ือง เพ่ือความทนัสมยั และคณุภาพในการ
ออกอากาศมากท่ีสดุ 

 

2.2 ธุรกิจจัดจ าหน่ายเพลง 

 ธุรกิจจดัจ าหนา่ยเพลงของอาร์เอส มีการด าเนินงานในลกัษณะครบวงจร ครบทกุขัน้ตอนของการ
ด าเนินงาน ตัง้แต่การคัดเลือกศิลปิน การท างานเพลง การท าการโปรโมท การวางกลยุทธ์ส่ือและ
การตลาด การบริหารศลิปิน และการบริหารคอนเทนต์เพลง ทัง้ในแง่ตวัศิลปิน ตวังานเพลง ในรูปแบบทัง้
ดจิิตอลคอนเทนต์ และการขายแผน่เพลง โดยมีรายละเอียดขัน้ตอนการด าเนินงานดงันี ้  

 1) การวางโครงสร้างการประกอบธุรกิจจดัจ าหน่ายเพลง (Business Model) เน่ืองจากอาร์เอส 
มีศลิปินจ านวนมากท าให้สามารถผลิตผลงานเพลงได้หลากหลายเพ่ือตอบสนองกลุ่มเป้าหมายได้ครบทกุ
กลุ่มและสามารถผลิตผลงานออกสู่ตลาดได้อย่างต่อเน่ือง การท างานเพลงจะเร่ิมต้นจากการน าเสนอ
แนวความคิด คอนเซปต์ของงาน และก าหนดกลุ่มผู้ ฟังเป้าหมายต่อคณะกรรมการบริหารธุรกิจจัด
จ าหน่ายเพลง (Music Business Management Board) เพ่ือพิจารณาอนมุตัิในหลกัการ โดยแผนการ
ผลิตแต่ละเพลงจะแตกต่างกันไปตามประเภท และประมาณการยอดขายของแต่ละเพลงเป็นส าคัญ 
หลงัจากนัน้การท างานเพลงจะด าเนินการอย่างอิสระโดยทีมงานในแตล่ะคา่ยเพลง โดยทีมงานจะด าเนินการ
ทัง้แผนการประชาสัมพันธ์ การวางกลยุทธ์การโปรโมท และน ามาประสานงานร่วมกับหน่วยงานจัด
จ าหน่าย  เพ่ือท าให้ผลงานท่ีออกมาผ่านการวางแผนและการกลัน่กรองทุกขัน้ตอน ดงันัน้คณุภาพของ
ผลงานจะตรงกบัความต้องการและกระแสความนิยมของตลาดในปัจจบุนั  

 2) การวางนโยบายการผลิตผลงานในจ านวนท่ีเหมาะสม เน้นการให้ความส าคญักบัคณุภาพ
ของผลงาน และการดแูลสินค้าเม่ือออกสูต่ลาดอยา่งใกล้ชิดตัง้แตต้่นจนจบกระบวนการ ท าให้การผลิตผล
งานแตล่ะชดุเป็นไปตามการวางแผนในขัน้ต้น และมียอดขายเป็นไปตามการคาดการณ์ 
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 3) การใช้ประโยชน์จากส่ือต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นส่ือโทรทัศน์ ทัง้ส่ือโทรทัศน์ฟรีทีวีและโทรทัศน์
ดาวเทียม ส่ือวิทย ุส่ือออนไลน์ทัง้ทางเว็บไซต์ และโซเชียลมีเดียตา่งๆ ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือเพ่ือให้
การประชาสมัพนัธ์ผลงานมีประสิทธิภาพ และเป็นการใช้ส่ือท่ีมีอยูท่ัง้หมดให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ 

 4) การมีระบบการจัดจ าหน่ายท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถกระจายสินค้าถึงผู้ บริโภคได้อย่าง
ทัว่ถึง ทัง้ในรูปแบบของดิจิตอลคอนเทนต์และ แผ่นเพลงมีการติดตามการท างาน และบริหารระบบการ
จดัจ าหนา่ยอยา่งใกล้ชิด 

 5) การบริหารจัดการลิขสิทธ์ิงานเพลงท่ีมีอยู่อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพ่ือสร้าง
รายได้เพิ่มเตมิให้กบับริษัท  

 6) การวางนโยบายในการเปิดโอกาสให้กับกลุ่มศิลปินใหม่ นักแต่งเพลง และช่องทาง
สร้างสรรค์งานเพลงรูปแบบใหม่ เพ่ือพัฒนาและยกระดับงานเพลงของกลุ่มอาร์เอสให้ทันสมัยและ
ครอบคลมุกลุม่เป้าหมายตลอดเวลา 

 โดยท่ีการประกอบธุรกิจจดัจ าหนา่ยเพลง มีรายได้หลกัจาก 3 แหลง่ดงันี ้

 1) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์เพลงในรูปแบบต่างๆ ผ่านทางระบบดิจิตอล (Digital 
Content) ไม่ว่าจะเป็นการดาวน์โหลดเพลง (Download) การดาวน์โหลดเสียงเรียกเข้าผ่านทางโทรศพัท์ 
(Ring tone) การเลือกซือ้เพลงรอสายผ่านเครือข่ายของระบบโทรศพัท์เคล่ือนท่ี (Ring Back Tone) การ
ดาวน์โหลดเพลง (Full Song) ผ่านช่องทางอ่ืนๆ เช่น iTunes หรือผ่านเครือข่ายของระบบ
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี (WAP) การฟังเพลงในรูปแบบ Online Streaming ผ่านระบบ Deezer การฟังเพลงและ
ดมูิวสิควิดีโอออนไลน์ผ่าน YouTube และในปี 2558 กบัการเป็นพนัธมิตรกบั Line โดยเร่ิม แพลตฟอร์ม
การฟังเพลงใหมอ่ยา่ง Line Music ท่ีได้รับการตอบรับเป็นอยา่งดีอีกด้วย 

 2) รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์เพลงในรูปแบบของซีดีเพลง (CD), MP3 ทัง้ในรูปแบบการรวม
ฮติซิงเกิล้ใหมแ่ละการรวมฮิตเพลงเก่าในรูปแบบตา่งๆ รวมไปถึงวีซีดี (VCD) และ ดีวีดี (DVD) บนัทึกภาพ
การแสดงคอนเสิร์ตของศลิปินตา่งๆ ทัง้เพลงไทยสากลและลกูทุง่  

 3) รายได้จากการจดัเก็บลิขสิทธ์ิเพลง โดยบริษัท จัดเก็บลิขสิทธ์ิไทย จ ากัด หรือในช่ือย่อว่า 
TCC (Thai Copyright Collection CO., LTD.) เป็นบริษัทในเครือท่ีท าหน้าท่ีจดัเก็บลิขสิทธ์ิผลงานตา่งๆ 
ท่ีถกูน าไปใช้ในเชิงพาณิชย์ให้กบับริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) 
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ศิลปินนักร้องในสังกัด (Artist /Singer) 

ปัจจบุนับริษัทฯ มีศลิปินนกัร้องเพลงไทยสากล และเพลงไทยลกูทุ่ง ประกอบด้วยศิลปินเด่ียวและ
ศิลปินกลุ่ม ซึ่งสามารถน าเสนองานเพลงท่ีหลากหลายครอบคลมุทกุกลุ่มเป้าหมายทัว่ประเทศ ตวัอย่าง
ศลิปินในอาร์เอส ได้แก่  

ศิลปินเพลงไทยสากล เช่น เฟย์ ฟาง แก้ว, ธามไท, เนโกะ จั๊มป์, ขนมจีน, หวาย, แจ็ค,  
เอก สรุะเชษฐ์, Alarm 9, เล้าโลม, เคลิม้ เป็นต้น 

ศลิปินเพลงไทยลกูทุง่ เชน่ ใบเตย อาร์สยาม, จ๊ะ อาร์สยาม, กุ้ ง สธิุราช, กระแต อาร์สยาม, บา่ววี
, จินตหรา พนูลาภ, บีทเติล้, กลุม่ศลิปินสโมสรชิมิ เป็นต้น 

 
การตลาดและการแข่งขัน 

ในปัจจุบนัผู้บริโภคมีพฤติกรรมการฟังเพลงท่ีเปล่ียนไปจากเดิม โดยมีตวัแปรท่ีส าคญัคือการใช้
งานอินเตอร์เน็ตและการเพิ่มขึน้อย่างแพร่หลายของอุปกรณ์สมาร์ทโฟน (Smartphone) ส่งผลให้ 
ผู้บริโภคหนัมาฟังเพลงออนไลน์ผา่นทางเว็บไซต์ตา่งๆ และฟังเพลงบนอปุกรณ์สมาร์ทโฟนกนัมากขึน้ และ
ผู้บริโภคมีการซือ้สินค้าประเภทแผ่นเพลงลดลง ดงันัน้บริษัทฯ จึงต้องให้ความส าคัญกับช่องทางการจดั
จ าหน่ายมากขึน้ ต้องมีช่องทางท่ีหลากหลาย เพ่ือให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างทัว่ถึงโดยไม่จ าเป็น
จะต้องเป็นผลิตภณัฑ์แผน่เพลงเสมอไป 

นอกจากนีย้ังมีปัญหาเร่ืองการละเมิดลิขสิทธ์ิเพลง ท่ีเกิดขึน้อย่างกว้างขวางผ่านทางระบบ
ออนไลน์หรือระบบดิจิตอล เน่ืองจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ท าให้ผู้ บริโภคสามารถเข้าถึงช่อง
ทางการดาวน์โหลดผิดกฎหมายได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ซึ่งธุรกิจจดัจ าหน่ายเพลงทัว่โลกมีแนวโน้มหดตวั
ลงทุกปี โดยเฉพาะการลดลงของรายได้จากการขายแผ่นเพลง ท าให้บริษัทผู้ประกอบธุรกิจจดัจ าหน่าย
เพลงรายยอ่ยหรือคา่ยเพลงขนาดเล็กด าเนินธุรกิจได้ยาก บางครัง้ถึงขัน้ต้องปิดกิจการไป  

อย่างไรก็ดี บริษัทฯได้มีการปรับโครงสร้างธุรกิจจัดจ าหน่ายเพลงครัง้ใหญ่ โดยมีการควบรวม
ธุรกิจจดัจ าหนา่ยเพลงสตริงและเพลงลกูทุง่มาไว้ด้วยกนั อยู่ภายใต้ผู้บริหารคนเดียวกนั และใช้ทรัพยากร
ร่วมกนั เพ่ือลดต้นทนุบางสว่นลง รวมถึงบริษัทฯ ยงัได้มีการลดจ านวนสินค้าคงคลงัของแผ่นเพลง เพ่ือให้
สอดคล้องกบัพฤตกิรรมผู้บริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปอีกด้วย 

 

3.2.1 
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2.3  ธุรกิจรับจ้างและผลิตกิจกรรม 

รายได้จากธุรกิจรับจ้างและผลิตกิจกรรม มาจาก 2 ส่วน ได้แก่ การจัดคอนเสิร์ตและกิจกรรม
การตลาด และการบริหารศลิปิน 

 
การจัดคอนเสิร์ตและกิจกรรมการตลาด  

ประเภทของธุรกิจการแสดง และ กิจกรรมการตลาด เป็นอีกรูปแบบหนึ่งในประเทศไทยท่ีมีการ
ขยายตวั อยา่งรวดเร็ว เป็นผลให้ลกูค้าบริษัทโฆษณาและบริษัทเจ้าของสินค้า มีการจดัสรรงบประมาณใน
แง่ของกิจกรรมสง่เสริมการขาย ณ จดุขาย (Below the line) มากขึน้  

อาร์เอสมีความเช่ียวชาญในการจดัคอนเสิร์ตและกิจกรรมการตลาด ผลิตผลงานได้สอดคล้องกบั
แผนการตลาดของลกูค้าท่ีลงทนุในส่ือกิจกรรมส่งเสริมการขาย ณ จดุขาย ประเภทการแสดง และ อีเวนต์ 
โดยมีการเสนอแผนงาน รูปแบบส่ือกิจกรรมบนัเทิงต่างๆ ให้มีความต่อเน่ืองและส่งผลต่อธุรกิจในระยะ
ยาวได้ 

ส าหรับธุรกิจการจดัคอนเสิร์ต และ กิจกรรมการตลาด ในประเทศไทยจะจดัแบง่เป็น 3 กลุ่มใหญ่ 
ดงันี ้

 1. กลุม่บริษัทประเภทจดังานแสดง (Presentation) และผู้ รับจ้างจดัอีเวนต์ (Event Organizer) 
ท่ีให้บริการรับจดั อีเวนต์ทัว่ไปให้กบัสินค้าและบริการ 

 2. กลุ่มบริษัทประเภท ผู้สนบัสนนุอีเวนต์ระดบัท้องถ่ิน (Local Event Promoter) ท่ีให้บริการ
จดัการแสดง โชว์ คอนเสิร์ต โดยเป็นผู้ลงทนุในการท าตลาด จดังานเอง และ / หรือ ร่วมกบับริษัทอ่ืนๆ ใน
ประเทศ 

 3. กลุ่มบริษัทประเภท ผู้สนบัสนนุอีเวนต์ระหว่างประเทศ (International Event Promoter) ท่ี
ให้บริการจดัการแสดง โชว์ คอนเสิร์ต โดยผู้ลงทนุ และให้บริการในการท าแผนตลาด จดังานเอง และ / 
หรือ ร่วมกบับริษัทอ่ืน โดยเป็นผู้คดัสรรงานเพ่ือมาท าตลาดในประเทศ 

การจดัคอนเสิร์ต และ กิจกรรมการตลาดในประเทศไทย มีการแข่งขนัคอ่นข้างสูง เน่ืองจากมี
ผู้ประกอบการ ทัง้บริษัทท่ีมีขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ เป็นจ านวนมาก แต่ในขณะเดียวกนัธุรกิจนีก็้มี
โอกาสทางด้านธุรกิจสูง เน่ืองจากแผนการตลาดส่วนใหญ่ของสินค้าต่างๆ จะจดัสรรงบประมาณของ  
กิจกรรมสง่เสริมการขาย ณ จดุขาย เพิ่มขึน้ทกุๆ ปีเชน่กนั  
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อาร์เอสเป็นบริษัทบนัเทิงขนาดใหญ่ ซึ่งมีข้อได้เปรียบในการด าเนินธุรกิจการจดัคอนเสิร์ตและ
กิจกรรมการตลาด เน่ืองจากมีศิลปิน นกัร้อง ท่ีได้รับความนิยมอยู่ในสงักดัเป็นจ านวนมาก อีกทัง้มีธุรกิจ
ส่ือครบวงจร ทัง้ส่ือโทรทัศน์และส่ือวิทยุ ท าให้มั่นใจได้ว่าการจัดคอนเสิร์ตและกิจกรรมการตลาดกับ
บริษัทฯจะตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  

 
การบริหารศิลปิน 

เน่ืองจากอาร์เอสด าเนินธุรกิจบนัเทิงแบบครบวงจรมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน  พบว่ามีศิลปิน 
นกัแสดงในสงักัดมากมาย ซึ่งศิลปินและนกัแสดงเหล่านีถื้อเป็นสินทรัพย์ของอาร์เอส ท่ีสร้างมลูคา่และ
เป็นตวัแทนของบริษัทฯในการเข้าร่วมกิจกรรมกบัองค์กรอ่ืนๆ รวมทัง้การรับงานหลงัจากออกอลับัม้และ
โปรโมทผลงานเพลงจนเป็นท่ีนิยมแล้ว 

การบริหารศิลปิน คือ การจดัการงานตา่งๆเพ่ือให้เกิดมลูคา่เพิ่มแก่ตวัศิลปิน มุ่งเน้นในการสร้าง
งานเพ่ือเสริมสร้างรายได้ให้กับศิลปินในสังกัด นอกเหนือจากการออกผลงานเพลงหรือผลงานแสดง
ตามปกติ โดยผลงานเหล่านีจ้ะต้องสอดคล้องและเกือ้หนุนให้ภาพลกัษณ์ของศิลปินดีขึน้หรือชดัเจนขึน้  
ซึง่งานท่ีกล่าวมาข้างต้น ได้แก่ การจดัแสดงคอนเสิร์ตทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ  งานโชว์ตวั ไม่ว่าจะ
เป็นการร้องเพลง เดินแบบ สมัภาษณ์ เล่นกีฬา ฯลฯ งานจ้างแสดงเพ่ือเก็บบตัรเข้าชมในลกัษณะล้อมรัว้ 
การรับจ้างผลิตงานตามความต้องการของลกูค้า และงานพรีเซนเตอร์  

 

การตลาดและการแข่งขัน 

 บริษัทฯ ใช้ทัง้กลยทุธ์ Mass Customization Strategy และ กลยทุธ์การตอบสนองลกูค้าเฉพาะ
ราย (Customization Strategy) เป็นกลยทุธ์หลกัในการท างาน (ขึน้อยู่กบัประเภทของการผลิตและการ
บริการ) โดยมุ่งเน้นไปท่ีกลุ่มลกูค้าท่ีเป็นเจ้าของสินค้า (Direct Customer) เป็นหลกั แตก็่ไม่ละเลยลกูค้า
ท่ีเป็นบริษัทโฆษณา (Advertising Agency) ทัง้นีใ้นการน าเสนองานให้กบัลกูค้านัน้ทางบริษัทฯ มุ่งเน้นท่ี
จะให้ลกูค้าได้มองให้เห็นวา่งานท่ีบริษัทฯ น าเสนอนัน้ เป็นเคร่ืองมือทางการตลาด (Marketing Tool) ท่ีจะ
ท าให้ลกูค้าแตล่ะรายประสบความส าเร็จในวตัถปุระสงค์ทางการตลาดท่ีตัง้ไว้ของลกูค้าทกุรายโดยอาศยั
หลกัการของการตลาดภาคบนัเทิง (Entertainment Marketing) ในการเข้าถงึผู้บริโภค 

 บริษัทฯมีการบริหารจดัการศิลปิน โดยให้ศิลปินสามารถรับงานเองได้ โดยราคาคา่จ้างต้องอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานของบริษัทฯ และศิลปินต้องหกัส่วนแบ่งกลบัมาให้บริษัทฯ ตามท่ีก าหนดไว้  ซึ่งรูปแบบ
การบริหารจดัการนี ้ท าให้ศิลปินมีงานและรายได้เพิ่มมากขึน้ และการบริหารจดัการ เกิดความคล่องตวั
มากขึน้ 
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3. ปัจจัยความเสี่ยง 

 บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย (บริษัทฯ) ประเมินความเส่ียงท่ีมีนยัส าคญัท่ีอาจ
เกิดขึน้และอาจสง่ผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจ มีดงันี ้ 

ความเส่ียงจากการออกประกาศ หลักเกณฑ์ จากส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ (กสทช.) 

 บริษัทฯประกอบธุรกิจเก่ียวกบัการประกอบกิจการโทรทศัน์ทัง้ในระบบภาคพืน้ดินซึ่งส่งสญัญาณ
แบบดิจิตอล (Digital Terrestrial Television) และ ระบบดาวเทียม(Sattellite Television) ซึ่งกิจการ
โทรทศัน์นบัได้ว่าเป็นกิจการส่ือสารมวลชนท่ีมีอิทธิพลตอ่ประชาชนเป็นอย่างยิ่ง  เพราะเป็นการส่ือสารท่ี
ประชาชนสามารถเข้าถึงและรับรู้ข้อมลูได้อย่างทัว่ถึงมากกว่าส่ือมวลชนประเภทอ่ืนๆ ดงันัน้การประกอบ
กิจการโทรทศัน์จงึต้องด าเนินภายใต้กฎหมายเป็นส าคญั ซึ่งหน่วยงานภาครัฐท่ีเข้ามามีบทบาทการก ากบั
ดแูลผู้ประกอบกิจการโทรทศัน์ของประเทศไทย คือ  ส านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)  มีอ านาจหน้าท่ีหลักในการก ากับดูแลและออก
ประกาศหลกัเกณฑ์ตา่งๆเพื่อควบคมุก ากบัดแูลผู้ประกอบกิจการโทรทศัน์ให้มีการแข่งขนักนัอย่างเสรีและ
เป็นธรรม มีมาตรฐานทางจริยธรรม และคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับประโยชน์และมิให้ถกูเอาเปรียบจากผู้
ประกอบกิจการ อาทิเชน่ การก ากบัดแูลเนือ้หารายการต้องมีคณุภาพเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย  การจดั
ระดับความเหมาะสมของรายการเพ่ือคุ้มครองเด็กและเยาวชน  การโฆษณา เป็นต้น    ณ ปัจจุบัน
ประกาศ กสทช. ยงัมีออกมาอย่างตอ่เน่ืองตามแนวนโยบายของ กสทช. และตามสภาพปัญหาของการ
ประกอบกิจการ   ดงันัน้  การออกประกาศตา่งๆของ กสทช.จึงยงัเป็นสิ่งท่ีควบคูไ่ปกบัการประกอบธุรกิจ
ของผู้ ประกอบกิจการโทรทัศน์ทุกรายเช่นเดิม   กฎเกณฑ์ต่างๆท่ีจะออกมาควบคุมการด าเนินธุรกิจ
เก่ียวกับการประกอบกิจการโทรทศัน์ของบริษัทจึงยงัไม่เสถียร   และต้องใช้เวลาอีกสกัระยะเพ่ือให้เห็น
กฎเกณฑ์ท่ีออกมาบงัคบัทัง้หมดก่อนว่าจะส่งผลกระทบกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทหรือไม่เพียงใด อนั
จะสะท้อนเป็นปัจจยัความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจได้ 

ความเส่ียงจากการแข่งขันท่ีรุนแรงในธุรกิจส่ือโทรทัศน์ 

 ตัง้แต่เร่ิมออกอากาศทีวีดิจิตอลช่วงกลางปี 2557 เป็นต้นมา อุตสาหกรรมโทรทศัน์เผชิญกับ
ภาวการณ์แขง่ขนัท่ีรุนแรง เกิดการปรับตวัเปล่ียนแปลงตา่งๆมากมายจากผู้ประกอบการของแตล่ะช่อง ไม่
ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายเดิม(ระบบแอนะล็อก) ท่ีต้องพยายามรักษาอนัดบัของตวัเองไม่ให้ตกลงมา 
และรายใหม่ท่ีต้องต่อสู้ เพ่ือช่วงชิงเรทติง้และเม็ดเงินโฆษณาในตลาดให้ได้มากท่ีสุด  ซึ่งตา่งก็ใช้กลยทุธ์
ในการเรียกคะแนนความนิยมโดยมีคอนเทนต์เป็นแม่เหล็กส าคญัในการดึงดดูผู้ชมรายการ โดยเฉพาะ
ในชว่งของไพรม์ไทม์ (Prime Time) จะมีการแข่งขนัรุนแรงมากท่ีสดุ ผู้ชมรายการจะเป็นผู้ ได้รับประโยชน์
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จากทางเลือกท่ีหลากหลายขึน้ บริษัทเอเยนซ่ีโฆษณาจะมีตวัเลือกในการลงโฆษณามากขึน้ โดยมี “เรท
ติง้” และ “ความคุ้มคา่ของราคา” เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาลงโฆษณา ซึ่งจะท าให้การขายเวลาโฆษณา
ยากขึน้ 

 อย่างไรก็ดี จากการท่ีบริษัทฯมีประสบการณ์การท าธุรกิจผลิตรายการโทรทศัน์ และบริหารช่อง
รายการของตวัเองมาเป็นเวลานาน มีกลุ่มผู้ชมเป้าหมายชดัเจน มีคอนเทนต์ท่ีแข็งแรงด้วยรูปแบบท่ีตรง
กบัรสนิยมของผู้ชมกลุม่เป้าหมาย มีบคุลากรและทีมงานท่ีมีคณุภาพและประสบการณ์  ตลอดจนการจดั
กิจกรรมส่งเสริมการตลาดรูปแบบต่างๆเพ่ือกระตุ้นให้ผู้ชมติดตามรับชมอย่างต่อเน่ืองและเพ่ือให้เป็นท่ี
รู้จกัในวงกว้างมากขึน้ จนท าให้ช่องโทรทศัน์ของบริษัทฯติดอยู่ในอนัดบัต้นๆจากการจดัอนัดบัของ  AGB 

Nielsen Media Research (บริษัทส ารวจและวิจยัตลาดท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบัโลก) จะช่วยให้บริษัทฯ
สามารถชว่งชิงและรักษาสว่นแบง่ทางการตลาดจากคูแ่ขง่ในอตุสาหกรรมได้ 

ความเส่ียงจากการต่ออายุสัญญาสัมปทาน 

 สัมปทานธุรกิจทีวีดาวเทียม  

จากการท่ีส านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคม
แหง่ชาต ิ(กสทช.) ได้ออกประกาศเร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการอนญุาตให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทศัน์ 
เพ่ือจดัระเบียบผู้ประกอบการช่องทีวีดาวเทียมและเคเบิลทีวีให้เข้าสู่กลไกการก ากบัดแูล  โดย กสทช .จะ
ออกใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการเป็นคราวๆ ในขัน้แรกใบอนุญาตจะมีอายุ 1 ปี หลงัจากนัน้จะพิจารณา
ต่อใบอนุญาตให้อีกคราวละไม่เกิน 2 ปี โดย กสทช.ได้น าหลกัเกณฑ์เร่ืองร้องเรียนการกระท าความผิด
เก่ียวกบัเนือ้หารายการท่ีไม่เหมาะสม หรือ การโฆษณาท่ีผิดกฎหมาย หรือ การกระท าอนัเป็นการขดัหรือ
แย้งกบัการก ากบัดแูลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการ รวมถึงหลกัเกณฑ์อ่ืนๆท่ีทาง กสทช. จะออกเพิ่มเติมใน
อนาคต มาเป็นพืน้ฐานในการพิจารณาต่อใบอนุญาตแก่ผู้ประกอบการกิจการแต่ละราย  ซึ่งการได้รับ
ใบอนญุาตเป็นคราวๆและแตล่ะคราวมีอายกุารประกอบการระยะสัน้อาจเป็นข้อจ ากดัในการขยายธุรกิจ 
การวางแผนการผลิต และการสร้างรายได้ของบริษัทฯ อยา่งไรก็ดี บริษัทฯตระหนกัถึงความส าคญัของการ
ปฏิบตัิตามข้อก าหนดและกฎเกณฑ์ อย่างเคร่งครัด เพ่ือให้เกิดความเช่ือมัน่ว่าบริษัทฯจะสามารถได้รับ
การตอ่ใบอนญุาตประกอบกิจการทีวีดาวเทียมได้อยา่งตอ่เน่ือง 

 สัมปทานธุรกิจวิทยุ 

โดยปกตกิารท าสญัญาเชา่เวลาออกอากาศกระจายเสียงสถานีวิทยมีุระยะเวลาประมาณ 2 ปี ซึ่ง
หากบริษัทฯไมไ่ด้รับการตอ่อายสุญัญาเช่าเวลาออกอากาศดงักล่าวจะส่งผลกระทบถึงความตอ่เน่ืองของ
การออกอากาศรายการและรายได้ของบริษัทฯ ทัง้นี ้หมายรวมถึงความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงเง่ือนไข
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ในสญัญาซึง่อาจท าให้บริษัทฯได้รับเง่ือนไขท่ีด้อยลงไปจากเดิม  นอกจากนี ้การแสวงหาเวลาออกอากาศ
ใหม่เพ่ือทดแทนอาจท าให้บริษัทฯสูญเสียประโยชน์จากการขาดความต่อเน่ืองทางธุรกิจ และการสร้าง
ความนิยมให้เทียบเคียงกบัรายการเดิมได้ หรืออาจท าให้ต้นทนุเพ่ือการได้มาสูงขึน้  อย่างไรก็ดี บริษัทฯ 
เช่ือว่าจากการท่ีบริษัทฯ ผลิตผลงานท่ีมีคุณภาพออกมาอย่างต่อเน่ือง จนได้รับความนิยม มีฐานผู้ ฟัง
รายการประจ า รวมถึงการท่ีบริษัทฯได้รักษามาตรฐานในการช าระเงินและปฏิบตัิตามเง่ือนไขของการจ่าย
คา่เช่าเวลาอย่างเคร่งครัด ตลอดจนมีการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัผู้ ให้สมัปทานจะท าให้บริษัทฯได้รับ
ความไว้วางใจและสามารถลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการต่ออายุสญัญาเช่าได้  แต่อย่างไรก็ตาม 
บริษัทฯจะพิจารณาถึงมลูค่าของสญัญาสมัปทาน โดยเปรียบเทียบกับความคุ้มคา่ในการลงทุน ซึ่งหาก
พิจารณาแล้วเห็นวา่ไมก่่อให้เกิดประโยชน์ ทางบริษัทฯอาจพิจารณาไม่ต่ออายสุมัปทานดงักล่าว ทัง้นี ้ใน
ปี 2558 บริษัทฯได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติให้ต่ออายุสัมปทานออกไปอีก 2 ปี โดยสัญญาสิน้สุดในปี 
2560  

ความเส่ียงจากการถูกละเมิดลิขสิทธ์ิ 

ตลอดระยะเวลาหลายปีท่ีผ่านมา อุตสาหกรรมเพลงได้รับผลกระทบหลักจากการถูกละเมิด
ลิขสิทธ์ิ ในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการจ าหน่ายแผ่นเพลง (CD,VCD,DVD,MP3) แบบละเมิด
ลิขสิทธ์ิ การดาวน์โหลดเพลงจากเว็บไซท์ท่ีไม่ได้รับอนุญาต การน าคอนเทนต์เพลงไปหารายได้ของ
ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร และร้านคาราโอเกะ การจัดกิจกรรมและงานแสดงคอนเสิร์ตต่างๆ 
รวมถึงการน าคอนเทนต์ไปใช้เพ่ือประโยชน์ทางพาณิชย์หรือเพ่ือความบนัเทิงส่วนตวัผ่านช่องทางออนไลน์ 
ซึง่การถกูละเมิดลิขสิทธ์ิดงักลา่ว สง่ผลให้รายได้ของสว่นงานเพลงไมส่ะท้อนปริมาณการบริโภคท่ีแท้จริง  

อย่างไรก็ดี บริษัทฯตระหนกัถึงความส าคญัของปัญหาท่ีเกิดขึน้ และได้ด าเนินการหาทางแก้ไข  
โดยการทบทวนแผนธุรกิจใหม่ๆอยู่เสมอ เพ่ือให้มีความยืดหยุ่น เหมาะสมและทนัเหตกุารณ์  เช่น การ
ปรับโครงสร้างภายในของสายงานเพ่ือรองรับแผนงานท่ีเปล่ียนแปลง การใช้กลยุทธ์การขายให้เข้ากับ
พฤติกรรมของผู้บริโภคตามยุคสมยั  การพฒันาระบบงานภายในให้รองรับกบัระบบ Platform ตา่งๆท่ีมี
อยู่ในตลาดปัจจุบนั และท่ีจะเกิดขึน้ใหม่ได้  รวมถึงมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบดแูลเร่ืองการป้องกันและ
ปราบปรามการละเมิดลิขสิทธ์ิโดยเฉพาะ ซึ่งได้รับความร่วมมือและสนบัสนนุจากภาครัฐในการบงัคบัใช้
กฎหมายเข้าด าเนินการกบัผู้ประกอบการท่ีกระท าความผิดฐานละเมิดลิขสิทธ์ิในผลงานของบริษัทฯ จาก
มาตรการดงักลา่วข้างต้น บริษัทฯคาดว่าจะช่วยลดผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัจากความเส่ียงของการถกู
ละเมิดลิขสิทธ์ิได้ 
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ความเส่ียงจากโครงการขนาดใหญ่ที่ได้มาเป็นครัง้คราว  

บริษัทฯมีแผนการขยายธุรกิจอยา่งตอ่เน่ือง ซึง่บางโครงการท่ีบริษัทฯได้มา จ าเป็นต้องใช้เงิน
ลงทุนค่อนข้างสูง จึงอาจมีความเส่ียงหากไม่สามารถบริหารรายได้ให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้ ซึ่ง
อาจมาจากหลายสาเหต ุได้แก่ การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
ของผู้บริโภค กระแสความนิยมตา่งๆ ภาวะการแขง่ขนัในอตุสาหกรรมท่ีรุนแรงมากขึน้ ตลอดจนอาจมีการ
บอกเลิกสัญญา หรือ การเกิดเหตุการณ์ใดๆ ท่ีท าให้ไม่สามารถด าเนินการต่อได้ เป็นต้น อย่างไรก็ดี  
บริษัทฯได้ก าหนดกระบวนการในการพิจารณากลัน่กรอง   ประเมินประโยชน์และความคุ้มค่าก่อนการ
ตดัสินใจลงทุน โดยจดัให้มีการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ เม่ือมีการท าสญัญาหรือข้อผกูพนัใดๆ
จะมีผู้ เช่ียวชาญจากหลายฝ่ายท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมกันพิจารณาเพ่ือความรอบคอบรัดกุม ตลอดจน
ก าหนดให้มีการวางแผนและการเตรียมงานล่วงหน้า  นอกจากนี ้หากเป็นโครงการขนาดใหญ่มากจะต้อง
ได้รับการอนุมตัิเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทด้วย  เพ่ือลดความเส่ียงอย่างมีนยัส าคญัท่ีอาจเกิดขึน้
จากการลงทนุดงักลา่ว 
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4.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ  

ทรัพย์สินหลักท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (กลุ่มอาร์เอส) แสดง
รายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้

4.1 ที่ดนิ 

บริษัทฯและบริษัทยอ่ยได้ท าการเชา่ท่ีดินเพ่ือใช้ในการประกอบธุรกิจจากบคุคลอ่ืนนอกกลุม่ดงั
รายละเอียดตอ่ไปนี ้

ที่ตัง้ ผู้เช่า อายุสัญญา 
ค่าเช่า /เดือน 
(ล้านบาท) 

เลขท่ี 431/2-5 ซอยลาดพร้าว 15 
แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กทม. 

บมจ. อาร์เอส 3 ปี 
(ส.ค.2557 – ก.ค.2560) 

0.41 

 

4.2 อุปกรณ์  

อปุกรณ์หลกัท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย มีดงันี ้

บริษัท อุปกรณ์และเคร่ืองจักร 
ลักษณะ 
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าตาม
บัญชี 
ปี 2558 

(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

1. บมจ. อาร์เอส  อปุกรณ์ห้องควบคมุการ
ออกอากาศ และอปุกรณ์
ถ่ายท ารายการโทรทศัน์ 

เจ้าของ 54.85 ไมมี่ 

2. บจ. คลลูิซึม่ อปุกรณ์ห้องบนัทกึเสียง เจ้าของ 3.08 ไมมี่ 
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4.3 คลังสินค้า  

คลงัสินค้าของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย มีดงันี ้

ที่ตัง้ ผู้เช่า อายุสัญญา 
ค่าเช่า/ค่าบริการ 

ต่อเดือน (ล้านบาท) 
เลขท่ี 9/102  ถนนพหลโยธิน 
ต าบลคลองหนึง่ 
อ าเภอคลองหลวง  
จงัหวดัปทมุธานี 

บมจ. อาร์เอส 1 ปี 
(สิน้สดุสญัญาเดือน 
มกราคม 2559) 

0.20 

อาคาร B อาคาร 2BB 
เลขท่ี 9/46 หมูท่ี่ 5  
ถนนพหลโยธิน ต าบลคลอง
หนึง่ อ าเภอคลองหลวง 
จงัหวดัปทมุธานี 

บจ. สตาร์ซ 
(ประเทศไทย) 

6 เดือน * 
 

0.10 

 
หมายเหตุ * ปัจจบุนัได้ตอ่อายสุญัญาเชา่ เป็นชว่งเวลา 1 มกราคม 2559 – 31 พฤษภาคม 2559 

4.4 สัมปทานและสัญญาเช่าวิทยุ 

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ท าสัญญาเช่าสถานีวิทยุจากหน่วยงานราชการและบริษัท
ภายนอก ตามรายละเอียดดงันี ้

สถานี เจ้าของสถานี ช่วงเวลาตามสัญญา 

1. F.M. 93.0 MHz * 

2. F.M. 88.5 MHz 

สถานีวิทยเุสียงจากทหารเรือวงันนัทอทุยาน 

สถานีวิทยเุสียงจากทหารเรือวงันนัทอทุยาน 

1 มกราคม 2557 – 31 ธนัวาคม 2558 

1 มกราคม 2557 – 31 ธนัวาคม 2558 

 
หมายเหตุ * ปัจจบุนัได้ตอ่อายสุญัญาเชา่ เป็นชว่งเวลา 1 มกราคม 2559 – 31 ธนัวาคม 2560 
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4.5 สัญญาบริการการส่งสัญญาณภาพ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ได้ท าสัญญาบริการการส่งสัญญาณภาพ และบริการอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข้อง มีดงันี ้

ผู้ให้บริการ ช่วงเวลาตามสัญญา 

1. องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแหง่ประเทศไทย 

2. บริษัท ไทยคม จ ากดั (มหาชน) 

3. บริษัท ทีซี บรอดคาสติง้ จ ากดั 

4. บริษัท ซิมโฟน่ี คอมมนูิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

5. บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมนูิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

สิน้สดุวนัท่ี 16 มิถนุายน 2571 

1 สิงหาคม 2556 – 1 กรกฎาคม 2566 

25 เมษายน 2557 – 24 เมษายน 2560 

1 เมษายน 2558 – 31 มีนาคม 2559 

15 มิถนุายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 
 

4.6 สัญญาดจิิตอลทีวี 

 บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน์ เพ่ือ
ให้บริการโทรทศัน์ภาคพืน้ดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดบัชาติ หมวดหมู่ทัว่ไป แบบ
ความคมชดัปกต ิตามรายละเอียด ดงันี ้

ผู้ให้บริการ ช่วงเวลาตามสัญญา 

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแหง่ประเทศไทย 25 เมษายน 2557 - 24 เมษายน  2572 
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5.  ข้อพพิาททางกฎหมาย 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยไมมี่ข้อพิพาททางกฎหมายท่ีมีผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
หรือบริษัทย่อย  อย่างมีนัยส าคัญและไม่มีข้อพิพาทท่ีมีผลกระทบด้านลบอันอาจจะมีผลกระทบต่อ
สินทรัพย์ของบริษัทฯ  หรือบริษัทย่อยท่ีมีจ านวนสูงกว่าร้อยละ   5  ของส่วนของผู้ ถือหุ้ น ณ วันท่ี 31 
ธนัวาคม 2558 ตลอดจนไมมี่ข้อพิพาททางกฎหมายท่ีมิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ 
หรือบริษัทยอ่ย 
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอ่ืน 

6.1 ข้อมูลท่ัวไป 

ช่ือบริษัท : บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) “บริษัทฯ” 

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจในปัจจบุนัของกลุม่อาร์เอสประกอบด้วย 3 ธุรกิจหลกั ได้แก่  
ธุรกิจส่ือ ทัง้ส่ือโทรทศัน์ และส่ือวิทย ุธุรกิจจดัจ าหนา่ยเพลง และ ธุรกิจ
รับจ้างและผลิตกิจกรรม  

ท่ีตัง้ส านกังานใหญ่  : อาคารเชษฐโชติศกัดิ์ 419/1 ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว  
แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 

ทะเบียนเลขท่ี : 0107546000016 

เว็บไซต์ : http://www.rs.co.th 

โทรศพัท์ : +66 (0) 2511 0555 

โทรสาร : +66 (0) 2511 2324 

ทนุจดทะเบียน  : ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 จ านวน 1,013,591,880 บาท  
แบง่ออกเป็นหุ้นสามญั 1,013,591,880 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

ทนุช าระแล้ว : ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 จ านวน 1,009,937,646 บาท 
แบง่ออกเป็นหุ้นสามญั 1,009,937,646 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท  

นายทะเบียนหลกัทรัพย์ : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ )ประเทศไทย (จ ากดั  
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท์ +66 (0) 2009 9000  
โทรสาร +66 (0) 2009 9991 
เว็บไซต ์http://www.set.or.th/tsd 

 

http://www.rs.co.th/
http://www.set.or.th/tsd


บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)   
 

   27 
 

ผู้สอบบญัชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
อาคารบางกอกซิตีท้าวเวอร์ ชัน้ 15 
179/74-80 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120 
โทรศพัท์ +66 (0) 2344 1000 
โทรสาร +66 (0) 2286 5050  
เว็บไซต์ http://www.pwc.com/th 

ท่ีปรึกษากฎหมาย : ส านกักฎหมาย  บริษัท อาร์เอส จ ากดั )มหาชน(  
อาคารเชษฐโชติศกัดิ์ 419/1 ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว 
แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท์ +66 (0) 2511 0555   
โทรสาร +66 (0) 2938 5622 

 

 
 

http://www.pwc.com/th
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6.1.1 ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทย่อยท่ีบริษัทถือหุ้นเกินร้อยละ 10 
 

ช่ือบริษัท สถานที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ ชนิดหุ้น ทุนจดทะเบียน ทุนช าระแล้ว ถือหุ้น 
ร้อยละ 

1. บริษัท อาร์.เอส.เทเลวิชัน่ จ ากดั 
 

431/4 ซอยลาดพร้าว 15  
ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล  
เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท์ +66 (0) 2511 0555 
โทรสาร +66 (0) 2511 2324 

ธุรกิจส่ือโทรทศัน์ 
 

หุ้นสามญั 200,000,000 บาท 
 

200,000,000 บาท 
 

99.99 

2. บริษัท สตาร์ซ (ประเทศไทย) จ ากดั  
(เดมิช่ือ : บริษัท เค.มาสเตอร์ จ ากดั) 
 
 

 

419/3 ซอยลาดพร้าว 15  
ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล  
เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท์ +66 (0) 2902 1933 , 
+66 (0) 2511 0555 
โทรสาร +66 (0) 2938 5621 

ธุรกิจส่ือโทรทศัน์ / 
ธุรกิจรับจ้างและ
ผลิตกิจกรรม และ 
ผลิตภณัฑ์เสริม
ความงาม 

หุ้นสามญั 
 

200,000,000 บาท 
 

200,000,000 บาท 
 

99.99 

3. บริษัท คลูลิซึม่ จ ากดั 
 

419/2 ซอยลาดพร้าว 15  
ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล  
เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท์ +66 (0) 2511 0555 
โทรสาร +66 (0) 2938 5694 

ธุรกิจส่ือวิทย ุ
 

หุ้นสามญั 25,000,000 บาท 
 

25,000,000 บาท 
 

99.99 
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ช่ือบริษัท สถานที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ ชนิดหุ้น ทุนจดทะเบียน ทุนช าระแล้ว ถือหุ้น 
ร้อยละ 

4. บริษัท ย๊าค จ ากดั 
 

431/3 ซอยลาดพร้าว 15  
ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขต
จตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท์ +66 (0) 2 938 5630 - 2 
โทรสาร +66 (0) 2511 2324 
 

ธุรกิจส่ือโทรทศัน์
แลธุรกิจรับจ้าง
ผลิตกิจกรรม 

 

หุ้นสามญั 2,500,000 บาท 
 

2,500,000 บาท 
 

99.97 
 
 
 

5. บริษัท จดัเก็บลิขสิทธ์ิไทย  จ ากดั 
 

203/34-36 ซอยลาดพร้าว 15  
ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล 
เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท์ +66 (0) 2938 8000  
โทรสาร +66 (0) 2938 5583 
 

ธุรกิจจดัจ าหน่าย
เพลง 

 

หุ้นสามญั 
 

5,000,000 บาท 
 

5,000,000 บาท 
 

99.99 

6. บริษัท โพเอมา่ จ ากดั 
 

203/34-36 ซอยลาดพร้าว 15  
ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล 
 เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท์ +66 (0) 2511 0555 
โทรสาร +66 (0) 2511 2324 

ธุรกิจรับจ้างและ
ผลิตกิจกรรม 

 

หุ้นสามญั 
 

80,000,000 บาท 
 

80,000,000 บาท 
 

99.99 
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ช่ือบริษัท สถานที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ ชนิดหุ้น ทุนจดทะเบียน ทุนช าระแล้ว ถือหุ้น 
ร้อยละ 

7. บริษัท บลแูฟร์ร่ี จ ากดั 
 

419/3 ซอยลาดพร้าว 15  
ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล  
เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท์ +66 (0) 2511 0555 
โทรสาร +66 (0) 2511 2324 
 

ธุรกิจรับจ้างและ
ผลิตกิจกรรม 

 

หุ้นสามญั 5,000,000 บาท 5,000,000 บาท 99.98 
 
 

8. บริษัท เวร่ีเวลล์ จ ากดั 
 

431/3 ซอยลาดพร้าว 15  
ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล  
เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท์ +66 (0) 2511 0555 
โทรสาร +66 (0) 2511 2324 
 

ธุรกิจรับจ้างและ
ผลิตกิจกรรม 

 

หุ้นสามญั 4,000,000 บาท 
 

4,000,000 บาท 
 

99.98 

9. บริษัท อะลาดนิ เฮ้าส์ จ ากดั 
 

431/2 ซอยลาดพร้าว 15  
ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล  
เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท์ +66 (0) 2511 0555 
โทรสาร +66 (0) 2511 2324 

ธุรกิจรับจ้างและ
ผลิตกิจกรรม 

 

หุ้นสามญั 5,000,000 บาท 
 

5,000,000 บาท 
 

99.99 
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ช่ือบริษัท สถานที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ ชนิดหุ้น ทุนจดทะเบียน ทุนช าระแล้ว ถือหุ้น 
ร้อยละ 

10.บริษัท ดี มีเดีย แอนด์ โปรดกัชัน่ จ ากดั 
 

419/1 ซอยลาดพร้าว 15  
ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล  
เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท์ +66 (0) 2511 0555 
โทรสาร +66 (0) 2511 2324 
 

ธุรกิจรับจ้างและ
ผลิตกิจกรรม 

 

หุ้นสามญั 37,000,000 บาท 
 

37,000,000 บาท 
 

99.99 

11. บริษัท อาร์เอส  อินเตอร์เนชัน่แนล    
บรอดคาสติง้ แอนด์ สปอร์ต  

 แมเนจเม้นท์ จ ากดั 
 

419/3 ซอยลาดพร้าว 15  
ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล  
เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท์ +66 (0) 2511 0555 
โทรสาร +66 (0) 2511 2324 
 

ธุรกิจกีฬา 
 

หุ้นสามญั 37,500,000 บาท 
 

37,500,000 บาท 
 

83.33 

12. บริษัท เอส-วนั สปอร์ต จ ากดั 
 

1706 ถนนบางนา-ตราด   
แขวงบางนา เขตบางนา  
กรุงเทพฯ 10260 
โทรศพัท์ +66 (0) 2511 0555 
 

ธุรกิจกีฬา 
 

หุ้นสามญั 15,000,000 บาท 
 

15,000,000 บาท 
 

99.99 
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ช่ือบริษัท สถานที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ ชนิดหุ้น ทุนจดทะเบียน ทุนช าระแล้ว ถือหุ้น 
ร้อยละ 

13. บริษัท อาร์เอส อินสโตร์ มีเดีย จ ากดั 
 

419/2 ซอยลาดพร้าว 15  
ถนนลาดพร้าวแขวงจอมพล  
เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900  
โทรศพัท์ +66 (0) 2511 0555 
โทรสาร +66 (0) 2511 2324 
 

ธุรกิจส่ือในห้าง
โมเดร์ินเทรด 

 

หุ้นสามญั 30,000,000 บาท 
 

30,000,000 บาท 
 

65.00 

14. บริษัท อาร์สยาม จ ากดั 
 

419/2 ซอยลาดพร้าว 15  
ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล  
เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท์ +66 (0) 2511 0555 
โทรสาร +66 (0) 2511 2324 
 

ธุรกิจจดัจ าหน่าย
เพลง 

 

หุ้นสามญั 1,000,000 บาท 
 

1,000,000 บาท 
 

99.93 

15. บริษัท อาร์ เอส ฟิล์ม แอนด์  
 ดสิทริบิวชัน่ จ ากดั 
 

203/34-36 ซอยลาดพร้าว 15  
ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล  
เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท์ +66 (0) 2511 0555 
 

ธุรกิจรับจ้างและ
ผลิตกิจกรรม 

 

หุ้นสามญั 5,000,000 บาท 
 

5,000,000 บาท 
 

99.99 
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ช่ือบริษัท สถานที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ ชนิดหุ้น ทุนจดทะเบียน ทุนช าระแล้ว ถือหุ้น 
ร้อยละ 

16. บริษัท อาวอง จ ากดั 
 

431/1 ซอยลาดพร้าว 15  
ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล  
เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท์ +66 (0) 2511 0555 
โทรสาร +66 (0) 2511 2324 

ธุรกิจรับจ้างและ
ผลิตกิจกรรม 

 

หุ้นสามญั 4,000,000 บาท 
 

4,000,000 บาท 
 

99.98 

17. บริษัท อาร์.เอส. สปอร์ตมาสเตอร์ 
จ ากดั 

 

419/2 ซอยลาดพร้าว 15  
ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล  
เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท์ +66 (0) 2511 0555 
โทรสาร +66 (0) 2511 2324 

ธุรกิจรับจ้างและ
ผลิตกิจกรรม 

 

หุ้นสามญั 4,500,000 บาท 
 

4,500,000 บาท 
 

75.98 
 

18. บริษัท บางกอก ออร์กาไนเซอร์ จ ากดั 
 

419/2  ซอยลาดพร้าว 15 ถนน
ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขต
จตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท์ +66 (0) 2511 0555 
โทรสาร +66 (0) 2511 2324 

ธุรกิจรับจ้างและ
ผลิตกิจกรรม 

 

หุ้นสามญั 3,000,000 บาท 
 

3,000,000 บาท 
 

99.98 
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6.2 ข้อมูลส าคัญอ่ืน 

 -ไมมี่- 
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ส่วนที่ 2 
การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 

 

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจ านวน 1,013,591,880 บาท  
แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 1,013,591,880 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท มีทุน 
ช าระแล้วจ านวน  1,009,937,646 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 1,009,937,646 หุ้น 
มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท  

 
7.2 ผู้ถือหุ้น 

กลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เม่ือวันท่ี  
30 ธนัวาคม 2558 มีดงันี ้ 
 

ล าดับ 
ที่ 

ช่ือ-สกุล จ านวนหุ้นท่ีถือ 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

1 กลุม่ เชษฐโชตศิกัดิ*์ 398,467,900 39.45 
2 กลุม่ วณิชวรากิจ ** 121,000,000 11.98 
3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั 74,188,834 7.35 
4 นายสนัติ โกวิทจินดาชยั 21,367,100 2.12 
5 SIX SIS LTD 18,468,240 1.83 
6 นายชาญยทุธ์ิ เหลา่รัดเดชา 18,468,240 1.83 
7 กองทนุเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลสั 12,846,800 1.27 
8 กองทนุเปิด เค หุ้นทนุบริพตัรเพ่ือการเลีย้งชีพ 11,473,000 1.14 
9 นางสาวชมกมล พุม่พนัธุ์มว่ง 11,400,000 1.13 
10 นายศิริศกัดิ ์สนโสภณ 9,721,100 0.96 

 
 หมายเหตุ * กลุม่เชษฐโชติศกัดิ์ ได้แก่ 

1. นายสรุชยั เชษฐโชติศกัดิ์ ถือหุ้นจ านวน 384,400,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  38.06 
2. นายสวุฒัน์ เชษฐโชติศกัดิ์ ถือหุ้นจ านวน  374,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  0.04 
3. นายเชษฐ เชษฐโชติศกัดิ์ ถือหุ้นจ านวน 9,955,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.98 
4. นายโชติ เชษฐโชติศกัดิ์ ถือหุ้นจ านวน 3,738,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  0.37 
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หมายเหตุ (ต่อ) ** กลุม่วณิชวรากิจ ได้แก่  
1. นายโสรัตน์ วณิชวรากิจ ถือหุ้นจ านวน 111,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10.99 
2. นายโยธิน วณิชวรากิจ ถือหุ้นจ านวน 10,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.99 

 

 รายช่ือกลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ท่ีโดยพฤตกิารณ์ มีอิทธิพลตอ่การก าหนดนโยบายการจดัการ 
หรือการด าเนินงานของบริษัทอยา่งมีนยัส าคญั  (กลุ่มผู้ ถือหุ้น หรือ ผู้ ถือหุ้นท่ีถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 
10 และด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทฯ หรือสง่ตวัแทนเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท)  
 
7.3 การออกหลักทรัพย์อ่ืน 

 -ไมมี่- 
 
7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิ
หลังจากหกัภาษีและส ารองตามกฎหมายแล้ว ทัง้นี ้คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอ านาจในการ
พิจารณายกเว้นไม่ด าเนินการตามนโยบายดงักล่าว หรือเปล่ียนแปลงนโยบายดงักล่าวได้เป็นครัง้คราว 
โดยอยูภ่ายใต้เง่ือนไขท่ีการด าเนินการดงักลา่วจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้น 
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8. โครงสร้างการจัดการ 

 

 

 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
(Nomination and Remuneration Committee) 

 

คณะกรรมการพฒันาทรัพยากรบคุคล 
(Human Development Committee) 

 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
(CEO) 

 

คณะกรรมการบริหาร 
(Executive Board) 

 

ทรัพยากรบคุคลและธุรการ 
(Human Resource and Administration) 

 
สื่อสารองค์กร 

(Corporate Communication) 

 

บริหารลกูค้าองค์กร 
(Corporate Client Management) 

 

ธุรกิจบรอดคาสท์ 
(Broadcast Business) 

ธุรกิจสื่อวิทย ุ
(Radio) 

 

การเงินและบญัช ี
(Finance & Accounting) 

 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Information Technology) 
 

ส านกักฎหมาย 
(Legal Office) 

 

ธุรกิจจดัจ าหน่ายเพลง 
 (Music Distribution) 

 

ธุรกิจสื่อโทรทศัน์ 
(Television) 

 

ฝ่ายตรวจสอบกลาง 
(Internal Audit) 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
(Audit Committee) 

 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
(Risk Management Committee) 

 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

(Corporate  Governance Committee) 

คณะกรรมการบริษัท 
(Board of Directors) 
 (Board of Directors) 

 

ธุรกิจรับจ้างและผลิตกิจกรรม 
 (Event Management) 

 
หมายเหต ุ:  กรณีท่ีไมใ่ชบ่ริษัทยอ่ย 100% กลุม่ผู้ ถือหุ้นหลกัสว่นท่ีเหลือไมไ่ด้เป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)  
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โครงสร้างของกลุม่บริษัทเป็นดงันี ้
 

บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) 

ธุรกิจสื่อ ธุรกิจจดัจ าหน่ายเพลง ธุรกิจรับจ้างและผลิตกิจกรรม 

สื่อโทรทศัน์ สื่อวิทย ุ บริหารลิขสิทธ์ิกีฬา 

บมจ.อาร์เอส 

99.99% บจ.สตาร์ช(ประเทศไทย) 

99.99% บจ.อาร์.เอส.เทเลวิชัน่ 

บมจ.อาร์เอส 
 

99.99% บจ.คลูลิซึ่ม 

บมจ.อาร์เอส 
 

99.99% บจ.สตาร์ช(ประเทศไทย) 

 83.33% บจ.อาร์เอส อนิเตอร์เนชัน่แนล บรอดคาสติง้ แอนด์  สปอร์ต แมเนจเม้นท์ 

บมจ.อาร์เอส 
 

99.99% บจ.จดัเก็บลิขสิทธ์ิไทย 

บมจ.อาร์เอส 
 

99.99% บจ.สตาร์ช(ประเทศไทย) 
 

99.99% บจ.โพเอมา่ 

99.98% บจ.บลแูฟร์ร่ี 

99.98% บจ.เวร่ีเวลล์  

99.99% บจ.อะลาดิน เฮ้าส์ 

99.97% บจ.ย๊าค 

99.99% บจ.ดีมีเดีย แอนด์ โปรดกัชัน่ 

หมายเหต ุ: -  ตวัเลขเปอร์เซน็ต์แสดงสดัสว่นการถือหุ้นของบริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) 

- กรณีท่ีไม่ใช่บริษัทย่อย 100% กลุม่ผู้ ถือหุ้นหลกัสว่นท่ีเหลือไม่ได้เป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) 

- บริษัทท่ีหยดุธุรกรรมชัว่คราว ได้แก่ บจ.อาร์.เอส.สปอร์ตมาสเตอร์ 

- บริษัทท่ีเลกิกิจการ และอยู่ระหว่างการช าระบญัชี ได้แก่ บจ.อาร์.เอส. ฟิล์ม แอนด์ ดสิทริบิวชัน่,  บจ.อาวอง,  บจ.บางกอก ออร์กาไนเซอร์,  บจ.อาร์สยาม 
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8.1 โครงสร้างการจัดการ 
โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ  ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และ 

คณะอนุกรรมการรวมทัง้หมด  7  ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  โดยมี
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

8.1.1 คณะกรรมการบริษัท 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัท ของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวุฒิ 
จ านวน 9 ทา่น โดยมีรายนามดงัตอ่ไปนี ้

  

1. นายสรุชยั เชษฐโชตศิกัดิ ์ ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร 
2. นางพรพรรณ เตชรุ่งชยักลุ 

  
กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร  
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล  
ประธานกรรมการพฒันาทรัพยากรบคุคล และ
เลขานกุารบริษัท 

3. นายดามพ์ นานา กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร  
กรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการบรรษัทภิบาล 

4. นายดนยัศษิฏ์ เปสลาพนัธ์ กรรมการบริษัท  
5. นายศภุชยั นิลวรรณ กรรมการบริษัท 
6. นายโสรัตน์ วณิชวรากิจ กรรมการบริษัท 
7. นายพิศษิฐ์ ดชัณาภิรมย์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและ

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
8. พลเอกไพโรจน์ พานิชสมยั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
9. รศ. วิทยา ดา่นธ ารงกลู กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

หมายเหต ุ 1 นายศภุชยั นิลวรรณ เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทแทนนายสทุธิศกัดิ์ ประศาสน์ครุการ โดยมีผลวนัที่  
16 พฤศจิกายน 2558 
2 รศ. วิทยา ดา่นธ ารงกลู ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระของบริษัท โดยมีผลวนัที่ 13 มกราคม 2559 และ 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่  5/2558 ประชุมเม่ือวันที่  16 พฤศจิกายน 2558 ได้มีมติแต่งตัง้ 
นางวรรณสดุา ธนสรานาต เป็นกรรมการแทน รศ. วิทยา ดา่นธ ารงกลู โดยมีผลวนัที่ 13 มกราคม 2559 
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นิยามกรรมการอิสระ  

 กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการจากภายนอกท่ีไม่ได้มีต าแหน่งเป็นผู้ บริหารหรือ
พนักงานประจ าของบริษัทฯ ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามผูกพัน
บริษัทฯ  และเป็นอิสระจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง สามารถท าหน้าท่ีคุ้มครอง
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั และสามารถชว่ยดแูลไม่ให้เกิดรายการท่ีมีความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่งบริษัทฯ กบับคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั โดยมีคณุสมบตั ิดงัตอ่ไปนี ้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย  บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ทัง้นีใ้ห้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ ท่ี
เก่ียวข้อง*ด้วย 

(2) ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน**/พนักงาน/ลูกจ้าง/ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือน
ประจ า/ผู้ มีอ านาจควบคุมบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบั
เดียวกัน***  หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ทัง้ในปัจจุบนั และในช่วงเวลา 2 ปีก่อน
ได้รับการแตง่ตัง้ 

(3) ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่
สมรส พ่ีน้องและบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอ านาจ
ควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ
หรือบริษัทยอ่ย 

(4) ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ แบง่ได้ ดงันี ้

(ก) ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

 ความสมัพนัธ์ในลกัษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ 

 ลกัษณะความสมัพนัธ์ : ผู้สอบบญัชี ผู้ ให้บริการทางวิชาชีพอ่ืน เช่น ท่ี
ปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น 

 ระดบันยัส าคญัท่ีเข้าขา่ยไมอิ่สระ 

- กรณีผู้สอบบญัชี  : ห้ามทกุกรณี 

- กรณีเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอ่ืน : มลูคา่รายการเกิน 2 ล้านบาทตอ่ปี 
 ความสมัพนัธ์ทางการค้า/ทางธุรกิจ (ใช้แนวทางในท านองเดียวกบัข้อก าหนด

วา่ด้วยการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของตลาดหลกัทรัพย์ฯ) 
 ลกัษณะความสมัพนัธ์ : ก าหนดครอบคลมุรายการทางธุรกิจทกุประเภท 

ได้แก่ รายการท่ีเป็นธุรกรรมปกติ รายการเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 

รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์/บริการ และรายการให้หรือรับความช่วยเหลือ
ทางการเงิน 
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 ระดบันยัส าคญัท่ีเข้าข่ายไม่อิสระ  : มลูคา่รายการ ≥ 20 ล้านบาท หรือ  

≥ 3 % ของ NTA ของบริษัท แล้วแตจ่ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี ้ในการ
พิจารณามูลค่ารายการให้รวมรายการท่ีเกิดขึน้ในระหว่าง 6 เดือน ก่อน
วนัท่ีมีการท ารายการในครัง้นีด้้วย 

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

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

(ง) ข้อยกเว้น : กรณีมีเหตุจ าเป็นและสมควร ซึ่งมิได้เกิดขึน้อย่างสม ่าเสมอและ
ต่อเน่ือง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบอาจมีความสัมพันธ์เกินระดับ
นัยส าคัญท่ีก าหนดในระหว่างด ารงต าแหน่ง ก็ได้ แต่ต้องได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทก่อน และมติ ท่ีได้ต้องเป็นมติเป็นเอกฉันท์ นอกจากนี ้ 
คณะกรรมการบริษัทต้องจดัให้มีการเปิดเผยความสมัพนัธ์ดงักล่าวของกรรมการ
รายนัน้ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์ ( แบบ Filing ) แบบ
แสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) ของ
บริษัทฯ และหากต่อมาบริษัทฯจะเสนอกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบราย
นัน้ เพ่ือด ารงต าแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการ
เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ดงักล่าวในหนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้นในวาระ
เลือกตัง้กรรมการด้วย 

(5) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

(6) ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระได้ 

(7) กรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบัติตามข้อ (1)-(6) อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรือนิตบิคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบ
องค์คณะ (Collective Decision)ได้ 

  ทัง้นี ้ในกรณีท่ีกรรมการอิสระมีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระในบริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย และบริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการ
ด ารงต าแหนง่ดงักลา่ว และคา่ตอบแทนรวม ท่ีกรรมการอิสระรายนัน้ได้รับในแบบ Filing แบบ 56-1 
และแบบ 56-2 ด้วย 
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หมายเหตุ 
*  ผู้ที่เก่ียวข้อง หมายถึง  บคุคลตามมาตรา 258 แหง่พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ 
** กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน หมายถึง กรรมการที่ด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหาร กรรมการที่ท าหน้าที่รับผิดชอบเยี่ยง

ผู้บริหาร และกรรมการที่มีอ านาจลงนามผกูพนั เว้นแตแ่สดงได้วา่เป็นการลงนามผกูพนัตามรายการที่คณะกรรมการมีมติ
อนมุตัิไว้แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกบักรรมการรายอ่ืน 

*** บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั หมายถึง บริษัทยอ่ยตัง้แต ่2 บริษัทขึน้ไปที่มีบริษัทใหญ่เป็นบริษัทเดียวกนั 

 
กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัท  

 กรรมการผู้ มีอ านาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัท ประกอบด้วย  นายสุรชัย เชษฐโชติศกัดิ ์ 
นายดนยัศษิฏ์ เปสลาพนัธ์ นางพรพรรณ เตชรุ่งชยักลุ นายดามพ์ นานา นายศภุชยั นิลวรรณ สองใน
ห้าคนนีล้งลายมือช่ือร่วมกนั และประทบัตราส าคญัของบริษัท  

 ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 

 ท่ีประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ท่ี 1/2546 เม่ือวันท่ี 13 มกราคม 2546 ได้มีมติก าหนด
ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทไว้ ดังนี ้ คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจหน้าท่ี
จดัการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั มติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น และมี
อ านาจมอบหมายแตง่ตัง้กรรมการจ านวนหนึ่งให้เป็นกรรมการบริหารหรือมอบหมายให้บคุคลอ่ืนใด 
เพ่ือด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างภายใต้การควบคมุของคณะกรรมการบริษัทได้ เว้น
แต่อ านาจในการด าเนินการดงัต่อไปนี ้ จะกระท าได้ก็ต่อเม่ือได้รับอนุมตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นก่อน 
ทัง้นีก้ าหนดให้รายการท่ีกรรมการหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเร่ืองใด ไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 

(ก) เร่ืองท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องได้มติจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

(ข) การท ารายการท่ีกรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายท่ีกฎหมาย หรือข้อก าหนดของ
ตลาดหลกัทรัพย์ระบใุห้ต้องได้รับอนมุตัจิากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

 และในกรณีดงัตอ่ไปนีจ้ะต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท และท่ี
ประชุมผู้ ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ี 
เข้าประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญั 
(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ 
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(ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทัง้หมดหรือ
บางสว่นท่ีส าคญั การมอบหมายให้บคุคลอ่ืนเข้าจดัการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวม
กิจการกบับคุคลอ่ืนโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 

(ง) การแก้ไขเพิ่มเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 
(จ) การเพิ่มทนุ การลดทนุ การออกหุ้นกู้  การควบหรือเลิกบริษัท 
(ฉ)  การใดท่ีพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์ หรือประกาศตลาดหลกัทรัพย์ก าหนดให้ต้องได้รับ

มติจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น เช่น การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจด
ทะเบียน หรือรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ ตลอดจนอ านาจอนุมัติของคณะกรรมการ ของบริษัท อาร์ เอส 
จ ากดั (มหาชน) รวมถึงเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

1. พิจารณาและอนมุตัวิิสยัทศัน์ และพนัธกิจของกลุม่บริษัทฯ 
2. ดแูลให้การด าเนินการต่างๆ เป็นไปตามนโยบายการก ากับดแูลกิจการท่ีดี และคู่มือ

จรรยาบรรณของกลุม่บริษัทฯ 
3. อนุมตัิและหรือให้ความเห็นชอบนโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจ าปี และ

ก ากับดแูลให้ฝ่ายจดัการด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานท่ีก าหนดไว้
อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4. พิจารณาและอนุมัติรายการท่ีมีนัยส าคัญ ตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับ 
ประกาศ นโยบาย ระเบียบหรืออ านาจด าเนินการของบริษัท  

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าท่ีพิจารณารายช่ือกรรมการใหม่ซึ่งได้รับการพิจารณากลั่นกรอง
แล้วและน าเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน กรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือ
จะต้องพร้อมท่ีจะทุ่มเทเวลา ความรู้ ความสามารถท่ีมีให้แก่บริษัทฯ และมีความเข้าใจหน้าท่ีความ
รับผิดชอบของกรรมการ ส าหรับกรรมการใหม่ทางบริษัทฯ มีกระบวนการให้ข้อมูลเก่ียวกับธุรกิจ
และการด าเนินงานของบริษัทฯ เพ่ือให้กรรมการใหม่มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ ได้
เป็นอยา่งด ี

 นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการท างานของคณะกรรมการบริษัท
ประจ าปีตามแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท เพ่ือเป็นการตรวจสอบการท างานและ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานของคณะกรรมการบริษัทให้ดียิ่งขึน้ 
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ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของประธานกรรมการ 

เพ่ือท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชมุคณะกรรมการ อีกทัง้ลงคะแนนเสียงชีข้าดในกรณีท่ี 
ท่ีประชุมคณะกรรมการมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงเท่ากัน ตลอดจนท าหน้าท่ีเรียก
ประชุมคณะกรรมการ และเป็นประธานในท่ีประชุมใหญ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท รวมถึงปฏิบตัิหน้าท่ี
ตามกฎหมายซึง่ก าหนดไว้เฉพาะให้เป็นหน้าท่ีของประธานกรรมการ 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2558 
 
รายนามคณะกรรมการ ต าแหน่ง         จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายสรุชยั เชษฐโชตศิกัดิ ์ ประธานกรรมการ                      5/6 
2. นางพรพรรณ เตชรุ่งชยักลุ กรรมการ                                  6/6 
3. นายดามพ์ นานา กรรมการ                                  6/6 
4. นายดนยัศษิฏ์ เปสลาพนัธ์       กรรมการ                                  6/6 
5. นายศภุชยั นิลวรรณ   กรรมการ                                  1/6 
6. นายโสรัตน์ วณิชวรากิจ กรรมการ                                  6/6 
7. นายพิศษิฐ์   ดชัณาภิรมย์ กรรมการอิสระ                          6/6 
8. พลเอก ไพโรจน์  พานิชสมยั     กรรมการอิสระ                          6/6 
9. รศ.วิทยา ดา่นธ ารงกลู กรรมการอิสระ                          5/6 
 

หมายเหต ุ 1. นายศภุชยั นิลวรรณ เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทแทนนายสทุธิศกัดิ์ ประศาสน์ครุการ โดยมีผลวนัที่  
16 พฤศจิกายน 2558 
2. รศ. วิทยา ด่านธ ารงกูล ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระของบริษัท โดยมีผลวนัที่ 13 มกราคม 2559 
และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2558 ประชุมเม่ือวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 ได้มีมติแต่งตัง้ 
นางวรรณสดุา ธนสรานาต เป็นกรรมการแทน รศ. วิทยา ดา่นธ ารงกลู โดยมีผลวนัที่ 13 มกราคม 2559 
3. นายสรุชยั เชษฐโชติศกัดิ์ ไมไ่ด้เข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3/2558 เน่ืองจากติดภารกิจที่
ตา่งประเทศ 
4. รศ.วิทยา ดา่นธ ารงกลู ไมไ่ด้เข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2558 เน่ืองจากติดภารกิจ 
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8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วย
ผู้ทรงคณุวฒุิจ านวน  3 ทา่น โดยมีรายนามดงัตอ่ไปนี ้

1. นายพิศษิฐ์ ดชัณาภิรมย์ ประธานคณะกรรมการ 
2. พลเอก ไพโรจน์ พานิชสมยั กรรมการ 
3. รศ.วิทยา ดา่นธ ารงกลู กรรมการ 
 

หมายเหต ุ: 1.นายพิศิษฐ์   ดชัณาภิรมย์  คือ กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ และ ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของ
บริษัท  โดยเป็นผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 966  รับตรวจสอบบัญชี บริษัทต่างๆ  ซึ่งไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 2. รศ. วิทยา ด่านธ ารงกูล ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยมีผลวนัที่ 13 มกราคม 2559 
และที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2558 ประชมุเม่ือวนัที่ 16 พฤศจิกายน 2558 ได้มีมติแต่งตัง้นางวรรณสดุา ธนสรานาต 
เป็นกรรมการตรวจสอบแทน รศ. วิทยา ดา่นธ ารงกลู โดยมีผลวนัที่ 13 มกราคม 2559 

  
 ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(ก) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท เพ่ือมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย การตดัสินใจ
ทางธุรกิจ ตลอดจนการก ากบัดแูลกิจการ 

(ข) พิจารณา คดัเลือก เสนอแตง่ตัง้ และถอดถอนผู้สอบบญัชี และเสนอค่าสอบบญัชีบริษัท
ประจ าปี รวมถึงประเดน็ ดงันี ้

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

 ให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าประชุมด้วยอย่างน้อย 1 
ครัง้ ตอ่ปี เพ่ือขอความเห็นจากผู้สอบบญัชีในเร่ืองตา่งๆ 

(ค) พิจารณานโยบายและแนวทางปฏิบตัิของฝ่ายตรวจสอบกลางให้มีความเหมาะสมและมี
ประสิทธิผลอยา่งตอ่เน่ือง 

(ง) พิจารณาทบทวนแผนงานการตรวจสอบประจ าปีของฝ่ายตรวจสอบกลาง 

(จ) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และ การตรวจสอบภายในท่ีมีความ
เหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกบัผู้สอบบญัชีภายในและภายนอก  รวมถึง
ประเดน็ ดงันี ้
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 ให้ความเห็นชอบในการแตง่ตัง้ โยกย้าย เลิกจ้าง และพิจารณาความดีความชอบของ
หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทัง้นีเ้พ่ือให้หน่วยงานดงักล่าวมีความเป็นอิสระ
อยา่งแท้จริง 

 พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยพิจารณาจากการปฏิบตัิ
หน้าท่ี และการรายงานตา่งๆ รวมถึงสายงานบงัคบับญัชาของหนว่ยงานนี ้ 

(ฉ) พิจารณารายงานผลการตรวจสอบรายไตรมาส  และข้อเสนอแนะของผู้สอบบญัชีภายใน
และภายนอก รวมทัง้ตดิตามผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะดงักลา่ว 

(ช) สอบทานรายการทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยรายไตรมาส ให้มีความถูกต้อง
เช่ือถือได้ และมีการเปิดเผยข้อมลูท่ีเพียงพอ ตามกระบวนการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

(ซ) ดแูล และสอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบตัิตามกฎระเบียบ หรือข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

(ฌ) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไป
ตามกฎหมายและข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นีเ้พ่ือให้มัน่ใจว่า รายการดงักล่าว 
สมเหตสุมผล และเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ 

(ญ) พิจารณาร่วมกบัผู้สอบบญัชีถึงปัญหา หรือ ข้อจ ากดัท่ีเกิดขึน้จากการตรวจสอบงบการเงิน 

(ฎ) จดัท ารายงานการก ากบัดแูลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงาน
ประจ าปีของบริษัทฯ  ซึง่รายงานดงักลา่วลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้อง
ประกอบด้วยข้อมลู  ดงันี ้

 จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแตล่ะทา่น 

 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในประเดน็ ดงันี ้

o ความถกูต้องครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 

o ความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ 

o การปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของ
ตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

o ความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

o รายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

o ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิ
หน้าท่ีตามกฎบตัร 

 รายการอ่ืนท่ีเห็นว่า ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
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(ฏ) คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจเชิญกรรมการบริหาร ผู้บริหาร หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องมาให้
ข้อมลู หรือ เข้าร่วมประชมุได้ 

(ฐ) การปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย  ด้วยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ 

8.1.3 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ประกอบด้วย
ผู้ทรงคณุวฒุิจ านวน 3 ทา่น โดยมีรายนามดงัตอ่ไปนี ้

1. นายพิศษิฐ์ ดชัณาภิรมย์ ประธานกรรมการ 
2. พลเอกไพโรจน์ พานิชสมยั กรรมการ 
3. รศ.วิทยา ดา่นธ ารงกลู กรรมการ 
   

หมายเหต ุ 1. รศ. วิทยา ด่านธ ารงกูล ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท โดยมีผลวันที่  
13 มกราคม 2559 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่  5/2558 ประชุมเม่ือวันที่  16 พฤศจิกายน 2558 ได้มีมติแต่งตัง้ 
นางวรรณสดุา ธนสรานาต เป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนแทน รศ. วิทยา ดา่นธ ารงกลู โดยมีผลวนัที่ 13 มกราคม 2559 

  

 ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

(ก) พิจารณาหลกัเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบคุคลท่ีมีคณุสมบตัเิหมาะสมเพ่ือด ารง
ต าแหนง่กรรมการ รวมทัง้คดัเลือกบคุคลตามกระบวนการสรรหาท่ีได้ก าหนดไว้ และเสนอ
ความเห็นตอ่คณะกรรมการบริษัทซึ่งจะน าเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นให้เป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการ   

แบง่ได้เป็น 

 ก าหนดคณุสมบตัิของกรรมการท่ีต้องการสรรหาให้เป็นไปตามโครงสร้าง ขนาด และ
องค์ประกอบของคณะกรรมการท่ีคณะกรรมการก าหนดไว้ โดยด าเนินการ ดงันี ้

o พิจารณาความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญของ
กรรมการโดยรวมว่า คณะกรรมการต้องการกรรมการท่ีมีคณุสมบตัิลกัษณะ
ใดบ้าง 

o พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละคน เพ่ือพิจารณาว่า 
กรรมการอิสระคนใดมีคณุสมบตัคิรบถ้วนหรือคนใดขาดคณุสมบตัิในการเป็น
กรรมการอิสระ รวมทัง้พิจารณาว่า จ าเป็นต้องสรรหากรรมการอิสระใหม่
หรือไม ่ หากมีกรรมการอิสระไมค่รบตามนโยบายของคณะกรรมการ 

o พิจารณาการอทุิศเวลาของกรรมการ  
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 สรรหาและเสนอช่ือบคุคลท่ีเหมาะสมท่ีจะมาด ารงต าแหนง่กรรมการให้คณะกรรมการ
พิจารณาเพ่ือเสนอช่ือให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตัง้  โดยด าเนินการ ดงันี ้

o ก าหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับ
ลกัษณะเฉพาะของบริษัทฯ 

o ด าเนินการพิจารณารายช่ือบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือมาและคดัเลือกบคุคลท่ี
มีคณุสมบตัสิอดคล้องกบัเกณฑ์คณุสมบตัท่ีิก าหนดไว้ 

o ตรวจสอบให้รอบคอบว่าบคุคลท่ีจะถูกเสนอช่ือนัน้มีคณุสมบตัิตามกฎหมาย
และข้อก าหนดของหนว่ยงานทางการ 

o ด าเนินการทาบทามบุคคลท่ีมีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติท่ี
ก าหนดไว้ เพ่ือจะได้มัน่ใจว่า บุคคลดงักล่าวมีความยินดีจะมารับต าแหน่ง
กรรมการของบริษัท หากได้รับการแตง่ตัง้จากผู้ ถือหุ้น 

o เสนอช่ือให้คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาและบรรจช่ืุอในหนงัสือนดัประชมุผู้ ถือ
หุ้น เพ่ือให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ตอ่ไป 

(ข) พิจารณารูปแบบและหลกัเกณฑ์การจ่ายคา่ตอบแทนของกรรมการเพ่ือเสนอความเห็นตอ่
คณะกรรมการ ซึง่จะน าเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นให้เป็นผู้อนมุตัิ 

(ค) พิจารณาเกณฑ์ประเมินผลประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

(ง) พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนประจ าปีของกรรมการ 
(จ) พิจารณาการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ (หรือใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ น) ให้แก่

กรรมการ และพนกังาน โดยให้เง่ือนไขต่างๆจูงใจให้กรรมการและพนกังานปฏิบตัิหน้าท่ี
เพ่ือให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ ถือหุ้ นในระยะยาวและสามารถรักษาบุคลากรท่ีมี
คณุภาพได้อยา่งแท้จริง แตใ่นขณะเดียวกนัต้องไมส่งูเกินไปและเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นด้วย 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2550 เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2550 ได้มีมติแตง่ตัง้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และอนุมัติขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

8.1.4 คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวุฒิ
จ านวน  3 ทา่น ดงัรายนามตอ่ไปนี ้

1. นายสรุชยั เชษฐโชตศิกัดิ ์ ประธานกรรมการ 
2. นางพรพรรณ เตชรุ่งชยักลุ กรรมการ 
3. นายดามพ์ นานา กรรมการ 
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 ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2546 เม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2546 และท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2556 เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2556 ได้มีมติก าหนดขอบเขตอ านาจ
หน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร โดยก าหนดให้คณะกรรมการบริหารมีอ านาจหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้

(ก) มีอ านาจพิจารณาอนมุตัิการกู้หรือให้กู้ ยืมเงิน หรือ การขอสินเช่ือใดๆ จากสถาบนัการเงิน 
รวมตลอดถึงการเข้าเป็นผู้ค า้ประกัน หรือ การช าระหรือใช้จ่ายเงินเพ่ือธุรกรรมตามปกติ
ธุรกิจของบริษัทฯ ทัง้นี ้ภายในวงเงินส าหรับแตล่ะรายการไม่เกินกว่า 100 ล้านบาท หรือ
จ านวนเทียบเทา่  

(ข) มีอ านาจแตง่ตัง้ ถอดถอนเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ในต าแหน่งท่ีไม่สงูกว่าต าแหน่งประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร (เดมิใช้ช่ือต าแหนง่เป็นกรรมการผู้จดัการ)   

(ค) มีอ านาจจดัท า เสนอแนะและก าหนดนโยบายแนวทางธุรกิจ และกลยทุธ์ทางธุรกิจของ
บริษัทฯ ตอ่คณะกรรมการ 

(ง) จัดตัง้โครงสร้างองค์กรและการบริหาร และกรรมการบริหาร โดยให้ครอบคลุมทุก
รายละเอียดของการคดัเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างของพนกังานของ
บริษัทฯ 

(จ) ก าหนดแผนธุรกิจ อ านาจการบริหารงาน อนุมัติงบประมาณส าหรับประกอบธุรกิจ
ประจ าปี และงบประมาณรายจา่ยประจ าปี และด าเนินการตามแผนทางธุรกิจและกลยทุธ์
ทางธุรกิจโดยสอดคล้องกบันโยบาย และแนวทางธุรกิจท่ีได้แถลงตอ่คณะกรรมการ 

(ฉ) ปฏิบตัหิน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายในแตล่ะชว่งเวลาจากคณะกรรมการ 

อนึ่ง การอนมุตัิการเข้าท ารายการดงักล่าวข้างต้น จะต้องไม่มีลกัษณะเป็นการอนมุตัิการ
เข้าท ารายการท่ีท าให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้ รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหาร 
สามารถอนมุตักิารเข้าท ารายการท่ีตนหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง หรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใด (ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามท่ีส านักงาน ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด) ท ากับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนมุตัิการเข้าท ารายการท่ีเป็นไป
ตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอนมุตัิไว้ ทัง้นี ้ให้คณะกรรมการมี
อ านาจในการแก้ไขเปล่ียนแปลงขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารได้ตามท่ีจ าเป็น
หรือเห็นสมควร 
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8.1.5 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวุฒิ
จ านวน  2 ทา่น โดยมีรายนามดงัตอ่ไปนี ้

1. นางพรพรรณ เตชรุ่งชยักลุ ประธานกรรมการ 
2. นายดามพ์ นานา กรรมการ 

   
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 5/2553 เม่ือวนัท่ี 16 สิงหาคม 2553 ได้มีมติแต่งตัง้
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และอนมุตัิขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารความ
เส่ียง โดยก าหนดให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีอ านาจหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) พิจารณานโยบาย  แผนงานและการด าเนินงานบริหารความเส่ียง รวมถึงให้ค าแนะน าแก่
คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจดัการในเร่ืองการบริหารความเส่ียง 

(ข) ก ากับดแูลและสนบัสนุนให้การบริหารความเส่ียงเป็นไปตามแผนงานและส าเร็จลุล่วงใน
ระดบัองค์กร ตลอดจนระดบัโครงการ  

(ค) พิจารณาความเส่ียงท่ีส าคญัของบริษัทในระดบัองค์กร และประเมินการด าเนินงานบริหาร
ความเส่ียง ให้สอดคล้องกบักลยทุธ์และแผนธุรกิจของบริษัท 

(ง) รายงานการปฏิบตังิานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท 

8.1.6 คณะกรรมการบรรษัทภบิาล  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบด้วย ผู้ ทรงคุณวุฒิ 

จ านวน 2 ทา่น โดยมีรายนามดงัตอ่ไปนี ้

1. นางพรพรรณ เตชรุ่งชยักลุ ประธานกรรมการ 
2. นายดามพ์ นานา กรรมการ 

   
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภบิาล 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2554 เม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2554 ได้มีมติแตง่ตัง้
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และอนุมัติขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
โดยก าหนดให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล มีอ านาจหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) เสนอแนวทางหรือนโยบายด้านการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ตอ่คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัท 
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(ข) ทบทวนหรือปรับปรุงแนวทางหรือนโยบายด้านการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท 
(ค) ให้ค าแนะน าด้านการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี แก่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ

บริษัท 
(ง) ดแูลให้กรรมการและฝ่ายจดัการปฏิบตังิานตามนโยบายด้านการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

8.1.7 คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล   

ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ 
ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิจ านวน 2 ทา่น โดยมีรายนามดงัตอ่ไปนี ้

1. นางพรพรรณ เตชรุ่งชยักลุ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวประอรศรี อดุมผล กรรมการ 

   
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

(ก) น าเสนอนโยบาย และ แนวทางการบริหารทรัพยากรบคุคล 
(ข) พฒันากลยทุธ์ และ เทคนิควิธีเพ่ือการพฒันาทรัพยากรบคุคล 
(ค) ก ากบั และ ดแูลการด าเนินงานด้านพฒันาทรัพยากรบคุคล 
(ง) พิจารณา และ ตดัสินใจในประเด็นท่ีเก่ียวข้องด้านพฒันาทรัพยากรบคุคล ตามแนวทางท่ี

ได้รับอนมุตัโิดยคณะกรรมการบริหาร 

8.1.8 คณะผู้บริหาร  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558  คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน  7 
ทา่น โดยมีรายนามดงัตอ่ไปนี ้

1. นายสรุชยั เชษฐโชตศิกัดิ ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
2. นางพรพรรณ เตชรุ่งชยักลุ ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบตักิาร 
3. นายดามพ์ นานา ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน 
4. นายดนยัศษิฏ์ เปสลาพนัธ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายกฎหมาย 
5. นายศภุชยั นิลวรรณ รองกรรมการผู้อ านวยการอาวโุส 
6. นางสาวชตุมิา ทิชาชาต ิ รองกรรมการผู้อ านวยการอาวโุส 
7. นางสาวนงลกัษณ์ งามโรจน์ รองกรรมการผู้อ านวยการอาวโุส 
 

หมายเหต ุ  ผู้บริหาร หมายถึง ผู้บริหารตามนิยามของประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์ (กลต.)  ที่ สจ.14/2540 
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 ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2546 เม่ือวันท่ี 28 มกราคม 2546 และครัง้ท่ี 
2/2556 เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2556 ได้มีมตกิ าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร (เดิมใช้ช่ือต าแหน่งเป็นกรรมการผู้ จัดการ) โดยก าหนดให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร มี
อ านาจอนุมตัิในการด าเนินการใดๆ ท่ีจ าเป็นหรือเก่ียวเน่ืองกับการด าเนินงานตามธุรกิจปกติของ
บริษัทฯ ภายในวงเงินส าหรับแตล่ะรายการไมเ่กินกวา่ 25 ล้านบาท หรือจ านวนเทียบเท่า ทัง้นี ้การ
อนมุตักิารท ารายการดงักลา่วข้างต้นประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารไมมี่อ านาจในการด าเนินการใดๆ ใน
หรือเก่ียวกับรายการท่ีเก่ียวโยงกัน รายการการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ งสินทรัพย์ท่ีส าคัญของ
บริษัทฯ และ/หรือ รายการหรือเร่ืองท่ีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือ บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง มี
ส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดท่ีจะท าขึน้กับบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย ในกรณีดังกล่าว รายการหรือเร่ืองดังกล่าวจะต้องน าเสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการของบริษัทฯ (แล้วแตก่รณี) เพ่ือพิจารณาอนมุตั ิ

 
8.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2550 เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2550 ได้มีมติแตง่ตัง้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และอนุมัติขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดงันัน้ การคดัเลือกบคุคลท่ีจะเข้าด ารงต าแหน่ง
เป็นกรรมการของบริษัทฯ ต้องผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน วิธีการสรรหา
กรรมการจะกระท าโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคดัเลือก
ตามเกณฑ์คณุสมบตัติามมาตรา 68 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ีเก่ียวข้อง นอกจากนีย้งัพิจารณาถึง
ความหลากหลายของทกัษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถเฉพาะเพื่อประโยชน์และการ
พฒันากิจการของบริษัทฯ รวมทัง้การอทุิศเวลา และความพยายามในการปฏิบตัิหน้าท่ี จากนัน้จึง
น ารายช่ือเสนอคณะกรรมการบริษัทและท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแตง่ตัง้ 

ในการแต่งตัง้คณะกรรมการของบริษัทฯ ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตัง้กรรมการ โดยใช้
เสียงข้างมากตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

 (ก) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่เสียงหนึง่ 
 (ข) ให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลไป 
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 (ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็น
กรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคล
ซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนท่ีจะพึงมีหรือ
จะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

 

8.3 เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้ให้ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบตัิการ ท าหน้าท่ีเป็นเลขานุการ
บริษัท ซึ่งปัจจุบนั คือ นางพรพรรณ เตชรุ่งชยักุล เพ่ือให้การด าเนินการของบริษัทฯ  เป็นไปตาม
หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย  

ช่ือสกุล นางพรพรรณ เตชรุ่งชยักลุ  

ต ำแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหาร  
 ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล  
 ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  
 ประธานกรรมการพฒันาทรัพยากรบคุคล 
 เลขานกุารบริษัท และประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบตักิาร 
อำยุ  45 ปี  
คุณวุฒทิำงกำรศึกษำ ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (MBA) 

สถาบนัศศินทร์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 ปริญญาตรี สถิติศาสตร์บณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 Executive Development Program รุ่นท่ี 4 (EDP 4) ปี 2552 

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
สัดส่วนกำรถือหุ้น ไมมี่  

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัว
ระหว่ำงผู้บริหำร 

                                               
ไมมี่ 

 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 2547 – ปัจจบุนั กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร 
บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) 

 2551 – ปัจจบุนั เลขานกุารบริษัท 
บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) 

 2550 – ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบตักิาร 
บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) 
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8.4 ค่าตอบแทนผู้บริหาร  

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

ก) กรรมการบริษัท  
 

รายการ 
ปี 2558 

จ านวน (ท่าน) จ านวนเงนิ (บาท) รายละเอียดค่าตอบแทน 
กรรมการบริษัท 10 1,025,000 คา่ตอบแทนประจ าและเบีย้ประชมุ 
กรรมการตรวจสอบ 3 1,863,000 คา่ตอบแทนประจ าและเบีย้ประชมุ 

 
 โดยมีรายละเอียดคา่ตอบแทนประจ า และเบีย้ประชมุกรรมการบริษัท เป็นรายบคุคลดงันี ้
 

 
ล าดับ 

 
รายนามกรรมการบริษัท 

ปี 2558 

ค่าตอบแทนประจ า (บาท) ค่าเบีย้ประชุม (บาท) 

1 นายสรุชยั เชษฐโชตศิกัดิ ์ - 125,000 

2 นางพรพรรณ เตชรุ่งชยักลุ - 120,000 

3 นายดามพ์ นานา - 120,000 

4 นายดนยัศิษฎ์ เปสลาพนัธ์ - 120,000 

5 นายสทุธิศกัดิ์ ประศาสน์ครุการ - 60,000 

 6 นายศภุชยั นิลวรรณ - 20,000 

7 นายโสรัตน์ วณิชวรากิจ - 120,000 

8 นายพิศษิฐ์   ดชัณาภิรมย์ - 120,000 

9 พลเอก ไพโรจน์  พานิชสมยั - 120,000 

10 รศ.วิทยา  ดา่นธ ารงกลู - 100,000 

 รวมทัง้หมด  1,025,000 
 

หมายเหต ุ 1. ค่าตอบแทนกรรมการนีเ้ป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการของบริษัทฯ ตามมาตรา 90 ของ
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชน จ ากัด พ.ศ. 2535 (โดยไม่รวมเงินเดือน และผลประโยชน์ที่เก่ียวข้องที่จ่ายให้กับกรรมการซึ่งด ารง
ต าแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ด้วย) และการเป็นกรรมการบริษัทยอ่ยไมไ่ด้รับคา่ตอบแทน 

  2. นายสทุธิศกัดิ์ ประศาสน์ครุการ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัท โดยมีนายศภุชยั นิลวรรณ เข้า
ด ารงต าแหน่งแทน โดยมีผลวนัที่ 16 พฤศจิกายน 2558   

  3. รศ.วิทยา ดา่นธ ารงกลู ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระของบริษัท โดยมีนางวรรณสดุา ธนสรานาต 
เข้าด ารงต าแหน่งแทน โดยมีผลวนัที่ 13 มกราคม 2559 
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 ข) กรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทฯ  

 

รายการ 

ปี 2558 
จ านวน  
(ท่าน) 

จ านวนเงนิ  
(ล้านบาท) 

รายละเอียดค่าตอบแทน 

กรรมการบริหาร 3 - - 
ผู้บริหาร 7 92.83 เงินเดือน / โบนสั / สวสัดิการอื่นๆ 

 

ในปี 2558 บริษัทได้จา่ยเงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพส าหรับผู้บริหาร 6 ราย จ านวน
เงินรวมประมาณ 2.29  ล้านบาท 

8.4.2 ค่าตอบแทนอ่ืน 

 -ไมมี่- 

 

บุคลากร 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทฯ มีจ านวนพนักงานทัง้หมด 1,310 คน 
ประกอบด้วยพนกังานใน บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) 1,103 คน และบริษัทในเครือ 207 คน 
และได้จา่ยผลตอบแทนเป็นจ านวนเงินรวมประมาณ  757 ล้านบาท โดยเป็นผลตอบแทนในรูปของ
เงินเดือน โบนสัและค่าใช้จ่ายบุคลากรอ่ืนๆ ตลอดจน มีเงินสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชีพส าหรับ
พนกังาน จ านวนเงินรวมประมาณ 20 ล้านบาท 

 
นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

1. บริษัทฯ ค านึงถึงความส าคญัของพนกังานในฐานะทนุมนษุย์ (Human Capital) ซึ่งเป็น
ปัจจัยส าคัญท่ีสุดท่ีจะผลักดนัให้องค์กรบรรลุสู่เป้าหมายได้ จึงก าหนดให้มีแผนงานและมีการ
จดัสรรงบประมาณในแตล่ะปีไว้อย่างชดัเจน และมีการจดัระดบัการพฒันาทรัพยากรบคุคล ไว้ 3 
ระดับ คือ การพัฒนาองค์กร (Organization Development) การพัฒนาอาชีพ (Career 
Development) และการฝึกอบรมและพฒันา (Training  Development) โดยในปี 2558 ได้จดัการ
อบรมรวมทัง้สิน้ 12 หลกัสตูร จ านวน 34 รุ่น แบง่เป็นจดัฝึกอบรมภายในเป็นจ านวน 228 ชัว่โมง
และฝึกอบรมภายนอกเป็นจ านวน 255 ชัว่โมง รวมทัง้หมด 483 ชัว่โมง แบง่เป็น 
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 1.1 การพฒันาองค์กร (Organization Development) ได้ส่งเสริมการสร้างวฒันธรรม
องค์กรภายในของกลุม่บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) ตัง้แตช่่วงการปฐมนิเทศพนกังานใหม่ ผ่าน
กิจกรรม Welcome Day จดัทัง้หมด 12 รุ่น  จ านวนผู้ เข้าอบรม 179 คน  

 1.2 การพัฒนาอาชีพของพนักงาน (Career Development) ได้ก าหนดเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) และก าหนดหลกัเกณฑ์การเล่ือนต าแหน่ง/ปรับระดบั
ต าแหนง่ (Promotion Path)  

 1.3 การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน (Training  Development) ได้ก าหนดแนว
ทางการพฒันาโดยใช้กรอบของความสามารถ (Competency Base Training) ประกอบกับผล
ส ารวจความจ าเป็นในการฝึกอบรม(Training Need) โดยมีวิธีการพฒันาทัง้ในส่วนของการส่งไป
ฝึกอบรมภายนอก (Public Training) และจดัฝึกอบรมภายใน (In-house Training) ท่ีครอบคลมุ
ทัง้ด้านการพัฒนาความรู้ (Knowledge Development) การพัฒนาทัศนคติ (Attitude 
Development) และการพฒันาทกัษะ  (Skill Development) ได้แก่ 1) หลกัสตูร RS Revolution 
Camp จ านวน 1 รุ่น ผู้ เข้าอบรมจ านวน 25 คน 2) การใช้โปรแกรม Lotus Notes จ านวน 2 รุ่น ผู้
เข้าอบรมจ านวน 87 คน 3) การใช้งานระบบบญัชี  Axapta จ านวน 2 รุ่น ผู้ เข้าอบรมจ านวน 49 
คน 4) Change Management through RS Media Revolution จ านวน 1 รุ่น ผู้ เข้าอบรมจ านวน 
25 คน 5) Interview Skill Techniques จ านวน 1 รุ่น ผู้ เข้าอบรมจ านวน 5 คน 6) กฎหมายลิขสิทธ์ิ 
จ านวน 1 รุ่น ผู้ เข้าอบรมจ านวน 104 คน 7) AEC preparation : Business English, English 
Conversation & Email Writing จ านวน 2 รุ่น ผู้ เข้าอบรมจ านวน 53 คน และ 8) Team Building 
CCM 2015 จ านวน 3 รุ่น ผู้ เข้าอบรมจ านวน 118 คน เป็นพนกังานตัง้แตร่ะดบัปฏิบตัิการถึงระดบั
ผู้บริหาร 

 บริษัทฯ ยงัได้จัดอบรมหลักสูตรความปลอดภัยส าหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้างาน
ใหม่ ตามท่ีกฎหมายก าหนด จ านวน 6 รุ่น มีผู้ เข้าอบรมทัง้สิน้ 291 คน และจดัให้พนกังานทกุคน
ท าการฝึกซ้อมดบัเพลิงและอพยพหนีไฟ รวมถึงจดัอบรมหลกัสตูรการดบัเพลิงขัน้ต้น จ านวน 2 รุ่น 
มีผู้ เข้าอบรมจ านวน 104 คน นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัจดักิจกรรมแบบ Non-Training และ กิจกรรม
การแบง่ปันความรู้ในองค์กร (Knowledge Sharing) ท่ีเปิดโอกาสให้พนกังานเข้าร่วมกิจกรรมได้
ตามความสนใจในรูปแบบการบรรยายพิเศษโดยผู้บริหารและวิทยากรผู้ทรงคณุวุฒิและประสบ
ความส าเร็จจากองค์กรต่างๆ เช่น การบรรยายพิเศษเร่ือง เทคนิคการย่ืนแบบภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาให้ได้ประโยชน์ทางภาษีสงูสดุ จ านวน 1 รุ่น ผู้ เข้าอบรมจ านวน 46 คน เป็นต้น 

2. บริษัทให้ความส าคญักบัการสร้างความผกูพนั (Engagement) ของพนกังานในองค์กร มา
อยา่งตอ่เน่ือง โดยจดัให้มีกิจกรรมตา่งๆ เชน่ กิจกรรมสงัสรรค์ปีใหม ่เป็นต้น 
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3. บริษัทมุ่งเน้นในการสร้างจิตส านึกในการรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social 
Responsibility - CSR) กบัพนกังานเพ่ือให้เป็นไปตามวิสยัทศัน์ขององค์กรอย่างตอ่เน่ือง โดยการ
ส่งเสริมและจดัให้มีกิจกรรมตา่งๆ เช่น กิจกรรม RS Birthday Charity ซึ่งจดัขึน้ทกุเดือนตลอดปี 
2558 เพ่ือให้พนกังาน ดารา และศิลปินท่ีมีวนัคล้ายวนัเกิดในแต่ละเดือนได้ร่วมแบง่ปันความสุข
ให้แก่ผู้ ด้อยโอกาสทางสงัคม ผู้ ป่วยโรคร้ายแรง เดก็ คนชรา และผู้พิการ ในมลูนิธิ สถานสงเคราะห์
และองค์กรเพ่ือสาธารณะตา่งๆ ดงันี ้ 

RS Birthday Charity ครัง้ท่ี 1 เดือนมกราคม 58 ท่ีมลูนิธิบ้านนกขมิน้ 
RS Birthday Charity ครัง้ท่ี 2 เดือนกมุภาพนัธ์ 58 ท่ีสถาบนัสขุภาพเดก็แหง่ชาตมิหาราชินี 
RS Birthday Charity ครัง้ท่ี 3 เดือนมีนาคม 58 ท่ีโรงพยาบาลทหารผา่นศกึ 
RS Birthday Charity ครัง้ท่ี 4 เดือนเมษายน 58 ท่ีมลูนิธิธารนเุคราะห์สถานพกัฟืน้คนชราบางเขน 
RS Birthday Charity ครัง้ท่ี 5 เดือนพฤษภาคม 58 ท่ีสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี  
RS Birthday Charity ครัง้ท่ี 6 เดือนมิถนุายน 58 ท่ีโรงพยาบาลจฬุาภรณ์  
RS Birthday Charity ครัง้ท่ี 7 เดือนกรกฎาคม 58 ท่ีโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ  
RS Birthday Charity ครัง้ท่ี 8 เดือนสิงหาคม 58 ท่ีสภากาชาดไทย  
RS Birthday Charity ครัง้ท่ี 9 เดือนกนัยายน 58 ท่ีมลูนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย  
RS Birthday Charity ครัง้ท่ี 10 เดือนตลุาคม 58 ท่ีศนูย์บริการทางสงัคมผู้สงูอายดุนิแดง 
RS Birthday Charity ครัง้ท่ี 11 เดือนพฤศจิกายน 58 ท่ีมลูนิธิเดก็อ่อนในสลมั  
RS Birthday Charity ครัง้ท่ี 12 เดือนธนัวาคม58 ท่ีโรงพยาบาลศริิราช  

 นอกจากนี ้บริษัทยงัได้จดักิจกรรม RS Media Trend Forum 2015 เพ่ือเป็นการแบง่ปัน
ประสบการณ์และองค์ความรู้ในฐานะผู้ เช่ียวชาญด้านธุรกิจส่ือแก่นักศึกษาและคณาจารย์ใน
มหาวิทยาลยัตา่งๆ ดงันี ้
 - RS Media Trend Forum 2015 หัวข้อ “สร้างสรรค์คนและงานอย่างไรให้รู้ทัน
อตุสาหกรรมส่ือ” ณ  มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
 - RS Media Trend Forum 2015 หวัข้อ “สร้างสรรค์งานดนตรีอย่างไรให้รู้ทนักระแสส่ือ” 
ณ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 - RS Media Trend Forum 2015 หัวข้อ “รู้ทันนวัตกรรมส่ือทีวีดิจิตอล” ณ 
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
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4. จากการท่ีบริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการ
ท างานโดยจัดให้มีตวัแทนพนักงานทุกระดบัร่วมเป็นคณะท างานด้านความปลอดภัยในระดบัต่างๆ 
เพ่ือขับเคล่ือนนโยบายด้านความปลอดภัยให้เห็นผลเป็นรูปธรรมและสอดคล้องตามกฎหมายและ
มาตรฐานด้านความปลอดภยัท่ีเก่ียวข้อง  
 

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ขยายผลและติดตามการด าเนินงานด้านความปลอดภัยฯ โดย
คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมได้ทบทวนแผนงานและน าแผนงานไป
ปฏิบตัิกบัพนกังานทกุระดบัเพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง เช่น 1) ประชุมคณะกรรมการ
ความปลอดภัยซึ่งเป็นตวัแทนพนกังานจากทุกระดบัเพ่ือการตรวจสอบ รายงาน และติดตามการแก้ไข
จดุเส่ียงภยัในพืน้ท่ีการท างาน 2) ปรับปรุงพืน้ท่ีการท างานในจุดท่ีอาจก่อให้เกิดอุบตัิเหตแุละท าการ
ติดป้ายสญัลกัษณ์ด้านความปลอดภยัตา่งๆ 3) ปรับปรุงระบบทางหนีไฟ ปรับปรุงป้ายบอกทางหนีไฟ
และไฟสอ่งสว่างฉกุเฉินให้อยู่ในมาตรฐานท่ีก าหนด และ 4) เก็บสถิติการเกิดอบุตัิเหตแุละการเจ็บป่วย
ของพนกังานท่ีใช้บริการห้องพยาบาลของบริษัทฯ เพ่ือวิเคราะห์หาสาเหต ุแนวทางแก้ไขและให้ข้อมูล
ข่าวสาร ความรู้ด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการท างานเพ่ือให้พนักงานน าไปปรับเปล่ียน
พฤตกิรรมการท างานให้มีความปลอดภยัและมีสขุภาพท่ีดี เป็นต้น 
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9. การก ากับดูแลกจิการ 

 บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการ โดยให้ความส าคญัตอ่ระบบการ

ควบคมุและการตรวจสอบภายใน และมุ่งเน้นการก ากบัดแูลฝ่ายบริหารให้ด าเนินการตามนโยบาย

อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชน์ระยะยาวของผู้ ถือหุ้น รวมทัง้มุ่งเน้นเร่ืองความโปร่งใสในการ

ด าเนินกิจการ การเปิดเผยข้อมลู และการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม ตลอดจนความรับผิดชอบ

ตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพฒันาท่ียัง่ยืน 

ในปี พ.ศ. 2558 บริษัทได้รับการจดัอนัดบัท่ี  Very Good CG Scoring จากผลส ารวจการ

ก ากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจ าปี พ.ศ. 2558  

สรุปการปฏิบตัติามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีในปี 2558 ดงันี ้

9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

 คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดให้มีนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯอย่าง

เป็นลายลกัษณ์อกัษร และจดัให้มีการพิจารณาทบทวนนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและคูมื่อ

จรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ และติดตามประเมินผลการปฏิบตัิตามนโยบายดงักล่าวอย่างน้อยปี

ละ 1 ครัง้ และบริษัทฯได้เผยแพร่ให้กรรมการและพนกังานเพ่ือใช้อ้างอิงและถือปฏิบตัิ  รวมทัง้

เผยแพร่บนเว็ปไซต์ภายในของบริษัทฯ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2559 เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีการ

พิจารณาทบทวน ปรับปรุง และอนมุตัินโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและคูมื่อจรรยาบรรณของ

กลุม่บริษัทฯ และตดิตามประเมินผลการปฏิบตัติามนโยบายดงักลา่ว 

 นอกจากนี ้บริษัทยงัได้ปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน
ท่ี ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยก าหนด ครอบคลมุแนวทางปฏิบตัเิป็น 5 หมวด ได้แก่ 

 สิทธิของผู้ ถือหุ้น 

 การปฏิบตัติอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั 

 บทบาทของผู้ มีสว่นได้เสีย 

 การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 

 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
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สิทธิของผู้ถือหุ้น 

 บริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญและเคารพสิทธิของผู้ ถือหุ้ น โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ี

กฎหมายก าหนด ใน ปี 2558 บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นวันท่ี 22 เมษายน 2558 ซึ่ง

กรรมการทกุทา่น ท่ีอยู่ในต าแหน่งได้เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น (รายช่ือกรรมการบริษัทท่ีเข้าประชมุผู้

ถือหุ้น ดรูายละเอียดได้ท่ีรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น) 

 บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้น รวมถึงนกัลงทนุสถาบนั 

ในการเข้าร่วมการประชุมผู้ ถือหุ้ น โดยบริษัทเลือกสถานท่ีจัดการประชุมมีระบบขนส่งมวลชน

เข้าถึงและเพียงพอเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเดนิทางเข้าร่วมการประชมุได้สะดวก 

บริษัทฯ มีนโยบายการปฏิบตัิกับผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยตระหนกัถึงความส าคญั

ของสิทธิของผู้ ถือหุ้นในการเข้าถึงข้อมลูของบริษัทฯ อย่างเพียงพอและทนัเวลา ในการจดัประชมุผู้

ถือหุ้นบริษัทฯ จะจดัสง่หนงัสือเชิญประชมุพร้อมทัง้ข้อมลูประกอบการประชมุตามวาระตา่งๆ ให้ผู้

ถือหุ้นทราบลว่งหน้าก่อนวนัประชมุอยา่งน้อย 7 วนั ซึง่เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

ในปี 2558 บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์(ประเทศไทย) จ ากดั ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของ

บริษัทฯ เป็นผู้จดัสง่หนงัสือเชิญประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าก่อนวนัประชมุไม่น้อยกว่า 7 วนั หรือ 

14 วนั แล้วแตก่รณีท่ีกฎหมายก าหนด 

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จดัส่งหนงัสือนดัประชุม พร้อมทัง้ข้อมูลประกอบการประชมุตาม

วาระต่างๆ ให้ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด ซึ่งในแต่ละ

วาระมีหลกัการและเหตผุลและความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบ  นอกจากนัน้ บริษัทฯ

ได้เผยแพร่หนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น และ เอกสารประกอบการประชุม  ทัง้ภาษาไทย และ

ภาษาอังกฤษไว้ท่ี 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 

เผยแพร่รายงานประจ าปี ไว้ท่ี Website ของบริษัทฯ ก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 7 วนั  เพ่ือเพิ่ม

ความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ ถือหุ้น ส่วนรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นท่ีจดัในปี 2558 ได้

น าไป post ไว้ภายใน 14 วนั หลงัการประชมุผู้ ถือหุ้นแล้วเสร็จ บริษัทฯ ได้จดัการประชมุผู้ ถือหุ้นโดย

ก่อนเร่ิมประชุม ประธานในท่ีประชุมได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทชีแ้จงวิธีการออกเสียง

ลงคะแนนให้ท่ีประชุมทราบ  ในระหว่างการประชุมประธานในท่ีประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมี

สิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถามเพิ่มเติม และ แสดงความคิดเห็น   ก่อนการออกเสียง
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ลงคะแนนในทุกวาระ  และสนบัสนุนให้มีการใช้บตัรลงคะแนนเสียงในวาระท่ีส าคญั เพ่ือความ

โปร่งใสและตรวจสอบได้ รายงานการประชมุถกูจดัท าขึน้อย่างถกูต้อง  ครบถ้วน เสร็จสมบรูณ์  ใน

เวลาท่ีกฎหมายก าหนด และ มีระบบการจดัเก็บท่ีดีเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้   

ในปี 2558 บริษัทฯ ดแูลผู้ ถือหุ้นมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย เช่น การให้ข้อมลูส าคญัท่ีเป็น

ปัจจุบนัผ่านเว็บไซต์ และไม่มีการลิดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทฯท่ี

ต้องเปิดเผยตามข้อก าหนดต่างๆ และการเข้าประชุมผู้ ถือหุ้น ได้แก่ ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือ

เปล่ียนแปลงข้อมูลส าคญัโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ไม่แจกเอกสารท่ีมีข้อมลูส าคญั

เพิ่มเติมในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอย่างกะทนัหนั และไม่จ ากัดสิทธิในการเข้าประชมุของผู้ ถือหุ้นท่ีมาสาย 

เป็นต้น และในระหว่างการประชุมผู้ ถือหุ้น  ประธานในท่ีประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิ

อย่างเท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็น และ ข้อเสนอแนะต่างๆ  เก่ียวกับผลการ

ด าเนินงานของบริษัทฯ รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่งค าถามล่วงหน้าก่อนวนัประชุม โดยส่ง

ค าถามผา่นเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือสง่จดหมายถึงคณะกรรมการบริษัท ซึ่งการให้สิทธิของผู้ ถือหุ้น

และการสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิเป็นไปตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

 ส าหรับผู้ ถือหุ้ นท่ีไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ  เสนอให้มอบฉันทะให้

กรรมการอิสระซึง่เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบเข้าประชมุและลงคะแนนเสียงแทน ในการ

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นปี 2558 มีผู้ ถือหุ้นจ านวน 28 ราย มอบฉันทะให้ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ซึง่เป็นกรรมการอิสระท่ีบริษัทฯ เสนอเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ ให้ออกเสียงแทน 

 เม่ือวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2557 บริษัทได้เผยแพร่ข้อมลูถึงผู้ ถือหุ้นผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้ก าหนด

กฎเกณฑ์ท่ีชดัเจนลว่งหน้าส าหรับการพิจารณาการเพิ่มวาระท่ีผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอ  และบริษัทฯ

มีก าหนดวิธีการให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาด ารงต าแหน่งกรรมการ 

พร้อมข้อมลูประกอบการพิจารณาด้านคณุสมบตัิและการให้ความยินยอมของผู้ ได้รับการเสนอช่ือ  

อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ เสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น และไม่มีผู้ เสนอช่ือ

บคุคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ 
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บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันกรรมการและผู้ บริหารใช้ข้อมูลภายในเพ่ือหาผลประโยชน์

ให้แก่ตนเองหรือผู้ อ่ืนในทางมิชอบเป็นลายลักษณ์อักษร ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้

กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนกังานและลูกจ้างของบริษัทฯ รายงานรายการท่ีอาจมีความขดัแย้ง

ของผลประโยชน์ของตนและผู้ เก่ียวข้องตอ่คณะกรรมการโดยส่งข้อมลูให้แก่ส านกักฎหมาย เพ่ือ

น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ ให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯท่ี

อาจมีความขดัแย้งของผลประโยชน์และสามารถตดัสินใจเพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯโดยรวม ทัง้นี ้

กรรมการและผู้บริหารท่ีมีส่วนได้เสียกบัธุรกรรมท่ีท ากบับริษัทฯไม่ให้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจท า

ธุรกรรมดงักล่าว ดงัรายละเอียดท่ีได้เปิดเผยในหัวข้อการดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน อีกทัง้ 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้ในการท ารายการระหว่างกันนัน้จะต้องเป็นไปตามข้อก าหนดท่ี

เก่ียวข้องของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยดงัรายละเอียดท่ีได้เปิดเผยในหวัข้อมาตรการ หรือ

ขัน้ตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน  ตัง้แต่ปี 2551 คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนด

นโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารระดบัสงู(**)ซือ้ขายหุ้นบริษัทฯ ในชว่ง 3 สปัดาห์ก่อนงบการเงิน

เผยแพร่และ 2 วนัหลงัเปิดเผยงบการเงิน  

 บริษัทก าหนดข้อห้ามไม่ให้มีการใช้โอกาสหรือข้อมูลท่ีได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร 

หรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตน หรือท าธุรกิจแข่งขันกับบริษัทฯหรือธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง 

รวมทัง้ไมใ่ช้ข้อมลูภายในเพ่ือประโยชน์ของตนในการซือ้ขายหุ้นของบริษัทฯ ไว้ในคูมื่อจรรยาบรรณ 

และได้เปิดเผยไว้ในหวัข้อการดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายใน 

หมายเหตุ  (**) หมายถึง ผู้บริหารตามนิยามของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์(ก.ล.ต.) ท่ีมีหน้าท่ีรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ตามกฎหมาย 

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯให้ความส าคญัต่อสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทัง้ผู้ มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ 

พนกังานและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือผู้ มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ คูแ่ข่ง เจ้าหนี ้

ภาครัฐและหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง เน่ืองจากบริษัทฯ ตระหนกัถึงแรงสนบัสนุนจากผู้ มีส่วนได้

เสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนและสังคม ซึ่งให้ความส าคญัอย่างสม ่าเสมอ  (ดตูวัอย่างในหวัข้อ

บทบาทและความรับผิดชอบตอ่สงัคมและนโยบายการพฒันาทรัพยากรบคุคล) รวมทัง้บริษัทฯ ได้

จดัให้มีระเบียบและแนวปฏิบตัิเป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมถึงก าหนดบทลงโทษทางวินยั เพ่ือให้ผู้ ท่ี
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เก่ียวข้อง ซึ่งได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทอาร์เอส เป็นต้น ยึดถือเป็น

แนวทางในการปฏิบตัหิน้าท่ีตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความซ่ือสตัย์สจุริตและมีจริยธรรม ทัง้การ

ปฏิบตัติอ่บริษัทฯ และผู้ มีส่วนได้เสียกลุ่มตา่งๆ  ส่วนเนือ้หาของคูมื่อจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ 

ครอบคลมุในเร่ืองจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจและจรรยาบรรณของพนกังาน ซึง่ได้แก่  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 

บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะด าเนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม 

โดยค านึงถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีพึงมีต่อประเทศชาติ สังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจน

ด าเนินธุรกิจและควบคมุให้มีการปฏิบตัิภายใต้กรอบของกฎหมาย และกฎเกณฑ์ตา่งๆท่ีเก่ียวข้อง 

อย่างครบถ้วน รวมถึงมุ่งมัน่ผลกัดนัให้เกิดกระแสพฒันาคณุภาพของสงัคม และสิ่งแวดล้อม  ทัง้ท่ี

ด าเนินการเองและร่วมมือกบัรัฐและชมุชน และส่งเสริมความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม

อยา่งจริงจงัและตอ่เน่ืองให้แก่พนกังานทกุระดบัในการปฏิบตัิตนเป็นคนดีท าประโยชน์ให้กบัชมุชน

และสงัคม รวมทัง้สนบัสนุนให้พนกังานมีส่วนร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆเพ่ือชมุชน และสงัคม

อย่างสม ่าเสมอ อันก่อให้เกิดวัฒนธรรมท่ีดีในองค์กรต่อไป โดยมีการทบทวน ประเมินผล และ

ติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานของบริษัทฯอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือให้แน่ใจว่า บริษัทฯได้

ปฏิบตัิตามนโยบายเก่ียวกับสังคมและสิ่งแวดล้อม  ตลอดจน บริษัทได้สนับสนุนให้มีกิจกรรม

รณรงค์การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คณุค่าในองค์กร เช่น บริษัทสนบัสนุนให้ลดการใช้กระดาษ  โดย

ทดแทนด้วยวิธีอ่ืนแทน เช่น ใช้ข้อมูลทางอิเล็คทรอนิคส์เพิ่มขึน้  ท าให้บริษัทสามารถลดการใช้

กระดาษลงไปได้อย่างมาก  และสนบัสนนุการใช้กระดาษสองหน้า การช่วยกนัประหยดัพลงังาน 

เช่น ปิดแอร์และปิดไฟช่วงระหว่างพัก และให้ข่าวสารข้อมูลความรู้ พร้อมทัง้รณรงค์การ ใช้

ทรัพยากรอย่างประหยัดเป็นต้น(ดูตวัอย่างในหัวข้อบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคมและ

นโยบายการพฒันาทรัพยากรบคุคล) 

ลูกค้า 

บริษัทฯมุ่งมัน่ในการจ าหน่ายสินค้าและให้บริการท่ีมีคณุภาพกบัลูกค้าของบริษัทฯ  และ
รับผิดชอบในการปฏิบตัิตามสญัญาอย่างเคร่งครัด ตลอดจนมีหน่วยงานให้บริการ ดแูล ชีแ้จงข้อ
สงสยั และแก้ไขปัญหาตา่งๆให้กบัลกูค้า 
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ผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ บริหารงานด้วยความรู้ความสามารถท่ีดี มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ผลการด าเนินงาน
ท่ีดี โดยค านงึถึงความเส่ียงในปัจจบุนัและอนาคต ตลอดจนให้เกิดผลตอบแทนท่ีเหมาะสมตอ่ผู้ ถือ
หุ้น และควบคมุดูแลให้เป็นท่ีมัน่ใจได้ว่า ได้มีการรายงานผลการปฏิบตัิงาน และสถานะทางการ
เงินของบริษัทฯ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมลูตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งถกูต้องครบถ้วน 

พนักงาน 

บริษัทฯ ถือวา่พนกังานเป็นสมบตัอินัมีคา่ของบริษัทฯ ดงันัน้คณุคา่ของพนกังานจึงถือเป็น

เร่ืองส าคญั ซึ่งบริษัทฯจัดให้มีสวัสดิการท่ีเหมาะสมแก่พนกังาน ให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกับ

ความรู้ความสามารถ ความความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน  และ

สอดคล้องกับผลการด าเนินงานของบริษัททัง้ในระยะสัน้และระยะยาว และการจ่ายผลตอบแทน

ของอุตสาหกรรมเดียวกัน และกลุ่มบริษัทอาร์เอส ให้ความส าคญักับการรักษาสุขภาพ ความ

ปลอดภยั และสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภยัตอ่ชีวิตและทรัพย์สินของพนกังาน

อยู่เสมอ และยึดมัน่ปฏิบตัิตามกฎหมายแรงงาน ทัง้นีบ้ริษัทฯจดัให้มีการตรวจสุขภาพพนกังาน 

การประกนัชีวิตและสขุภาพพนกังาน และจดัให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานท่ีท างาน

สม ่าเสมอ  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีการพิจารณาและอนุมัตินโยบายความปลอดภัย  

อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างาน 

บริษัทฯส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน กรรมการ และผู้บริหาร เป็นต้น  

(ดตูวัอยา่งในหวัข้อบทบาทและความรับผิดชอบตอ่สงัคมและนโยบายการพฒันาทรัพยากรบคุคล) 

คู่ค้าและเจ้าหนี ้

บริษัทฯตัง้มัน่ในความซ่ือสตัย์สุจริต และ เท่ียงธรรมตอ่คู่ค้า โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุด
ของบริษัทฯ และอยู่บนพืน้ฐานของการได้รับผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อทัง้สองฝ่าย หลีกเล่ียง
ความล าเอียง หรือสถานการณ์ท่ีท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนยึดมัน่และถือ
ปฏิบตัิตามสญัญา เง่ือนไขตามข้อตกลง และหน้าท่ีท่ีพึงมีต่อคูค้่าและเจ้าหนี ้หากเกิดกรณีท่ีไม่
สามารถปฏิบตัติามเง่ือนไขของสญัญาท่ีตกลงกนัไว้ได้ บริษัทฯจะแจ้งให้เจ้าหนีท้ราบล่วงหน้าเพ่ือ
ร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางการแก้ปัญหา อีกทัง้บริษัทฯ ไม่สนบัสนนุการทจุริตและการจ่ายสินบน
เพ่ือผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท 
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บริษัทฯ มีเกณฑ์การคดัเลือกคูค้่า/ผู้ขาย/ให้บริการภายนอก ดงันี ้

 คณุภาพของสินค้า/และบริการ 

 ความสามารถ ความเช่ียวชาญ ความช านาญ และประสบการณ์ 

 นโยบายการค้า 

 ความมีช่ือเสียงทางธุรกิจ 

 สถานภาพทางการเงิน 

คู่แข่ง 

บริษัทฯสง่เสริมนโยบายการแข่งขนัทางการค้าอย่างเสรี และเป็นธรรม ตลอดจนปฏิบตัิตอ่
คูแ่ขง่อยา่งมืออาชีพ 

คุณธรรม 

บริษัทฯมุ่งมัน่กระท าในสิ่งท่ีถกูต้อง ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความซ่ือสตัย์ สุจริต ตรงไปตรงมา 
ภายใต้กฎหมาย  และกฎระเบียบของบริษัทฯ โดยถือปฏิบตัิตามจรรยาบรรณนีใ้นทกุกิจกรรมและ
ในการตดัสินใจในทกุเร่ืองของบริษัทฯ  บริษัทฯจะด าเนินธุรกิจด้วยความซ่ือสตัย์และค านึงถึงความ
เส่ียงท่ีมีผลกระทบตอ่บริษัทฯ 

ความเสมอภาคกับสิทธิมนุษยชนแก่ผู้เก่ียวข้อง 

บริษัทฯไมมี่การกีดกนั หรือไม่ให้สิทธิพิเศษ หรือเลือกปฏิบตัิแก่ผู้หนึ่งผู้ ใด เน่ืองจากความ

แตกตา่งทางด้านเชือ้ชาติ สญัชาติ ศาสนา เพศ อาย ุสถาบนัการศกึษา รวมทัง้ไม่เก่ียวข้องกบัการ

ละเมิดสิทธิมนษุยชน 

ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ 

 บริษัทฯ มีนโยบายสนบัสนนุการไมล่ว่งละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ 

คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาทบทวน และปรับปรุงคู่มือจรรยาบรรณของกลุ่ม

บริษัทฯ เป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ซึ่งในปี 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 

2/2559 ได้มีการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง และอนุมัติคู่มือจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ  และ

ประกาศลงในระบบ Intranet ของบริษัทฯ รวมถึง ใช้เป็นข้อมลูในการฝึกอบรมพนกังานใหม่เพ่ือให้
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พนกังานทุกระดบัรับทราบอย่างทัว่ถึง และมีกระบวนการดแูลให้มีการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณท่ี

ก าหนดอยา่งเคร่งครัด 

บริษัทฯมีนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบัปฏิบตัิตามท่ีก าหนดในคูมื่อ

จรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ในปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาท

ทางกฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคญัและท่ีมีผลกระทบ

ด้านลบอนัอาจจะมีผลกระทบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยท่ีมีจ านวนสูงกว่าร้อยละ 5 

ของส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ตลอดจนไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายท่ีมิได้เกิด

จากการประกอบธุรกิจโดยปกตขิองบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

บริษัทฯ พฒันากลไกการมีส่วนร่วมของผู้ มีส่วนได้เสียในการสร้างเสริมผลการด าเนินงาน

ของบริษัทฯ เพ่ือสร้างความมัน่คงอยา่งยัง่ยืนให้กบักิจการโดยการเปิดเผยข้อมลูอย่างโปร่งใส และ 

รับฟังความเห็น  ข้อร้องเรียน หรือ ข้อเสนอแนะ รวมถึงพฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการทุจริต หรือ

ประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กรทัง้จากพนกังานเอง และ ผู้ มีส่วนได้เสียอ่ืน ผ่านทางการพบ

ผู้ บริหาร หน่วยงานตรวจสอบกลาง หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์  เลขานุการบริษัท หรือ

คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือน าเสนอผ่านไปยังคณะกรรมการบริษัทโดยตรง โดยทางเว็บไซต์ 

http://www.rs.co.th/investor.html ทางโทรศพัท์ หมายเลข 0-2938-4307 และ 0-2511-0555 ตอ่ 

1496 หรือติดต่อโดยตรงตามหน่วยงานดงักล่าว เพ่ือให้มีการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลตาม

กระบวนการท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้และรายงานตอ่คณะกรรมการ  

ส าหรับค าร้องเก่ียวกบัรายงานทางบญัชีและการเงิน การควบคมุภายใน การบริหารความ

เส่ียง การปฏิบตัิตามกฎหมายและจรรยาบรรณ เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้ รับเอกสารและสรุป

ประเด็นตา่งๆทัง้หมดเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส  

บริษัทฯให้ความส าคัญกับการเก็บข้อมูลร้องเรียนเป็นความลับเพ่ือสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้

ร้องเรียน และเร่ืองร้องเรียนดงักล่าวจะรับรู้เฉพาะในกลุ่มบุคคลท่ีได้รับมอบ -หมายและเก่ียวข้อง

ด้วยเทา่นัน้ 

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

 บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อระบบการควบคุมภายในทัง้ในระดับบริหาร และ ระดับ

ปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ โดยก าหนดภาระหน้าท่ี อ านาจการด าเนินการของผู้ ปฏิบัติงาน 
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ผู้บริหารไว้อย่างชดัเจน มีการควบคมุดแูลการใช้ทรัพย์สิน และ มีการแบ่งแยกหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงาน 

ผู้ติดตามควบคุม และ ประเมินผลออกจากกัน เพ่ือให้เกิดการถ่วงดลุและตรวจสอบระหว่างกัน

อย่างเหมาะสม นอกจากนีย้งัมีการควบคมุภายในท่ีเก่ียวกบัระบบการเงิน โดยบริษัทฯ ได้จดัให้มี

ระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานท่ีรับผิดชอบ 

บริษัทฯ มีฝ่ายตรวจสอบภายในท าหน้าท่ีตรวจสอบโดยจะรายงานการตรวจสอบตรงต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้มั่นใจว่าการปฏิบตัิงานหลัก และกิจกรรมทางการเงินส าคญัของ

บริษัทฯ ได้ด าเนินการตามแนวทางท่ีก าหนดและมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะมีการ

ตรวจสอบการปฏิบตัติามกฎหมายและข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ (Compliance Control)  

 

9.2  คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยเพ่ือช่วยกลั่นกรองรายละเอียดโดย

ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบไว้ในระเบียบของแตล่ะคณะ 

 สมาชิกส่วนใหญ่ของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นกรรมการอิสระ ยกเว้น คณะกรรมการ

บริหาร คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และ คณะกรรมการพฒันา

ทรัพยากรบุคคล  ประธานกรรมการไม่ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ อีกทัง้ยัง

ก าหนดให้กรรมการอิสระเป็นประธานของแต่ละคณะด้วย ยกเว้น คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และ คณะกรรมการพัฒนา

ทรัพยากรบคุคล ปัจจบุนั บริษัทฯมีคณะกรรมการชดุย่อย 6 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความ

เส่ียง คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการพฒันาทรัพยากรบคุคล 

 รายละเอียดเก่ียวกบัรายช่ือ หน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการชดุย่อยอยู่ในหวัข้อ

โครงสร้างการจดัการของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตัง้คณะอนุกรรมการเพ่ือช่วยในการก ากับดูแลกิจการของ

บริษัทฯ ดงันี ้
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 คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบด้วยกรรมการ 

3 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ และหน้าท่ีของ

คณะกรรมการตรวจสอบ ดรูายละเอียดในหวัข้อโครงสร้างการจดัการของบริษัทฯ 

 คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า นายพิศิษฐ์   ดชัณาภิรมย์ เป็นกรรมการอิสระท่ีมีความรู้และ

ความเช่ียวชาญด้านบัญชีและการเงิน จึงได้แต่งตัง้ให้เป็นประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

 โดยในปี 2558 บริษัทฯ มีการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้สิน้จ านวน 6 ครัง้ ซึ่ง

กรรมการตรวจสอบทกุท่านท่ีอยู่ในต าแหน่งได้เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบทกุ

ครัง้ และรายงานผลการปฏิบตัหิน้าท่ีตอ่คณะกรรมการบริษัทอย่างสม ่าเสมอ อีกทัง้ในการ

ประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชมุร่วมกนัระหวา่งคณะกรรมการตรวจสอบ

กบัผู้สอบบญัชีโดยไมมี่ผู้บริหารอยู ่1 ครัง้ 

 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2550 เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2550 ได้มีการ

แตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  อนมุตัิขอบเขตอ านาจหน้าท่ี  และ

พิจารณาคา่ตอบแทน โดยคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ผู้ทรงคณุวฒุิ ทัง้หมดจ านวน 3 

ท่าน ซึ่งมีสมาชิกท่ีเป็นกรรมการอิสระทัง้หมด จ านวน 3 ท่าน โดยกรรมการอิสระ 1 ใน 3 

ท่าน เป็นประธานกรรมการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  และ

คณะกรรมการฯ มีวาระในการด ารงต าแหน่งคราวละ 3  ปี (ดูรายละเอียดในหัวข้อ

โครงสร้างการจดัการของบริษัทฯ) 

 ในปี 2558 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวม

ทัง้สิน้จ านวน 2 ครัง้ ซึ่งกรรมการทกุท่านท่ีอยู่ในต าแหน่งได้เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  ทุกครัง้ และ คณะกรรมการสรรหาฯรายงานผลการ

ปฏิบตัหิน้าท่ีตอ่คณะกรรมการบริษัทอยา่งสม ่าเสมอ 

 ในระหวา่งปี 2558 สรุปสาระส าคญัของงานท่ีปฏิบตัไิด้ดงัตอ่ไปนี ้

1. พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติและความเหมาะสมเพ่ือด ารง

ต าแหนง่กรรมการบริษัทแทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่ตามวาระ 
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2. พิจารณาทบทวนและอนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน  

3. พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของรูปแบบและหลกัเกณฑ์การจา่ยคา่ตอบแทน 

4. พิจารณาทบทวนเร่ืองคา่ตอบแทนประจ าปีของกรรมการ 

5. พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

6. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทนประจ าปี 2558 

7. รายงานผลการปฏิบตัหิน้าท่ีตอ่คณะกรรมการบริษัทอยา่งสม ่าเสมอ 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีความเห็นว่า รายการดงักล่าวมีความ
เหมาะสมและเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้น และผู้ มีส่วนได้เสียในระยะยาว
แล้ว 

 คณะกรรมการบริหาร  ประกอบด้วย ผู้ ทรงคุณวุฒิ  จ านวน 4 ท่าน รายนาม

คณะกรรมการบริหาร ดรูายละเอียดในหวัข้อโครงสร้างการจดัการของบริษัทฯ 

 โดยในปี 2558 บริษัทฯ มีการประชมุคณะกรรมการบริหาร รวมทัง้สิน้จ านวน 12 ครัง้ 

 ในระหวา่งปี 2558 สรุปสาระส าคญัของงานท่ีปฏิบตัไิด้ดงัตอ่ไปนี ้

1. จดัท า เสนอแนะและก าหนดนโยบายแนวทางธุรกิจ และกลยทุธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ 

ตอ่คณะกรรมการ 

2. ก าหนดแผนธุรกิจ การบริหารงาน อนมุตัิงบประมาณส าหรับประกอบธุรกิจประจ าปี 

และงบประมาณรายจา่ยประจ าปี และด าเนินการตามแผนทางธุรกิจและกลยทุธ์ทาง

ธุรกิจโดยสอดคล้องกบันโยบาย และแนวทางธุรกิจท่ีได้แถลงตอ่คณะกรรมการ 

3. ก ากบั ควบคมุและ ดแูลบริหารงานให้เป็นไปตามกลยทุธ์และแผนงานท่ีได้วางไว้ 

4. ปฏิบตัหิน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายในแตล่ะชว่งเวลาจากคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริหารได้บริหารงาน อย่างรอบคอบ เต็มก าลังความรู้ความสามารถ และ

สอดคล้องกับนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ เพ่ือ

ประโยชน์ของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้น และผู้ มีสว่นได้เสียในระยะยาวแล้ว 
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 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 5/2553 เม่ือวนัท่ี 16 สิงหาคม 2553 ได้มีการแต่งตัง้

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  อนมุตัิขอบเขตอ านาจหน้าท่ี  และพิจารณาคา่ตอบแทน 

โดยคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ผู้ทรงคณุวฒุิ ทัง้หมดจ านวน 2 ท่าน (ดรูายละเอียดใน

หวัข้อโครงสร้างการจดัการของบริษัทฯ) 

 โดยในปี 2558 บริษัทฯมีการประชมุคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเพ่ือวางแผน ทบทวน

ระบบ หรือประเมินประสิทธิผลของการบริหารจดัการความเส่ียง  รวมทัง้สิน้จ านวน 1 ครัง้ 

 ในระหวา่งปี 2558 สรุปสาระส าคญัของงานท่ีปฏิบตัไิด้ดงัตอ่ไปนี ้

1. พิจารณาแผนงาน ปัจจยัความเส่ียงท่ีส าคญัของบริษัท การด าเนินงานบริหารความ

เส่ียง และประเมินการบริหารความเส่ียงให้สอดคล้องกบักลยทุธ์ และแผนธุรกิจของ

บริษัท 

2. ก ากบัดแูลและสนบัสนนุให้การบริหารความเส่ียงเป็นไปตามแผนงาน 

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้ปฏิบตัิงานในการบริหารความเส่ียงอย่างรอบคอบ เต็ม
ก าลังความรู้ความสามารถ และสอดคล้องกับนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดี และ
จรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ เพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้น และผู้ มีส่วนได้เสียใน
ระยะยาวแล้ว 

 คณะกรรมการบรรษัทภบิาล 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2554 เม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2554 ได้มีการ

แต่งตัง้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล อนุมัติขอบเขตอ านาจหน้าท่ี  และพิจารณา

คา่ตอบแทน โดยคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ผู้ทรงคณุวฒุิ ทัง้หมดจ านวน 2 ท่าน (ดู

รายละเอียดในหวัข้อโครงสร้างการจดัการของบริษัทฯ) 

 ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2559 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้มีการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง 
นโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดี และคู่มือจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ และติดตาม
ประเมินผลการปฏิบตัติามนโยบายดงักลา่ว 

 ในระหวา่งปี 2558 สรุปสาระส าคญัของงานท่ีปฏิบตัไิด้ดงัตอ่ไปนี ้

1. ทบทวนนโยบายก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและคูมื่อจรรยาบรรณของกลุม่บริษัทอาร์เอส 
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2. ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานสอดคล้องไปกับนโยบายก ากับดูแลกิจการท่ีดีและคู่มือ
จรรยาบรรณของกลุม่บริษัทอาร์เอส 

3. ให้ค าแนะน าด้านการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีแก่คณะกรรมการบริษัท 

4. ก าหนดแนวทางและสอบทานการรายงานการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ี
ดีเพ่ือเสนอในรายงานประจ าปี 

 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีความเห็นว่า รายการดงักล่าวมีความเหมาะสมและเป็นไป
เพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้น และผู้ มีสว่นได้เสียในระยะยาวแล้ว 

 คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 2 ท่าน 

รายนามคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ หน้าท่ีของคณะกรรมการพัฒนา

ทรัพยากรบคุคล ดรูายละเอียดในหวัข้อโครงสร้างการจดัการของบริษัทฯ 

 ในระหวา่งปี 2558 สรุปสาระส าคญัของงานท่ีปฏิบตัไิด้ดงัตอ่ไปนี ้

1. ทบทวนและพฒันานโยบาย และ แนวทางการบริหารทรัพยากรบคุคล 

2. พฒันากลยทุธ์ และ เทคนิควิธีเพ่ือการพฒันาทรัพยากรบคุคล 

3. ก ากบั และ ดแูลการด าเนินงานด้านพฒันาทรัพยากรบคุคล 

4. พิจารณา และ ตดัสินใจในประเด็นท่ีเก่ียวข้องด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ตาม

แนวทางท่ีได้รับอนมุตัโิดยคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการพฒันาทรัพยากรบคุคล ได้ปฏิบตัิงานในการพฒันาทรัพยากรบุคคล  อย่าง
รอบคอบ เตม็ก าลงัความรู้ความสามารถ และสอดคล้องกบันโยบายการก ากบัดแูลกิจการ
ท่ีดีและจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ เพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้น และผู้ มีส่วนได้
เสียในระยะยาวแล้ว 

เลขานุการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้ให้ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบัติการ ท าหน้ าท่ีเป็น

เลขานุการบริษัท ซึ่งปัจจุบนั คือ นางพรพรรณ เตชรุ่งชยักุล  เพ่ือให้การด าเนินการของบริษัทฯ

เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) ของตลาดหลกัทรัพย์

แหง่ประเทศไทย โดยมีบทบาทหน้าท่ีหลกั ดงันี ้
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 ให้ค าแนะน าด้านกฎหมาย ด้านบญัชีและภาษี และกฎเกณฑ์ตา่งๆท่ีคณะกรรมการ

จะต้องทราบ  

 ปฏิบตัหิน้าท่ีในการดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการ 

 ประสานงานให้มีการปฏิบตัติามมตคิณะกรรมการ 

 เลขานุการบริษัทเป็นผู้ ท่ีมีความรู้ทัง้ทางด้านบญัชีและกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทได้

สง่เสริมให้ผู้ ท่ีท างานสนบัสนนุงานของเลขานกุารบริษัทและคณะกรรมการบริษัทได้เข้าร่วมอบรม

คอร์ส Company Secretary Program (CSP)  ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

(IOD) นอกจากนัน้ บริษัทยงัมีหน่วยงานก ากบัการปฏิบตัิงาน (Compliance Unit) ซึ่งอยู่ในสงักดั

ส านกักฎหมายช่วยดแูลงานของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั หรือ

กฎหมายอีกด้วย  

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีก าหนดประชุมโดยปกติอย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ และ มีการประชุม

พิเศษเพิ่มเตมิตามความจ าเป็น โดยมีการก าหนดวาระการประชมุ และ วนัประชมุไว้ล่วงหน้า  โดย

มีวาระพิจารณาติดตามผลการด าเนินงานเป็นประจ า ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้จดัส่งหนงัสือเชิญประชุม

พร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารการประชุมก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั  

เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศกึษาข้อมลูอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม  โดยประธาน

กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารร่วมกันพิจารณาการเลือกเร่ืองเข้าวาระการประชุม

คณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาให้แน่ใจว่าเร่ืองท่ีส าคัญได้ถูกบรรจุเข้าวาระการประชุม

เรียบร้อยแล้ว และ กรรมการแต่ละท่านมีความเป็นอิสระท่ีจะเสนอเร่ืองเข้าสู่วาระการประชุม 

ตลอดจนคณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงข้อมูลท่ีจ าเป็นได้จากประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  

ทัง้นี ้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ (นิยามและคณุสมบตัิดรูายละเอียดในหวัข้อโครงสร้าง

การจัดการของบริษัทฯ) จะเข้าร่วมประชุมทุกครัง้ โดยในปี 2558 บริษัทฯมีการประชุม

คณะกรรมการบริษัทรวมทัง้สิน้จ านวน 6 ครัง้ โดยการประชมุจดัท่ีส านักงานใหญ่ของบริษัทฯ ทุก

ครัง้ ซึ่งกรรมการทุกท่านท่ีอยู่ในต าแหน่งได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ทุกครัง้ ยกเว้น 

นายสรุชยั เชษฐโชตศิกัดิ ์และ รศ. วิทยา ดา่นธ ารงกลู ท่ีขาดการประชมุ 1 ครัง้  อนัเน่ืองมาจากติด

ภาระกิจ  
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ในกรณีท่ีมีกรรมการท่านใดเป็นผู้ มีส่วนได้เสียอย่างมีนยัส าคญัในเร่ืองท่ีก าลงัพิจารณา 

กรรมการทา่นนัน้จะไมเ่ข้าร่วมการประชมุระหวา่งการพิจารณาเร่ืองนัน้ๆ 

นอกจากนี ้จ านวนองค์ประชุมขัน้ต ่า ณ ขณะท่ีคณะกรรมการจะลงมติในท่ีประชุม

คณะกรรมการ ต้องมีกรรมการอยูไ่มน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสท่ีจะประชมุระหว่าง

กนัเองตามความจ าเป็น เพ่ืออภิปรายปัญหาตา่งๆ เก่ียวกบัการจดัการท่ีอยู่ในความสนใจโดยไม่มี

ฝ่ายจดัการร่วมด้วย และให้แจ้งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารทราบถึงผลการประชมุด้วย  

การประเมินผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทเป็น

ประจ าทุกปีตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ แบ่งออกเป็นการ

ประเมินผลเป็นรายบุคคลโดยตนเอง และการประเมินผลคณะกรรมการทัง้คณะ เพ่ือให้

คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาตรวจสอบผลงานและปัญหาเพ่ือการปรับปรุงประสิทธิภาพ

การท างานของคณะกรรมการบริษัทฯให้ดียิ่งขึน้  

 องค์ประกอบของการประเมิน ประกอบด้วย โครงสร้างและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ 

บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การท าหน้าท่ี

ของกรรมการ ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผู้บริหาร  

อีกทัง้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้ความเห็นในการก าหนดเกณฑ์

การประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้

ความเห็นชอบ และการประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารจะถกูประเมินตาม

แบบประเมินผลการปฏิบตัิงานท่ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนก าหนด และ

ประเมินโดยคณะกรรมการบริษัทซึง่เป็นกรรมการอิสระเทา่นัน้ เพ่ือการปรับปรุงแก้ไขตอ่ไป  

คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทเป็น

ประจ าทกุปี เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2559 ได้มีการ

พิจารณาประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทประจ าปี 2558 เพ่ือให้คณะกรรมการ

บริษัทร่วมกนัพิจารณาผลงานและปัญหาเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขตอ่ไป  และผลการปฏิบตัิงานของ
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ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารประจ าปี 2558 ได้ถูกประเมินโดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งเป็นกรรมการ

อิสระเทา่นัน้ เพ่ือพิจารณาผลงานและการปรับปรุงแก้ไขตอ่ไป  

นอกจากนัน้ คณะกรรมการยงัจดัให้มีการประเมินผลงานทัง้คณะและเป็นรายบุคคลของ

คณะกรรมการชดุยอ่ยทัง้หมด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการบริหาร 

และคณะกรรมการพฒันาทรัพยากรบคุคล 

การจ่ายค่าตอบแทน 

บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชดัเจนและโปร่งใส 

ส าหรับประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและผู้บริหารระดบัสงู บริษัทฯมีนโยบายทัง้ระยะสัน้และระยะยาว

ท่ีจะให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ ความความรับผิดชอบ ผลการปฏิบตัิงาน

ของแตล่ะคน และสอดคล้องกบัผลการด าเนินงานของบริษัททัง้ในระยะสัน้และระยะยาว และการ

จา่ยผลตอบแทนของอตุสาหกรรมเดียวกนั สว่นนโยบายคา่ตอบแทนกรรมการนัน้ ผู้ ถือหุ้นได้อนมุตัิ

ค่าตอบแทนของกรรมการ โดยในการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ นครั ง้ ท่ี  1/2546 ท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 5/2546 และท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2556 ได้พิจารณาอนมุตัิ

ค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมซึ่งสูงเพียงพอท่ีจะดึงดูด และรักษา

กรรมการท่ีมีคุณสมบัติท่ีต้องการ และสอดคล้องกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส่วนการ

ประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ก าหนดเกณฑ์การประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และน าเสนอให้คณะกรรมการ

บริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ และผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารจะถูก

ประเมินโดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งเป็นกรรมการอิสระเท่านัน้ (รายละเอียดคา่ตอบแทนกรรมการ

และผู้บริหารได้แสดงไว้ในหวัข้อโครงสร้างการจดัการของบริษัทฯ) 

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการเดิมซึ่งได้รับมอบหมายแนะน ากรรมการใหม่

ให้รู้จกับริษัทฯ และบรรยายสรุปแผนธุรกิจของบริษัทฯ ผลประกอบการ กลยทุธ์ สภาพการแข่งขนั 

วิสยัทศัน์ คา่นิยมองค์กร นโยบายก ากับดแูลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ  รวมทัง้ข้อมูลอ่ืนๆท่ี

เก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น 
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 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายท่ีจะเสริมสร้างและพฒันาความรู้ใหม่ๆให้กบักรรมการและ

ผู้บริหาร โดยสนบัสนุนให้เข้ารับการสมัมนาและการอบรมในหลกัสูตรท่ีเป็นประโยชน์ ซึ่งจดัโดย

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย และสถาบนัอ่ืนๆ เพ่ือสนบัสนนุการปฏิบตัิหน้าท่ีอย่าง

มีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯออกค่าใช้จ่าย (ดรูายละเอียดในหวัข้อรายละเอียดเก่ียวกับผู้บริหาร

และผู้ มีอ านาจควบคมุบริษัท) 

แผนการสืบทอดงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและผู้บริหารระดับสูง 

คณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนให้มีการจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่ง ซึ่งจะช่วยให้การ

ด าเนินงานของบริษัทฯเป็นไปได้อย่างราบร่ืน นอกจากนัน้ คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีโครงการ

ส าหรับพฒันาผู้บริหาร ซึ่งเป็นการเตรียมให้พร้อมเป็นแผนท่ีตอ่เน่ืองถึงผู้ สืบทอดงานของประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหารและผู้บริหารระดบัสงู ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ เพ่ือลดความเส่ียงจาก

การขาดความตอ่เน่ืองในการบริหารจดัการองค์กร มีขัน้ตอนด าเนินการ ดงันี ้

1. คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการพฒันาทรัพยากรบุคคล พิจารณาเสนอช่ือ

และคดัเลือกกลุม่ผู้บริหารซึง่มีศกัยภาพสงู เพื่อน ามาพฒันาและเตรียมความพร้อม 

2. คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด าเนินการให้มีการพัฒนาผู้ บริหารกลุ่ม

ดงักลา่วโดยจดัโปรแกรมพฒันาผู้บริหารระดบัสงู  

3. คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ร่วมพิจารณา

คัดเลือกผู้ ท่ีมีความเหมาะสมเพ่ือมาด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ

ผู้บริหารระดบัสูง ส าหรับต าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารท่ีมีการคดัเลือกแล้วจะ

น าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ

คณะกรรมการบริษัทตอ่ไป 

4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนจะพิจารณาบคุคลท่ีได้รับการเสนอมา

วา่มีความเหมาะสม และมีความรู้ความสามารถ ท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทได้ พร้อม

ข้อมลูตา่งๆท่ีเก่ียวข้อง เพื่อน าเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทเพ่ือแตง่ตัง้ตอ่ไป 
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งานผู้ลงทุนสัมพันธ์ 

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัทฯ ทัง้ท่ีเก่ียวกับการเงินและท่ีไม่ใช่

การเงิน ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ ลงทุนและผู้ มีส่วน ได้เสียของบริษัทฯ จึงให้

ความส าคญัต่อการเปิดเผยสารสนเทศท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทัว่ถึง ทัง้โดยผ่าน

ช่องทางจากส่ือการเผยแพร่ข้อมูลตา่งๆของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ  พร้อมทัง้

จัดให้มีการประชุมพบปะระหว่างคณะผู้บริหารของบริษัทฯกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และนัก

ลงทนุทัว่ไป เพ่ือตอบข้อซกัถามตา่งๆอยา่งเทา่เทียมกนั ทัง้นี ้ บริษัทฯ ได้ก าหนดให้ “ส่วนนกัลงทนุ

สมัพนัธ์” ท าหน้าท่ีตดิตอ่ส่ือสาร และ ให้บริการข้อมลู  ข่าวสาร และ กิจกรรมตา่งๆของบริษัทฯ แก่

ผู้ลงทุนสถาบนั  ผู้ ถือหุ้น  นกัวิเคราะห์  ภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง และ ประชาชนทั่วไป   ทัง้นี ้ ผู้ ลงทุน

สามารถตดิตอ่หนว่ยงานดงักลา่วได้ท่ี       

หมายเลขโทรศพัท์ 0-2938-4307 และ 0-2511-0555 ตอ่ 1496  

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: rsir@rs.co.th  

 นอกจากนีใ้นรอบปี 2558 บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมลูสารสนเทศของบริษัทฯ ผ่านกิจกรรม

ตา่งๆดงันี ้

 การจดัประชมุนกัวิเคราะห์ เพ่ือแถลงผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในทุกๆไตรมาส โดย

เปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ได้พบปะผู้ บริหารเพ่ือตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ โดย

เอกสารประกอบการประชมุจะอยูใ่นเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

 การเข้าร่วมงานท่ีจดัขึน้โดยตลาดหลกัทรัพย์และบริษัทหลกัทรัพย์ในการพบปะนกัลงทุน

สถาบนั นกัลงทนุตา่งชาติ อาทิ งาน Day with Executive Management by Phatra งาน 

SET Thai Corporate Day 2015 งาน Thai Corporate Day in Tokyo by Thanachart 

งาน Citi Asean Conference 2015 เป็นต้น  เพ่ือแถลงผลการด าเนินงาน  อีกทัง้ยงัเปิด

โอกาสให้นกัลงทุนได้เข้ามาพบปะพดูคยุกบัผู้บริหารระดบัสงูท่ีบริษัทฯ เพ่ือตอบข้อสงสยั

ในประเดน็ตา่งๆอีกด้วย โดยเอกสารประกอบการประชมุจะอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ การ

จดัท าแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ56-1) และ รายงานประจ าปี (แบบ56-2) 
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เผยแพร่ทางระบบ SET Community Portal (SCP) ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และในเว็บไซต์

ของบริษัทฯ ในส่วนของรายงานประจ าปีจะจดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นและผู้สนใจทัว่ไปเป็นประจ า

ทกุปี 

 

9.3 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2550 เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2550 ได้มีมติแตง่ตัง้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และอนุมัติขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดงันัน้ การคดัเลือกบคุคลท่ีจะเข้าด ารงต าแหน่ง
เป็นกรรมการของบริษัทฯ ต้องผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน วิธีการสรรหา
กรรมการจะกระท าโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคดัเลือก
ตามเกณฑ์คณุสมบตัติามมาตรา 68 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ีเก่ียวข้อง นอกจากนีย้งัพิจารณาถึง
ความหลากหลายของทกัษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถเฉพาะเพื่อประโยชน์และการ
พฒันากิจการของบริษัทฯ รวมทัง้การอทุิศเวลา และความพยายามในการปฏิบตัิหน้าท่ี จากนัน้จึง
น ารายช่ือเสนอคณะกรรมการบริษัทและท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแตง่ตัง้ 

ในการแต่งตัง้คณะกรรมการของบริษัทฯ ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตัง้กรรมการ โดยใช้

เสียงข้างมากตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

 (ก) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่เสียงหนึง่ 

 (ข)  ให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลไป 

 (ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็น

กรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้  ในกรณีท่ีบคุคล

ซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนท่ีจะพึงมีหรือ

จะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดคณุสมบตัิของกรรมการท่ีต้องการสรรหา ให้สอดคล้องกับ

กลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท และมีความหลากหลายส าหรับผู้ ท่ีจะมาท าหน้าท่ีเป็น

กรรมการ โดยพิจารณาจากทักษะท่ีจ าเป็นท่ียงัขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้ วิชาชีพ 
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ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน และเพศ เป็นต้น ดงัจะเห็นได้ในปี 2558 คณะกรรมการฯได้มีการสรร

หากรรมการอิสระท่ีเป็นผู้หญิงจ านวน 1 ท่าน เพ่ือให้มีความหลากหลายของโครงสร้างคณะ

กรรมการฯ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการฯยงัได้ใช้ฐานข้อมลูกรรมการ(Director Pool) ในการสรร

หากรรมการใหม่ แตค่ณุสมบตัิฯยงัไม่เหมาะสมกับบริษัท ณ ขณะนัน้ และในการสรรหากรรมการ 

คณะกรรมการได้จดัท า Board Skill Matrix เพ่ือก าหนดคณุสมบตัิของกรรมการท่ีต้องการสรรหา

โดยพิจารณาจากกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

ความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน (เป็นกรรมการอิสระ 

3 ท่าน) และเป็นกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 5 ท่าน ประวตัิของกรรมการแตล่ะท่านแสดงไว้ในหวัข้อ 

“รายละเอียดเก่ียวกบัผู้บริหารและผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท” 

ประธานกรรมการเป็นบคุคลเดียวกบัประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และเป็นตวัแทนของกลุ่มผู้

ถือหุ้นใหญ่ อย่างไรก็ตาม โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วย กรรมการท่ีเป็นอิสระ 

1 ใน 3 ของกรรมการทัง้คณะ ท าให้เกิดการถ่วงดลุและสอบทานการบริหารงาน 

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า กรรมการอิสระทัง้ 3 ท่าน มีความเป็นอิสระ และมีคณุสมบตัิ

ตามนิยามท่ีบริษัทก าหนดขึน้ ดังรายละเอียดในหัวข้อโครงสร้างการจัดการของบ ริษัทฯ ทัง้นี ้

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า นายพิศิษฐ์   ดชัณาภิรมย์ เป็นกรรมการอิสระท่ีมีความรู้และความ

เช่ียวชาญด้านบญัชีและการเงิน จงึได้แตง่ตัง้ให้เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

ความเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดคุณสมบตัิท่ีเหมาะสมของผู้ ท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการ 

ประกอบด้วยผู้ มีความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านท่ีเป็นประโยชน์กบับริษัทฯ รวมทัง้

อทุิศเวลา ความรู้ ความสามารถ และความพยายามในการปฏิบตัิหน้าท่ีเพ่ือเสริมสร้างให้บริษัทฯ

เจริญก้าวหน้า และก าหนดนโยบายให้กรรมการทกุคนและผู้บริหารระดบัสูง(**) ท่ีมีหน้าท่ีรายงาน

การถือครองหลกัทรัพย์ตามกฎหมายจดัสง่รายงานดงักลา่วให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นประจ า 

ในคณะกรรมการของบริษัทให้กรรมการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่

เกิน 3 บริษัท และให้กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนได้
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ไม่เกิน 2 บริษัท ตลอดจนในการไปด ารงต าแหน่งกรรมการท่ีบริษัทจดทะเบียนอ่ืนของประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหารและผู้บริหารระดบัสูง(**)ของบริษัทฯต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

บริษัทก่อน  

กรรมการหรือผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทไม่เคยเป็นพนกังานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบ

บญัชีภายนอกท่ีบริษัทใช้บริการอยูใ่นชว่ง 2 ปีท่ีผา่นมา 

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

ประสิทธิภาพในการท าหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 

การก าหนดนโยบาย 

คณะกรรมการบริษัทมีสว่นร่วมในการก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ ภารกิจ กลยทุธ์ เป้าหมาย 

แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนก ากบัดแูลให้ฝ่ายจดัการด าเนินการให้เป็นไปตาม

แผนธุรกิจ และงบประมาณท่ีวางไว้อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนมีจดุมุ่งหมายไป

ในทิศทางเดียวกัน รวมถึงการจัดการให้บริษัทฯ มีนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ระบบการ

ควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และนโยบายและการด าเนินงานบริหารความเส่ียงท่ี

เหมาะสม รวมทัง้มีการติดตามผลการด าเนินงานในเร่ืองดงักล่าวอย่างสม ่าเสมอในการประชุม

คณะกรรมการบริษัท นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาการก าหนดและแยกบทบาท

หน้าท่ี และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการพฒันาทรัพยากรบุคคล และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารอย่าง

ชดัเจน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2559 เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีการ

พิจารณาทบทวนและอนมุตัิวิสยัทศัน์และภารกิจของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาทบทวน

และอนมุตัวิิสยัทศัน์และภารกิจของบริษัทอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

การก ากับดูแลฝ่ายจัดการ 

คณะกรรมการบริษัทได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายใน และ ผลการ

จดัการความเส่ียง และการปฏิบตัิตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 

1 ครัง้ เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2559 ได้มีการ
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พิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและผลการบริหารความเส่ียง  และ

ประเมินเร่ืองการปฏิบตัติามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

 

9.4 การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

การเสนอช่ือและใช้สิทธิออกเสียงแตง่ตัง้บคุคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ด าเนินการโดยฝ่ายจดัการ ตัง้แตปี่ 2557 เป็นต้นไป การเสนอช่ือและใช้สิทธิออกเสียงดงักล่าวต้อง

ได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัทด้วย โดยบุคคลท่ีได้รับแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย

หรือบริษัทร่วม มีหน้าท่ีด าเนินการเพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนัน้ๆ และ

บริษัทได้ก าหนดให้บคุคลท่ีได้รับแต่งตัง้นัน้ ต้องได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัทก่อนท่ีจะไป

ลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเร่ืองส าคญัในระดบัเดียวกับท่ีต้องได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการ 

หากเป็นการด าเนินการโดยบริษัทเอง 

นอกจากนี ้ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บุคคลท่ีได้รับแต่งตัง้จากบริษัทนัน้ ต้องดแูลให้บริษัท

ย่อยมีข้อบงัคบัในเร่ืองการท ารายการเก่ียวโยงท่ีสอดคล้องกับบริษัท มีการจดัเก็บข้อมูล และการ

บนัทึกบญัชีให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดท างบการเงินรวมได้ทันก าหนดด้วย 

ตลอดจนก าหนดระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสมและรัดกมุเพียงพอ 

ตลอดปี 2558 บริษัทฯได้ปฏิบตัติามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ยกเว้นเร่ืองตอ่ไปนี ้

1. ไมไ่ด้เปิดเผยคา่ตอบแทนของกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารในส่วนท่ีได้รับจากการเป็นกรรมการ

บริษัทอ่ืน เพราะไมใ่ชข้่อมลูของบริษัทฯ 

2. ประธานกรรมการเป็นบคุคลเดียวกบัประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และเป็นตวัแทนของกลุ่มผู้

ถือหุ้นใหญ่ อย่างไรก็ตาม โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วย กรรมการท่ี

เป็นอิสระ 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้คณะ ท าให้เกิดการถ่วงดลุและสอบทานการบริหารงาน

ท่ีโปร่งใสและรัดกมุ 
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9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทฯ ได้ด าเนินการแจ้งให้ผู้บริหารฝ่ายตา่งๆ ให้เข้าใจถึงภาระหน้าท่ีในการรายงานการ

ถือหลกัทรัพย์ในบริษัทฯ ของตนเอง คูส่มรส และบตุรท่ียงัไม่บรรลนุิติภาวะ ตลอดจนรายงานการ

เปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพย์ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 นอกจากมาตรการท่ีเป็นข้อก าหนดของกฎหมายแล้ว บริษัทฯได้มีนโยบาย

เป็นลายลกัษณ์อกัษรซึง่ครอบคลมุเร่ืองการใช้ข้อมลูภายในไว้ในคูมื่อจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ 

เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบตัิแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน  โดยคูมื่อจรรยาบรรณของ

กลุ่มบริษัทฯ ผ่านมติการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทแล้วเม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2549  และได้มี

การพิจารณาทบทวน ปรับปรุง และอนุมตัิจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทุกปี ซึ่ง

การพิจารณาทบทวน ปรับปรุง และอนุมตัิครัง้ล่าสุดเป็นการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 

2/2559 เม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2559 

นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้มีการก าหนดระเบียบข้อบงัคบัในการน าข้อมูลภายในของบริษัทฯ 

ไปใช้ดงันี ้

(1) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องรักษาความลับ /หรือ

ข้อมลูภายในของบริษัทฯ 

(2) กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และ ลกูจ้างของบริษัทฯ จะต้องไม่น าความลบั และ /

หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือ

เพ่ือประโยชน์แก่บุคคลอ่ืนใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับ

ผลตอบแทนหรือไมก็่ตาม 

(3) กรรมการ ผู้บริหาร พนกังานและลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องไม่ท าการซือ้ขาย โอน

หรือรับโอน หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ความลบัและ/หรือข้อมูลภายในบริษัทฯ 

และ/หรือเข้าท านิติกรรมอ่ืนใดโดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ 

อนัอาจก่อให้เกิดความเสียหายตอ่บริษัทฯ ไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อม 
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 โดยข้อก าหนดนีร้วมความถึงคูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนุิติภาวะของกรรมการ ผู้ บริหาร 

พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ พนักงานคนใดฝ่าฝืนในระเบียบดงักล่าวบริษัทฯ จะถือว่าได้

กระท าผิดอยา่งร้ายแรงโดยอาจมีโทษตัง้แตข่ัน้ตกัเตือนด้วยวาจาจนถึงขัน้ให้ออกจากงาน 

ตัง้แตปี่ 2551 คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารระดบัสงู

ซือ้ขายหุ้นบริษัทฯ ในชว่ง 3 สปัดาห์ก่อนงบการเงินเผยแพร่และ 2 วนัหลงัเปิดเผยงบการเงิน  

 

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 

บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ายค่าสอบบญัชีให้กับบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอ

เอส จ ากดั ซึ่งเป็นส านกังานสอบบญัชีท่ีผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2558 สงักดั รวมทัง้บคุคล

หรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกบัผู้สอบบญัชีและส านกังานสอบบญัชีท่ีผู้สอบบญัชีสงักดั ในรอบปีบญัชีท่ี

ผ่านมา มีจ านวนเงินรวม 3.55 ล้านบาท โดยเป็นของบริษัทฯ จ านวนเงิน 0.94 ล้านบาท และ

บริษัทยอ่ยรวมกนั จ านวนเงิน 2.61 ล้านบาท 

9.6.2 ค่าบริการอ่ืนๆ 

- ไมมี่ - 
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้ที่เก่ียวข้อง 

บริษัทสง่เสริมการพฒันาอยา่งยัง่ยืนด้วยความรับผิดชอบตอ่สงัคม สิ่งแวดล้อม และผู้ มีส่วน
ได้เสีย ซึง่สอดคล้องกบัวิสยัทศัน์ (Vision) ของบริษัท  โดยแบง่ตามกิจกรรมได้ดงันี ้

 
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

บริษัทฯมุ่งมั่นกระท าในสิ่งท่ีถูกต้อง ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต ตรงไปตรงมา 
ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบของบริษัทฯ โดยถือปฏิบตัิตามจรรยาบรรณนีใ้นทุกกิจกรรมและใน
การตดัสินใจในทกุเร่ืองของบริษัทฯ   

2. การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน 

บริษัทฯให้ความส าคญัในการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน โดยยึดมั่นในการ
ด าเนินธุรกิจบริษัทฯให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมทัง้หลกัสิทธิมนษุยชน ซึง่เป็นสิทธิขัน้พืน้ฐานท่ีมนษุย์
เกิดมาพร้อมกบัความเสมอภาค ความเท่าเทียมในแง่ของศกัดิ์และสิทธ์ิ โดยจะไม่มีการกีดกนั หรือ
ไม่ให้สิทธิพิเศษ หรือเลือกปฏิบตัิแก่ผู้หนึ่งผู้ ใด เน่ืองจากความแตกต่างทางด้านเชือ้ชาติ สัญชาต ิ
ศาสนา เพศ สีผิว อาย ุภาษา สถาบนัการศกึษา รวมทัง้ไมเ่ก่ียวข้องกบัการละเมิดสิทธิมนษุยชน 

3. การปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษัทฯ ค านึงถึงความส าคญัของพนกังานในฐานะทุนมนุษย์ (Human Capital) ซึ่งเป็น
ปัจจยัส าคญัท่ีสดุท่ีจะผลกัดนัให้องค์กรบรรลสุู่เป้าหมายได้ จึงก าหนดให้มีแผนงานและมีการจดัสรร
งบประมาณในแตล่ะปีไว้อย่างชดัเจน และมีการจดัระดบัการพฒันาทรัพยากรบคุคล ไว้ 3 ระดบั คือ 
การพฒันาองค์กร (Organization Development) การพฒันาอาชีพ (Career Development) และ
การฝึกอบรมและพฒันา (Training  Development)  
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1.) การพัฒนาองค์กร (Organization Development) บริษัทฯได้ส่งเสริมการสร้าง

วัฒนธรรมองค์กรภายในของกลุ่มบริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) ตัง้แต่ช่วงการ

ปฐมนิเทศพนกังานใหม ่ผา่นกิจกรรม Welcome Day  

2.) การพฒันาอาชีพของพนกังาน (Career Development) บริษัทฯได้ก าหนดเส้นทาง

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) และก าหนดหลกัเกณฑ์การเล่ือนต าแหน่ง/

ปรับระดบัต าแหนง่ (Promotion Path)   

3.) การฝึกอบรมและพฒันาพนกังาน (Training  Development) ได้ก าหนดแนวทางการ

พฒันาโดยใช้กรอบของความสามารถ (Competency Base Training) ประกอบกบัผล

ส ารวจความจ าเป็นในการฝึกอบรม(Training Need) โดยมีวิธีการพฒันาทัง้ในส่วนของ

การส่งไปฝึกอบรมภายนอก (Public Training) และจดัฝึกอบรมภายใน (In-house 

Training) ท่ีครอบคลุมทัง้ด้านการพฒันาความรู้ (Knowledge Development) การ

พฒันาทศันคติ (Attitude Development) และการพฒันาทกัษะ  (Skill Development) 

อาทิเช่น หลักสูตร RS Revolution Camp  การอบบรมการใช้งานโปรแกรม Lotus 

Notes  การใช้งานระบบบญัชี Axapta หลกัสตูร Change Management through RS 

Media Revolution การอบรม Interview Skill Techniques การอบรมให้ความรู้เร่ือง

กฎหมายลิขสิทธ์ิ หลักสูตร AEC preparation : Business English, English 

Conversation & Email Writing และ CCM Team Building  ซึ่งเป็นพนกังานตัง้แต่

ระดบัปฏิบตักิารถึงระดบัผู้บริหาร  

นอกจากนี ้ในปี 2558 กลุ่มบริษัทฯ มีกิจกรรมในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในด้าน
ตา่งๆท่ีส าคญั ได้แก่ 

1.) การตรวจสขุภาพประจ าปีให้พนกังาน โดยจดัโปรแกรมการตรวจสขุภาพท่ีเหมาะสม และ
เจรจาตอ่รองกบัโรงพยาบาลให้พนกังานสามารถเพิ่มรายการตรวจสขุภาพได้ในราคาพิเศษ พร้อมทัง้
อ านวยความสะดวกให้โรงพยาบาลมาให้บริการตรวจสขุภาพถึงท่ีอาคารส านกังานของบริษัทฯ 

2.) สวสัดกิารพนกังาน เชน่ สวสัดกิารคา่รักษาพยาบาลผา่นการประกนัชีวิตและอบุตัิเหตหุมู ่
สวสัดิการเงินช่วยเหลือและอ่ืนๆ (เช่น เงินช่วยเหลืองานศพ กรณีพนกังานเสียชีวิต และกรณีบิดา 
มารดา บตุร หรือคูส่มรสท่ีชอบด้วยกฎหมายของพนกังานเสียชีวิต เงินช่วยเหลือกรณีพนกังานสมรส 
กรณีพนกังานอปุสมบท เป็นต้น)  
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3.) กิจกรรมในการสร้างความผกูพนั (Engagement) ของพนกังานในองค์กร ได้แก่ กิจกรรม
สงัสรรค์ปีใหม ่เป็นต้น  

4.) การจัดอบรมเร่ืองความปลอดภัยและสุขอนามยัในสถานท่ีท างาน โดยการให้ความรู้ 
ขา่วสารผา่นส่ือตา่งๆในองค์กร และจดัให้มีกิจกรรมการฝึกซ้อมดบัเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟประจ าปี 

4. ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค 

บริษัทฯมุง่มัน่ในการสร้างสรรค์และผลิตผลงานด้านส่ือและด้านบนัเทิงทกุรูปแบบ เพ่ือสร้าง
ความพึงพอใจอย่างต่อเน่ืองให้กับลูกค้า จ าหน่ายสินค้าและให้บริการท่ีมีคุณภาพกับลูกค้าของ
บริษัทฯ  ตลอดจนมีหนว่ยงานให้บริการ ดแูล ชีแ้จงข้อสงสยั และแก้ไขปัญหาตา่งๆให้กบัลกูค้า 

5. บทบาทและความรับผิดชอบต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม และสังคมส่วนรวม 

บริษัทฯ ยึดมัน่ในการด าเนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์ตอ่เศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม โดย
ค านึงถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีพึงมีต่อประเทศชาติ สังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนด าเนิน
ธุรกิจและควบคุมให้มีการปฏิบตัิภายใต้กรอบของกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆท่ีเก่ียวข้อง อย่าง
ครบถ้วน รวมถึงมุ่งมั่นผลักดันให้เกิดกระแสพัฒนาคุณภาพของสังคม และสิ่งแวดล้อม ทัง้ ท่ี
ด าเนินการเองและร่วมมือกับรัฐและชุมชน และส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
อย่างจริงจงัและต่อเน่ืองให้แก่พนกังานทุกระดบัในการปฏิบตัิตนเป็นคนดีท าประโยชน์ให้กับชมุชน
และสงัคม รวมทัง้สนบัสนนุให้พนกังานมีสว่นร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมตา่งๆเพื่อชมุชน และสงัคมอย่าง
สม ่าเสมอ อนัก่อให้เกิดวัฒนธรรมท่ีดีในองค์กรต่อไป โดยในปี 2558 กลุ่มบริษัทฯ มีบทบาทและ
ความรับผิดชอบตอ่สงัคมท่ีส าคญั ดงันี ้
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กิจกรรม RS Birthday Charity 2015 

บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) สานต่อกิจกรรม " RS Birthday Charity 2015" ภายใต้

โครงการ อาร์เอส ก๊ิฟ แบค โดยเปิดโอกาสให้ ศิลปิน ดารา และ พนกังานอาร์เอส ท่ีมีเดือนเกิดใน

เดือนตา่งๆ ได้ร่วมท าบญุวนัเกิด ให้หน่วยงานและองค์กรตา่งๆท่ีต้องการความช่วยเหลือ ตลอดทัง้ปี 

อาทิ การเลีย้งอาหารกลางวนัและมอบสิ่งของให้กบัเด็กท่ีมูลนิธิบ้านนกขมิน้ในเดือนมกราคม   การ

เย่ียมและมอบสิ่งของให้ทหารท่ีนอนป่วยในโรงพยาบาลทหารผ่านศกึเดือนมีนาคม  การท าบญุ เลีย้ง

ขนมและมอบความบนัเทิง ให้กับผู้พิการทางสายตา ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ในเดือน

กรกฎาคม  การบริจาคโลหิตท่ีศนูย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดในเดือนสิงหาคม กิจกรรมการ

ให้ความบันเทิงและมอบสิ่งของจ าเป็นท่ีศูนย์บริการทางสังคมผู้ สูงอายุดินแดงในเดือนตุลาคม  

เป็นต้น 
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วัตถุประสงค์ :   

1. เพ่ือให้ความชว่ยเหลือกบับคุคล หนว่ยงาน และองค์กรการกศุลตา่งๆ 

2. เพ่ือให้ก าลงัใจเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ ป่วยเรือ้รังต่างๆ ท่ีได้รับความเดือดร้อนหรือ

ต้องการความชว่ยเหลือ 

3. เพ่ือให้ดารา นกัแสดง และพนกังานท่ีสนใจได้ท ากิจกรรมเพื่อชว่ยเหลือสงัคมอยา่งตอ่เน่ือง 

4. เพ่ือให้ดารา นักแสดง มีส่วนในการสร้างกระแสการท าดี และ เป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับ

ประชาชนทัว่ไป  

5. เพ่ือสง่เสริมให้พนกังานเกิดความรู้สกึผกูพนักบัองค์กร 
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รูปแบบกิจกรรม :  

มอบความบันเทิง อาหาร หรือ สิ่งของ เพ่ือให้ก าลังใจกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆท่ี

ต้องการความชว่ยเหลือ อาทิ สภากาชาดไทย,  บ้านนกขมิน้, โรงพยาบาลทหารผ่านศกึ, ศนูย์บริการ

ทางสงัคม, โรงเรียนสอนคนตาบอด, บ้านราชวิถี, บ้านเด็กอ่อนในสลัม, โรงพยาบาลเด็ก, เป็นต้น  

โดยการให้ศลิปิน ดารา ผู้ประกาศขา่ว และพนกังานในบริษัทท่ีมีเดือนเกิดในเดือนนัน้ๆ ได้มีส่วนร่วม

ในการท าความดี และถือเป็นการท าบญุอีกรูปแบบหนึง่ด้วย 
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กิจกรรม “ช่อง 8 แชร์ ทู ชายด์”  ปันรัก “วันเดก็” น้องบ้านนนทภูมิ 

สถานีโทรทศัน์ช่อง 8 จดักิจกรรม “ช่อง 8 Share To Child” (ช่อง 8 แชร์ ท ูชายด์) น าโดย 
ดร.องอาจ สิงห์ล าพอง กรรมการผู้อ านวยการสายงานสถานีโทรทศัน์ ช่อง 8 น า ทีมดารา-นกัแสดง 
และศิลปินในสงักัด อาทิ มด-ณปภัช, ขนมจีน-กุลมาศ, เอ๊ียง-สิทธา, มงักร-ปภาวิน, ลาล่า, ลูลู่, 
ใบเตย- (สธีุวนั ทวีสิน), ญาดา อาร์สยาม, อลิซ ชญาดา, ณฉัตร วลัเณซ่า, ฟ้าใส-อรจิรา, ไมล์-
ณกรณ์, มาร์ค-อภิวิชญ์ และ ฟ้า-ษริกา ฯลฯ ร่วมมอบเงิน เลีย้งอาหารกลางวนั บริจาคของสร้าง
ความสนุก และร่วมเลีย้งอาหารให้กับน้องๆ 150 คน ท่ีสถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพ
บ้านนนทภมูิ ปากเกร็ด  

 

 

วัตถุประสงค์ :   

1. เพ่ือให้ดารา นกัแสดง และพนกังานท่ีสนใจได้ท ากิจกรรมเพื่อชว่ยเหลือสงัคมอยา่งตอ่เน่ือง 

2. เพ่ือให้ดารา นักแสดง มีส่วนในการสร้างกระแสการท าดี และ เป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับ

ประชาชนทัว่ไป  

3. เพ่ือให้สถานีโทรทัศน์ ช่อง 8 ในฐานท่ีเป็นส่ือฟรีทีวีชัน้น าของประเทศ ได้มีส่วนในการ

ประชาสมัพนัธ์การท ากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ตอ่สงัคม 
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รูปแบบกิจกรรม :  

ท ากิจกรรมกบัสถานสงเคราะห์เด็กในหลากหลายสถานท่ี ท่ีมีความเดือดร้อนและต้องการ
การสนับสนุนช่วยเหลือ โดยการน านักแสดงไปร่วมสร้างความบนัเทิงและความสนุกสนานให้กับ
น้องๆในวนัเดก็ พร้อมสร้างก าลงัใจให้กบัน้องๆและน าสิ่งของและเงินไปบริจาคชว่ยเหลือ 
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โครงการรณรงค์ “7 วันอันตราย” 

บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) ร่วมกบัต ารวจท่องเท่ียว น าศิลปิน หนเูล็ก เบญจวรรณ และ 
ออม เพลินศิลป์ หรือ วงบลูเบอร์ร่ี อาร์สยาม พร้อมภาคีเครือข่าย ร่วมกันเดินรณรงค์ 7 วนัอนัตราย 
แจกถุงเท้าซานต้าปลอดภัย ในช่วงเทศกาลวันคริสมาสต์และวันปีใหม่ 2559 ท่ีสกายวอล์ค บน
รถไฟฟ้า ลานย่านศนูย์การค้าอัมรินทร์พลาซ่า เพ่ือให้นกัท่องเท่ียวและประชาชน เดินทางใช้รถใช้
ถนนด้วยความระมดัระวงั และใช้ชีวิตอยา่งมีสต ิในชว่งหยดุยาว 7 วนัอนัตราย 

 

วัตถุประสงค์ :   

1. เพ่ือรณรงค์เพ่ือให้ทกุคนได้ตระหนกัถึงความปลอดภยัในการเดินทางท่องเท่ียว ใช้รถ ใช้ถนน

ตา่งๆ  ในชว่งเทศกาลวนัหยดุยาวอยา่งวนัปีใหม ่ 

2. เพ่ือสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัประชานชน และหนว่ยงานหรือองค์กรท่ีบริการประชาชน  

3. เพ่ือให้ดารา นักแสดง มีส่วนในการสร้างกระแสการท าดี และ เป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับ

ประชาชนทัว่ไป  

รูปแบบกิจกรรม :  

เดินรณรงค์กิจกรรมในช่วงก่อนเทศกาลวนัหยดุยาว อาทิเช่น วนัสงกรานต์ วนัปีใหม่ เพ่ือให้
ทกุคนได้ตระหนกัถึงข้อควรปฏิบตั ิข้อระมดัระวงั ส าหรับความปลอดภยัในการเดนิทาง  
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กิจกรรมเพื่อสังคมอ่ืนๆในรอบปี 2558 

 

ใบเตย อาร์สยาม และ เอ๊ียง-สิทธา นกัแสดงจากช่อง 8 ในฐานะพรีเซ็นเตอร์วนัเอดส์โลก เข้ามอบ
สญัลกัษณ์ริบบิน้แดง ให้กบัพลเอก ประวิตร วงษ์สวุรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมัน่คง เน่ืองใน
วนัเอดส์โลก โดยให้ประชาชนตระหนกัถึงการรู้จกัการป้องกนั ภายใต้สโลแกน “ตรวจเร็ว รักษาเร็ว 
ยตุเิอดส์”  

 

ยีน-เกวลิน ไอซ์-วราภทัร์ เพชรสถิต และ ฝ้าย-เวฬรีุย์ ดิษยบุตร ดารานกัแสดงจากละครเร่ือง มงกุฎ
ริษยา ทางช่อง 8 เชิญชวนซือ้ดอกแก้วกัลยา ซึ่งเป็นดอกไม้สัญลักษณ์วันคนพิการ ทัง้นีร้ายได้
ทัง้หมดน าไปพฒันา และสง่เสริมอาชีพผู้พิการทัว่ประเทศ และถวายเป็นพระราชกศุลสมเด็จพระเจ้า
พ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากลัยาณิวฒันาฯ  เน่ืองในโอกาสวนัคนพิการแหง่ชาต ิ 
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แบงค์ – อธิกิตติ ์ขออาสาร่วมบริจาคโลหิตช่วย
เพ่ือนมนุษย์ พร้อมชวนคนไทยช่วยกันบริจาค
โลหิตป้องกนัภาวะขาดแคลนเลือด เน่ืองในวนั
ผู้ บริจาคโลหิตโลก  โดยรณรงค์ให้เกิดการ
บริจาคโลหิตเป็นประจ าทุก 3 เดือน หรือ ปีละ 
4 ครัง้ ภายใต้สโลแกน “Give freely, give 
often. Blood donation matters.” (บริจาค
โลหิตทกุ 3 เดือน ย่ิงให้ ย่ิงได้สขุภาพดี) เพ่ือท า
ให้โลหิตมีปริมาณเพียงพอส าหรับผู้ ป่วย และ
ยังส่งผลดีต่อผู้ บ ริจาคโลหิตให้ มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงอีกด้วย 

 

 

 

 

ลลูู ่อาร์สยาม, เอ๊ียง-สิทธา และ ฟาง-ธนนัต์ธรญ์ ดาราจากละคร "ดอกซ่อนชู้ " ทางช่อง 8 ขอชวนคน
ไทย ซือ้ธงมหิดล เน่ืองในวนัมหิดล โดยรายได้จากการจ าหน่ายธงทัง้หมด สมทบทุนมูลนิธิศิริราช
พยาบาล เพ่ือน าไปชว่ยเหลือผู้ ป่วยยากไร้ และจดัซือ้เคร่ืองมือแพทย์และอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นแก่ผู้ ป่วยให้มี
คณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ 
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6. การจัดการสิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้างจิตส านึกให้แก่พนกังานในการอนรัุกษ์และการใช้
ทรัพยากรและพลงังานตา่งๆอย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสร้างสรรค์และสนบัสนุน
กิจกรรมอนัเป็นประโยชน์ตอ่การดแูลรักษา การอนรัุกษ์ และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
และพลงังานต่างๆ อย่างต่อเน่ือง โดยการส่งเสริม รณรงค์ และปลูกจิตส านึกร่วมกันในการรู้จกัถึง
ประโยชน์ เห็นคณุคา่ และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้การประหยดัไฟฟ้า โดยการปิด
สวิทซ์ไฟและเคร่ืองใช้ไฟฟ้าทุกครัง้ท่ีเลิกใช้งาน ปิดไฟเม่ือพกัเท่ียง ปิดแอร์ก่อนเลิกงานคร่ึงชัว่โมง 
การใช้บนัไดแทนการใช้ลิฟท์ การประหยดัน า้ โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยตรวจสอบการร่ัวซึมของอุปกรณ์ 
การประหยดัน า้มนั โดยการวางแผนการเดินทางก่อนออกเดินทาง การใช้ E-mail แทนการส่งเอกสาร
ด้วยตวัเอง รวมทัง้การประหยดัพลงังานอ่ืนๆในท่ีท างาน อาทิ การใช้กระดาษให้ครบทัง้ 2 ด้าน เป็น
ต้น โดยนอกจากประชาสัมพนัธ์รณรงค์ ให้ความรู้กับพนกังานอยู่เสมอแล้ว ยังกระตุ้นโดยการจัด
กิจกรรมประหยดัพลงังาน ภายใต้แคมเปญ OFFICE เบอร์ 5 เพ่ือให้รางวลักบัหน่วยงานท่ีมีผลงาน
ในการประหยดัพลงังานโดดเดน่ท่ีสดุอีกด้วย   
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รางวัลที่ได้รับในปี 2558 

 

ฟลุค-จิระ และ ขนมจีน-กลุมาศ ดารานกัแสดงจากช่อง 8 และศิลปิน หลวงไก่ อาร์สยาม เข้ารับ
รางวัล "พระกินรี" ประจ าปี2558 จาก สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทยในฐานะท่ีได้รับเลือกเป็นบุคคลต้นแบบ คนดี คิดดี สงัคมดี ตามรอยพระยุคลบาท ณ 
ศนูย์วิจยัจฬุาภรณ์ฯ  

 

ธามไท, โดม แบล็ควนิลา และกระแต อาร์สยาม ศิลปินจากอาร์เอส และ อัครพล ทองธราดล, ร่ม
เกล้า อมาตยกลุ ผู้ประกาศข่าวจากช่อง 8 รับรางวลัลกูกตญัญแูห่งปี จดัโดยหนงัสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์ 
ณ หอประชมุกรมประชาสมัพนัธ์  
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ฟลุค จิระ และ ฟาง ธนันต์ธรญ์  นักแสดง
จาก สถานีโทรทัศน์ ช่อง 8 รับรางวัลฑูต
พระพุทธศาสนา จากกรมศาสนา ในเดือน
มีนาคม 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระแต-กระตา่ย อาร์สยาม, แจ๊ค ธนพล, แมน มณีวรรณ, หญิง ธิติกานต์ และ หวิว ณฐัพนธ์ ศิลปิน
จากอาร์เอส รับรางวัล”เพชรในเพลง” ประจ าปี 2558 ในฐานะผู้ ใช้ภาษาไทยดีเด่น เน่ืองในวัน
ภาษาไทยแหง่ชาติ 
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แต๊งค์กิว้-ศิลป์ชนก ศิลปินจากค่ายกามิกาเซ่ ในเครือ อาร์เอส ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น
แห่งชาติ สาขาส่ือมวลชนเพ่ือเด็กและเยาวชนท่ีป้องกนัปัญหาสงัคม ประจ าปี 2558 จากส านกังาน
ส่งเสริมสวสัดิภาพและพิทกัษ์เด็ก เยาวชน ผู้ ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงพฒันาสงัคม 
และ ความมัน่คงของมนษุย์ ในงานวนัเยาวชนแหง่ชาติ 

 

แจ็ค-จารุพงศ์ และฮอน-สนัติ ศิลปินค่ายเยส!
มิวสิค ในเครืออาร์เอส เข้ารับรางวัล "ศิลปิน
แห่งความเมตตาธรรม" ปี2558 จาก สภา
ศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศ
ไทยกระทรวงวฒันธรรม ในฐานะท าประโยชน์
ตอ่พระพทุธศาสนา  
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11.  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง  
 
 บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อการเสริมสร้างการควบคุมภายใน ให้มีความเพียงพอ และ
เหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจ เพ่ือเป็นการป้องกนัทรัพย์สินของบริษัทฯ ไม่ให้เกิดความเสียหาย หรือ
น าไปหาประโยชน์โดยมิชอบ โดยมีฝ่ายตรวจสอบกลางเป็นหน่วยงานท าหน้าท่ีตรวจสอบการ
ปฏิบตังิานและกิจกรรมทางการเงินท่ีส าคญั และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอ่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเพ่ือให้ฝ่ายตรวจสอบกลางมีความเป็นอิสระเพียงพอในการปฏิบตังิาน 

ปัจจุบนัหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน คือ นางสาวกรพินธุ์  นาคศุภรังษี มีต าแหน่งเป็น 
ผู้ชว่ยผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบกลาง 

คณุวฒุิทางการศกึษา/การอบรม : 

 ปริญญาตรีบญัชีบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 เข้าร่วมอบรมและสมัมนาต่างๆท่ีจดัโดยสภาวิชาชีพบญัชี สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่ง
ประเทศไทย(สตท.) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย(IOD) และตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย 

ประสบการณ์การท างาน : 

 2536 - 2544   ผู้ชว่ยผู้จดัการ บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย ออดทิ จ ากดั 

 ธนัวาคม 2544-ปัจจบุนั  ผู้ชว่ยผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบกลาง บมจ. อาร์เอส  
 

ในการประชุมคณะกรรมการครัง้ท่ี 2/2559 เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมี
คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่านเข้าร่วมประชมุด้วย คณะกรรมการได้ประเมินความเพียงพอของ
ระบบควบคมุภายในโดยการซกัถามข้อมลูจากฝ่ายบริหาร และการตอบแบบประเมินความเพียงพอ
ของระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ ด้วยตนเอง สรุปได้ว่า การประเมินระบบควบคมุภายในของ
บริษัทฯ ในด้านตา่งๆ 5 สว่น คือ  

1.องค์กรและสภาพแวดล้อม บริษัทฯค านึงถึงสภาพแวดล้อมการท างานท่ีดี โดยได้
ก าหนดให้มีนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และคูมื่อจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ และได้เผยแพร่
เพ่ือใช้อ้างอิงและถือปฏิบัติ ตลอดจนติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายฯ นอกจากนี ้
คณะกรรมการบริษัทมีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจอย่างชดัเจน ทบทวนแผนธุรกิจ และให้
ข้อสงัเกตแก่ฝ่ายจดัการไปพิจารณาด าเนินการ 
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2.การบริหารความเส่ียง บริษัทฯมุ่งเน้นให้ความส าคญักบัการบริหารความเส่ียง โดยจดัให้มี
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพ่ือก าหนดนโยบาย ก ากบัดแูล และสนบัสนนุให้การบริหารความ
เส่ียงเป็นไปตามนโยบาย หรือแผนงาน และส าเร็จลลุว่ง 

3.การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  บริษัทฯมีนโยบาย ระเบียบข้อบังคับ วิธี
ปฏิบตังิาน อ านาจหน้าท่ี และอ านาจอนมุตัเิพ่ือให้มีการควบคมุท่ีรัดกมุ 

4.ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมลู บริษัทฯจดัให้มีระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบัติงานทางบัญชีและการรายงานทางการเงิน อย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามนโยบาย และ
ระเบียบข้อบงัคบัท่ีควบคมุ 

5.ระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายทุกไตรมาส และมีฝ่ายงานตรวจสอบภายในท าหน้าท่ีประเมินความเพียงพอและความมี
ประสิทธิผลของการควบคมุภายในท่ีมีอยู่และตรวจสอบการปฏิบตัิตามระบบการควบคมุภายในของ
หนว่ยงานตา่งๆ ตามแผนการตรวจสอบท่ีได้รับอนมุตัจิากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

คณะกรรมการมีความเห็นว่า ปัจจุบนับริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายในในเร่ืองการท า
ธุรกรรมกับผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดงักล่าวอย่างเพียงพอ
แล้ว ส าหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออ่ืน คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในท่ี
เพียงพอแล้วเชน่กนั 
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12.  รายการระหว่างกัน 

รายละเอียดข้อมลูของรายการระหว่างกนั ระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทท่ีเก่ียวข้อง
กนัได้แสดงไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้สอบทานรายการระหว่างกนัของบริษัทฯ แล้วมีความเห็นว่า
รายการระหว่างกันดงักล่าว เป็นไปตามเง่ือนไขการค้าโดยทั่วไปและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตาม
ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย มีหลกัฐานการท ารายการครบถ้วน ตลอดจนมีการ
เปิดเผยในงบการเงินอยา่งเพียงพอ 

ในปี 2558 บริษัทฯ และ บริษัทย่อย มีรายการระหว่างกันท่ีเกิดขึน้จากการประกอบธุรกิจ
ตามปกตกิบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2558 ดงัตอ่ไปนี ้

 

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพันธ์ 

นายสรุชยั เชษฐโชตศิกัดิ์ เป็นกรรมการและถือหุ้นร้อยละ 38.06 ในบริษัทฯ 
บริษัท เชษฐโชตศิกัดิ ์จ ากดั นายสรุชยั เชษฐโชตศิกัดิ ์เป็นกรรมการและถือหุ้นร้อยละ 18.70     

ในบริษัท เชษฐโชตศิกัดิ์ จ ากดั  
นางสจีุรา เชษฐโชติศกัดิ์ ผู้ ถือหุ้นร้อยละ 6.30 ของ บริษัท เชษฐโชติ
ศกัดิ ์จ ากดั และเป็นภรรยาของนายสรุชยั เชษฐโชตศิกัดิ์ ซึง่เป็น
กรรมการและผู้ ถือหุ้นร้อยละ 38.06 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง
ทัง้หมดของบริษัทฯ 
นายสวุฒัน์ เชษฐโชตศิกัดิ ์เป็นกรรมการ และ ถือหุ้นร้อยละ 14.35   
ในบริษัท เชษฐโชตศิกัดิ์ จ ากดั และ ถือหุ้นร้อยละ 0.04 ในบริษัท
รวมทัง้เป็นน้องชายของนายสรุชยั เชษฐโชตศิกัดิ์ 
นางสาวมาลี เชษฐโชติศกัดิ์ เป็นกรรมการและถือหุ้นร้อยละ 14.50 
ใน บริษัท เชษฐโชติศกัดิ ์จ ากดั และ เป็นพ่ีสาวของ นายสรุชยั เชษฐ
โชติศกัดิ์ และ นายสวุฒัน์ เชษฐโชติศกัดิ์ 

บริษัท เม็มเบอร์ชิป จ ากดั 
(เดมิช่ือ บริษัท เอส.เอส.ท.ูซี 
จ ากดั) 

นายสรุชยั เชษฐโชตศิกัดิ ์เป็นกรรมการและ ถือหุ้นร้อยละ 50.00 
โดยรวมการถือหุ้นของภรรยาด้วย  ในบริษัท พรีโม พอสโต จ ากดั ซึง่
เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เม็มเบอร์ชิป จ ากดั 

 
 

นายโชต ิเชษฐโชติศกัดิ ์ผู้ ถือหุ้นร้อยละ 10.00 ในบริษัทเม็มเบอร์ชิป
จ ากดั และถือหุ้นร้อยละ 0.37 ในบริษัทฯ และเป็นบตุรชายของนาย
สรุชยั เชษฐโชตศิกัดิ์ 
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บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพันธ์ 

บริษัท เม็มเบอร์ชิป จ ากดั 
(เดมิช่ือ บริษัท เอส.เอส.ท.ูซี 
จ ากดั) (ตอ่) 

นายเชษฐ เชษฐโชติศกัดิ ์ผู้ ถือหุ้นร้อยละ 30.00 ในบริษัท เม็มเบอร์
ชิป จ ากดั และถือหุ้นร้อยละ 0.98 ในบริษัทฯ และเป็นบตุรชายของ
นายสรุชยั เชษฐโชตศิกัดิ์ 

 

หมายเหตุ สัดส่วนการถือหุ้ นของบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งในบริษัทฯ เป็นข้อมูล ณ วันท่ี  
31 ธนัวาคม 2558 

 
12.1 ลักษณะรายการระหว่างกัน เงื่อนไขและนโยบายราคา 

 การก าหนดราคาของรายการระหว่างกันกับบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน ส่วนใหญ่เป็นการให้เช่า
ทรัพย์สิน ได้กระท าโดยค านึงถึงความเหมาะสมโดยอ้างอิงได้กบัราคาตลาดและมีเง่ือนไขอ่ืน ๆ ไม่
แตกตา่งอยา่งเป็นสาระส าคญัจากตลาด โดยลกัษณะของรายการระหวา่งกนัประกอบไปด้วย 
 
 12.1.1 การเช่าอาคาร 

งบการเงินส าหรับปี สิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ช าระค่าเช่า
อาคาร คา่บริการส่วนกลาง คา่สาธารณูปโภค และคา่บริการอ่ืนๆ ให้แก่ บริษัท เชษฐโชติศกัดิ์ จ ากดั 
บริษัท เม็มเบอร์ชิป จ ากดั (เดมิช่ือ บริษัท เอส.เอส.ท.ูซี จ ากดั) และคณะบคุคลเชษฐโชติศกัดิ์ (ซึ่งถือ
เป็นบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งกนั) เป็นจ านวน 67.99 ล้านบาท 9.03 ล้านบาท และ 0.25 ล้านบาท 
ตามล าดบั 

บริษัทฯได้มีการเช่าอาคารเชษฐโชติศักดิ์ 1-3 จากบริษัท เชษฐโชติศักดิ์ จ ากัด โดยมี
วตัถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นอาคารส านกังาน โดยคิดค่าเช่าและคา่บริการส่วนกลาง ในอตัรา 327 บาท
ตอ่ตารางเมตร ซึง่มีความสมเหตสุมผลเม่ือเทียบกบัอาคารท่ีอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกบับริษัทฯ ซึ่งคิด
คา่เชา่และคา่บริการในอตัรา 410-725 บาทตอ่ตารางเมตร  

ส่วนการเช่าอาคารอ่ืนในบริเวณใกล้เคียงจากบริษัท เชษฐโชติศกัดิ์ จ ากัด และ บริษัท เม็ม
เบอร์ชิป จ ากัด นัน้ (รายละเอียดในตารางท่ี 12.1.1 ข้อ 4, 5 และ 6) มีการเรียกเก็บค่าเช่าและ
ค่าบริการส่วนกลางแบบเหมารวม (การคิดค่าบริการแบบเหมารวม หมายถึง การคิดค่าเช่าและ
คา่บริการรวมตอ่อาคารทัง้หลงั แทนท่ีจะคดิเป็นตารางเมตร โดยคิดราคาตามสภาพของอาคารแตล่ะ
อาคารท่ีให้เช่า) โดยมีวตัถุประสงค์ของการเช่าเพ่ือใช้เป็นอาคารส านกังาน และอาคารจอดรถของ
บริษัทฯ 
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 ทัง้นี ้อาคารส านกังานท่ีทางบริษัทฯได้ท าการเช่าจากบริษัท เชษฐโชติศกัดิ์ จ ากดั (ตารางท่ี 
12.1.1 ข้อ 5 และ 6 ซึง่อยูใ่นบริเวณติดกบัอาคารเชษฐโชติศกัดิ์ 2) เป็นอาคารท่ีทางบริษัท เชษฐโชติ
ศักดิ์ จ ากัด ได้ท าการเช่าช่วงต่อมาจากนายเกรียงไกร เชษฐโชติศักดิ์ และน ามาปรับปรุงพืน้ท่ี
ลกัษณะการใช้งานจากบ้านทาวน์เฮ้าส์ มาเป็นอาคารส านกังาน พร้อมให้บริการอ านวยความสะดวก
เก่ียวกับสาธารณูปโภคต่างๆ และคิดค่าเช่า/คา่บริการในอตัราเหมารวม โดยมีอตัราเฉล่ียประมาณ 
287 บาทต่อตารางเมตร (ค านวณจากค่าเช่า/ค่าบริการท่ีคิดในอัตราเหมารวมหารพืน้ท่ีใช้สอย
โดยประมาณของอาคาร) ซึ่งเป็นอตัราท่ีต ่ากว่า อาคารเชษฐโชติศกัดิ์ 1-3 โดยอตัราดงักล่าวมีความ
สมเหตสุมผลตามรายละเอียดท่ีเปรียบเทียบตามวรรคก่อน อนึ่ง สาเหตหุลกัท่ีบริษัทฯท าการเช่าช่วง
ต่อจาก บริษัท เชษฐโชติศกัดิ์ จ ากัด นัน้ เน่ืองจากบริษัทดงักล่าวมีความช านาญเช่ียวชาญในการ
บริหารส านกังานเชา่ได้ดี 

 
โดยสญัญาเชา่ท่ีท ากบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งมีรายละเอียดดงัตารางตอ่ไปนี ้
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ตารางท่ี 12.1.1 คา่เชา่อาคารส านกังาน 

     

อาคาร/ที่ตัง้ ผู้ให้เช่า / ผู้เช่าช่วง ผู้เช่า 

  ค่าเช่าและค่าบริการ /เดือน  
(ล้านบาท) 

อายุสัญญา  อนุมัตริายการโดย 
(**)  พืน้ท่ี (ตรม.) เร่ิม สิน้สุด ( * ) 

1. อาคารเชษฐโชตศิกัดิ ์1 
เลขท่ี 419/1 ซอยลาดพร้าว15 
เขตจตจุกัร กทม. บจ. เชษฐโชตศิกัดิ์ บมจ. อาร์เอส 3,745 1.22 มิ.ย. 58 พ.ค. 61 คณะกรรมการ 

2. อาคารเชษฐโชตศิกัดิ ์2 

บจ. เชษฐโชตศิกัดิ์ 

บมจ. อาร์เอส 4,645 1.52 มิ.ย.-58 พ.ค. 61 คณะกรรมการ 
เลขท่ี 419/2 ซอยลาดพร้าว15 บจ. คลลูิซึม่ 1,200 0.39 มิ.ย.-58 พ.ค. 61 คณะกรรมการ 
เขตจตจุกัร กทม. บจ. สตาร์ซ(ประเทศไทย) 200 0.07 มิ.ย. 58 พ.ค. 61 คณะกรรมการ 

3. อาคารเชษฐโชตศิกัดิ ์3 

บจ. เชษฐโชตศิกัดิ์ 

   
 

      

เลขท่ี 419/3 ซอยลาดพร้าว15 
 

  
 

      
เขตจตจุกัร กทม. บมจ. อาร์เอส 2,242 0.73 มิ.ย. 58 พ.ค. 61 คณะกรรมการ 

4. อาคารเลขท่ี 419/4 

บจ.เม็มเบอร์ชิป 
(เดมิช่ือ บจ. เอส. เอส.ท.ูซี) 

   
 

    

คณะกรรมการ 
ซอยลาดพร้าว 15 

 
  

 
    

เขตจตจุกัร กทม. บมจ. อาร์เอส (ราคาเหมารวม) 0.71 ส.ค. 58 ก.ค. 61 

5. อาคารเลขท่ี 203/18-20 นายเกรียงไกร  
 

  
 

      
ซอยลาดพร้าว 15 เชษฐโชตศิกัดิ/์ 

 
  

 
      

เขตจตจุกัร กทม. บจ.เชษฐโชติศกัดิ์ บมจ. อาร์เอส (ราคาเหมารวม) 0.19 มิ.ย. 58 พ.ค.-61 คณะกรรมการ 

6. อาคารเลขท่ี 203/34-36 นายเกรียงไกร     
 

      

ซอยลาดพร้าว 15 เชษฐโชตศิกัดิ/์ 
 

  
 

      
เขตจตจุกัร กทม. บจ.เชษฐโชติศกัดิ์ บจ. จดัเก็บลิขสิทธ์ิไทย (ราคาเหมารวม) 0.15 มิ.ย. 58 พ.ค. 61 คณะกรรมการ 
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หมายเหต ุ               
* สามารถตอ่อายขุองสญัญาเชา่ออกไปได้อีก เม่ือสิน้สดุอายสุญัญาเชา่ (การตอ่อายสุญัญาเชา่ดงักลา่ว ไมเ่ป็นไปโดยอตัโนมตัิ   

  ซึง่ต้องมีการพิจารณาสญัญาใหมท่กุครัง้)           
** รายการระหวา่งกนัท่ีเกิดขึน้ได้มีการอนมุตัิรายการและเปิดเผยข้อมลูตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุแล้ว     
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12.1.2 การเช่าที่ดนิ 

งบการเงินส าหรับปี สิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ช าระค่าเช่า
ท่ีดิน ให้แก่ บริษัท เชษฐโชติศกัดิ์ จ ากัด และคณะบุคคลเชษฐโชติศกัดิ์ เป็นจ านวนเงิน 0.32 ล้าน
บาท  

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้มีการเช่าท่ีดินจากบริษัท เชษฐโชติศกัดิ์ จ ากัด และคณะบุคคล
เชษฐโชติศกัดิ์ ซึ่งเป็นท่ีดินท่ีเช่าช่วงตอ่มาจาก นายเกรียงไกร เชษฐโชติศกัดิ์  มีวตัถุประสงค์เพ่ือใช้
เป็นโรงเก็บอุปกรณ์และร้านค้า โดยคิดค่าเช่าท่ีดินในอัตราตารางวาละ 36-105 บาท ซึ่งมีความ
สมเหตสุมผลเม่ือเปรียบเทียบกับการเช่าท่ีดินในบริเวณใกล้เคียง รายละเอียดการเช่ามีดงัตาราง
ตอ่ไปนี ้
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ตาราง12.1.2.1 คา่เชา่ท่ีดนิ              

ประเภท 
ผู้ให้เช่า /  
ผู้เช่าช่วง ผู้เช่า 

พืน้ท่ี ค่าเช่า/เดือน อายุสัญญา  
อนุมัตริายการ

โดย (**)   (บาท) เร่ิม สิน้สุด ( * ) 

1. ท่ีดนิ คณะบคุคลเชษฐ บมจ. อาร์เอส 152 ตร.วา 22,000 มิ.ย. 58  พ.ค. 61 ด าเนินการโดย 
ฝ่ายจดัการ  ซอยลาดพร้าว 15  โชติศกัดิ์           

เขตจตจุกัร กทม.               

2. ท่ีดนิ  บจก.เชษฐโชติศกัดิ์ บจ. สตาร์ซ (ประเทศไทย) 52 ตร.ม 5,500 มิ.ย. 58 ก.ค. 61 ด าเนินการโดย 
ฝ่ายจดัการ ซอยลาดพร้าว 15              

เขตจตจุกัร กทม.               

 
              

หมายเหต ุ               

* สามารถตอ่อายขุองสญัญาเชา่ออกไปได้อีก เม่ือสิน้สดุอายสุญัญาเชา่  

  
(การตอ่อายสุญัญาเช่าดงักล่าว ไมเ่ป็นไปโดยอตัโนมตัิ ซึง่ต้องมีการพิจารณาสญัญาใหมท่กุครัง้) 
  

** สญัญาท่ีด าเนินการโดยฝ่ายจดัการเน่ืองจากขนาดของรายการไมถ่ึงเกณฑ์ท่ีต้องได้รับการอนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัท  
ตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุแล้ว 
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12.1.3 การซือ้ทรัพย์สินถาวร 

 -ไมมี่- 

 
12.1.4 การค า้ประกัน  

  -ไมมี่- 

 

12.2 ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของการท ารายการระหว่างกัน 

รายการระหวา่งกนัท่ีเกิดขึน้นัน้มีความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของการท ารายการเพ่ือ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ซึ่งในปี 2558 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันท่ีเกิด
ขึน้กบับริษัทยอ่ย และกบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง โดยมีรายการหลกัๆ อนัได้แก่ การเช่าท่ีดิน การ
เช่าอาคารเพ่ือใช้เป็นอาคารส านักงาน หรือเพ่ือการด าเนินธุรกิจ และรายการค า้ประกันซึ่งเป็น
รายการท่ีด าเนินตามธุรกิจปกติ ไม่มีเง่ือนไขพิเศษ และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ ระหว่างบริษัทฯ 
และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง การก าหนดราคา อตัราคา่ธรรมเนียม และ/หรือ อตัราดอกเบีย้ เป็นการก าหนดตาม
ราคาท่ีสอดคล้องกบัอตัราปกติท่ีสามารถเปรียบเทียบได้กบัการท ารายการกบับคุคลอ่ืนท่ีไม่มีความ
เก่ียวข้องกนั ซึง่ได้เปิดเผยในหมายเหตปุระกอบงบการเงินประจ าปี 2558 แล้ว 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้สอบทานรายการระหว่างกันของบริษัทฯและบริษัท
ย่อย และกบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง อนัได้แก่ การเช่าท่ีดิน การเช่าอาคาร รายการซือ้ขายสินค้า  
หรือทรัพย์สิน ค่าลิขสิทธ์ิ การรับจ้างผลิต งานคอนเสิร์ตและกิจกรรมการตลาด การขายโฆษณา 
คา่บริการ และดอกเบีย้เงินกู้  ฯลฯ ซึ่งได้เปิดเผยในหมายเหตปุระกอบงบการเงินประจ าปี 2558 แล้ว   
มีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการท่ีด าเนินตามธุรกิจปกติ มีความจ าเป็นและความ
สมเหตสุมผลของการท ารายการเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ 
 
12.3 มาตรการ หรือ ขัน้ตอนการอนุมัตกิารท ารายการระหว่างกัน 

บริษัทฯ มีนโยบายในการท ารายการระหว่างกัน คือ รายการระหว่างกันนัน้ ต้องอยู่บน
พืน้ฐานของความจ าเป็น  ความสมเหตสุมผล และ เป็นการด าเนินการเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สงูสุด
ตอ่กลุ่มบริษัทฯ  ซึ่งเป็นไปในราคา และ เง่ือนไขท่ีไม่แตกต่างกับรายการท่ีมีกับบุคคลภายนอกท่ีไม่
เก่ียวข้องกัน   และ ในกรณีท่ีมีรายการระหว่างกันท่ีมีสาระส าคญั บริษัทฯ จะจดัให้ผ่านการอนุมัติ
จาก คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท  รวมถึงท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นตามแต่กรณี  โดย



บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)  

108 
 

ก าหนดให้การออกเสียงในท่ีประชุมนัน้ๆ กรรมการ หรือ ผู้ ถือหุ้น ซึ่งมีส่วนได้เสีย จะไม่มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน  ทัง้นี ้การด าเนินการใดๆ จะต้องเป็นไปตามประกาศท่ีเก่ียวข้องของคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุ  

 
12.4 นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันรวมทัง้การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ในอนาคต 

บริษัทฯ ยังคงมีนโยบายหรือแนวโน้มในการท ารายการระหว่างกันในอนาคตกับบริษัท ท่ี
เก่ียวข้องกนัต่อไป เช่น การเช่าอาคารส านกังาน การเช่าท่ีดิน และการค า้ประกนัเงินกู้ของบริษัทใน
กลุม่โดยบริษัทฯ อยา่งไรก็ตามบริษัทฯ ไมมี่นโยบายท่ีจะท ารายการกบับคุคลท่ีอาจขดัแย้งกนั ยกเว้น
ในกรณีท่ีบริษัทฯ เห็นว่าจะได้รับผลตอบแทนสงูสุด ซึ่งเป็นไปในราคาและเง่ือนไขท่ีไม่แตกต่างหรือ
ดีกวา่จากบคุคลภายนอก ซึง่บริษัทฯ จะก าหนดให้ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นในกรณีท่ีเป็นรายการตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 
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ส่วนที่ 3 

ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

 

13. ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ 

13.1 งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 

 

 
 

งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558

(ปรับใหม่) (ปรับใหม่)

พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน :

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 572,147       19.4%    381,535       8.3%      757,112       15.6%    

เงินลงทนุระยะสัน้ 

  - เงินฝากประจ าครบก าหนด 12 เดือน 4,391           0.1%      4,465           0.1%      4,522           0.1%      

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น (สทุธิ) 1,068,332    36.2%    1,100,765    24.0%    875,712       18.1%    

เงินให้กู้ยมืระยะสัน้แกพ่นักงาน 100              0.0%      -               -         -               -         

สนิค้าคงเหลอื (สทุธิ) 38,911         1.3%      106,767       2.3%      163,095       3.4%      

ภาษีมลูค่าเพ่ิม 4,559           0.2%      25,694         0.6%      40,928         0.8%      

สนิทรัพย์หมนุเวยีนอ่ืน (สทุธิ) 14,831         0.5%      6,601           0.2%      97,985         2.0%      

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,703,272    57.7%    1,625,826    35.5%    1,939,354    40.0%    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน :

เงินลงทนุในบริษัทร่วม (สทุธิ) 5,496           0.2%      5,406           0.1%      5,103           0.1%      

อาคาร และอปุกรณ์ (สทุธิ) 310,016       10.5%    388,231       8.5%      384,016       7.9%      

เงินมดัจ าค่าอปุกรณ์ระบบสือ่สาร 38,000         1.3%      -               -         -               -         

ใบอนญุาตให้ใช้คลืน่ความถ่ีและ

  ประกอบกิจการโทรทศัน์ (สทุธิ) -               -         1,937,315    42.3%    1,802,058    37.2%    

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน (สทุธิ) 745,172       25.3%    372,633       8.1%      323,571       6.7%      

ภาษีเงินได้ถกูหกั ณ ที่จ่าย (สทุธิ) 42,584         1.5%      92,454         2.0%      130,538       2.8%      

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี (สทุธิ) 57,334         1.9%      122,552       2.7%      228,020       4.7%      

สนิทรัพย์ไม่หมนุเวยีนอ่ืน (สทุธิ) 47,936         1.6%      37,359         0.8%      31,266         0.6%      

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,246,539    42.3%    2,955,948    64.5%    2,904,572    60.0%    

รวมสินทรัพย์ 2,949,811    100.0%  4,581,775    100.0%  4,843,927    100.0%  
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งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558

(ปรับใหม่) (ปรับใหม่)

พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน :

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 828,133       28.1%    840,787       18.4%    1,419,187    29.3%    

หนีส้นิภายใต้สญัญาเช่าทางการเงินที่ถงึก าหนดช าระ

  ภายในหนึ่งปี (สทุธิ) 5,140           0.2%      7,655           0.2%      5,865           0.1%      

ค่าใบอนญุาตให้ใช้คลืน่ความถ่ีและ

  ประกอบกิจการโทรทศัน์ค้างจ่ายที่ถงึ

  ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (สทุธิ) -               -         235,349       5.1%      361,675       7.5%      

เงินกู้ยมืระยะยาวที่ถงึก าหนดช าระภายในหน่ีงปี 286,915       9.7%      -               -         -               -         

เงินกู้ยมืระยะสัน้จากกิจการที่เก่ียวข้องกนั 8,000           0.3%      -               -         -               -         

ประมาณการค่าเผ่ือการรับคืนสนิค้า 74,467         2.5%      36,735         0.8%      14,366         0.3%      

ภาษีมลูค่าเพ่ิม 53,574         1.8%      57,379         1.3%      48,410         1.0%      

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 18,797         0.6%      84,102         1.8%      37,642         0.8%      

ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายค้างจ่าย 15,489         0.5%      23,338         0.5%      11,949         0.2%      

หนีส้นิหมนุเวยีนอ่ืน -               -         139              0.0%      187              0.0%      

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 1,290,516    43.7%    1,285,484    28.1%    1,899,282    39.2%    

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน :

หนีส้นิภายใต้สญัญาเช่าทางการเงิน (สทุธิ) 12,759         0.5%      5,103           0.1%      7,206           0.1%      

ค่าใบอนญุาตให้ใช้คลืน่ความถ่ีและ

  ประกอบกิจการโทรทศัน์ค้างจ่าย (สทุธิ) -               -         1,467,594    32.0%    1,105,919    22.8%    

ประมาณการผลขาดทนุอ่ืน 1,949           0.1%      3,705           0.1%      1,659           0.0%      

ภาระผกูพันผลประโยชน์พนักงาน 49,767         1.7%      65,351         1.4%      85,546         1.8%      

หนีส้นิภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี (สทุธิ) -               -         5,191           0.1%      -               -         

หนีส้นิไม่หมนุเวยีนอ่ืน 9,473           0.3%      6,017           0.1%      17,156         0.4%      

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 73,948         2.6%      1,552,962    33.8%    1,217,486    25.1%    

รวมหนีสิ้น 1,364,464    46.3%    2,838,446    61.9%    3,116,768    64.3%    
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หมายเหต ุ: งบการเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2557 ปรับปรุงรายการใหม ่เก่ียวกบั 

1)  การรับรู้ภาษีเงินได้รอการตดับญัชจีากผลแตกตา่งชัว่คราวเก่ียวกบัภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน คา่เผ่ือหนี ้
สงสยัจะสญูของลกูหนี ้(ไมฟ้่องร้องแตเ่ข้าเกณฑ์การตดัเป็นหนีส้ญูทางภาษีได้) และคา่เผ่ือสินค้าล้าสมยั  

2) การแสดงมลูคา่ใบอนญุาตให้ใช้คลื่นความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน์ 
 

งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558

(ปรับใหม่) (ปรับใหม่)

พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น :

ทนุเรือนหุ้น

  ทนุจดทะเบยีน

    หุ้นสามญั 1,026,000,280 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1 บาท 1,026,000    34.8%    1,026,000    22.4%    

    หุ้นสามญั 1,013,591,880 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1 บาท 1,013,592    20.9%    

ทนุที่ออกและช าระเต็มมลูค่าแล้ว

    หุ้นสามญั 953,866,816 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1 บาท 953,867       32.3%    -               -         -               -         

    หุ้นสามญั 1,022,346,046 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1 บาท -               -         1,022,346    22.3%    -               -         

    หุ้นสามญั 1,009,937,646 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1 บาท -               -         -               -         1,009,938    20.8%    

สว่นเกินมลูค่าหุ้นสามญั 193,593       6.6%      255,225       5.6%      255,825       5.3%      

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

เงินรับลว่งหน้าค่าหุ้น 30,061         1.0%      -               -         -               -         

สว่นต่างระหวา่งราคาซือ้เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย

   ที่อยูภ่ายใต้การควบคุมเดียวกนักบัมลูค่าสทุธิ

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

ก าไรสะสม

  จดัสรรแล้ว-ทนุส ารองตามกฎหมาย 52,995         1.8%      69,910         1.5%      91,781         1.9%      

  จดัสรรแล้ว-ส ารองหุ้นสามญัซือ้คืน 74,672         2.5%      74,672         1.6%      -               -         

  ยงัไม่ได้จดัสรร 368,432       12.5%    382,381       8.3%      375,901       7.8%      

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 1,582,354    53.6%    1,713,268    37.4%    1,716,850    35.5%    

สว่นได้เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคุม 2,993           0.1%      30,061         0.7%      10,308         0.2%      

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,585,347    53.7%    1,743,329    38.1%    1,727,159    35.7%    

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,949,811    100.0%  4,581,775    100.0%  4,843,927    100.0%  
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13.2 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 
 

 
 
 

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558

(ปรับใหม่) (ปรับใหม่)
พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ

รายได้

รายได้ธรุกิจสือ่ 1,986,275       57.4%       3,356,835     78.0%     2,246,138     60.2%     

รายได้ธรุกิจจดัจ าหน่ายเพลง 777,175          22.4%       457,817        10.6%     374,963        10.1%     

รายได้ธรุกิจรับจ้างและผลติกิจกรรม 692,561          20.0%       458,514        10.6%     796,019        21.3%     

รายได้ธรุกิจบริการและอ่ืนๆ 5,452              0.2%         33,285          0.8%       311,586        8.4%       

รายได้จากการขายและบริการ 3,461,463       100.0%     4,306,451     100.0%   3,728,706     100.0%   

ต้นทนุขายและบริการ (2,144,736)      (62.0%)     (2,941,074)    (68.3%)    (2,706,852)    (72.6%)    

ก าไรขัน้ต้น 1,316,727       38.0%       1,365,377     31.7%     1,021,855     27.4%     

รายได้อ่ืน 22,327            0.7%         26,925          0.6%       50,804          1.4%       

ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 1,339,054       38.7%       1,392,303     32.3%     1,072,658     28.8%     

ค่าใช้จ่ายในการขาย (213,511)         (6.2%)       (207,554)       (4.8%)      (207,026)       (5.6%)      

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (635,978)         (18.4%)     (627,869)       (14.6%)    (665,431)       (17.8%)    

ค่าใช้จ่ายอ่ืน 3,547              0.1%         (3,983)           (0.1%)      664               0.0%       

รวมค่าใช้จ่าย (845,942)         (24.5%)     (839,406)       (19.5%)    (871,793)       (23.4%)    

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 493,112          14.2%       552,897        12.8%     200,865        5.4%       

ต้นทนุทางการเงิน (17,294)           (0.5%)       (77,802)         (1.8%)      (81,085)         (2.2%)      

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 475,818          13.7%       475,095        11.0%     119,781        3.2%       

(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้ (85,399)           (2.5%)       (107,452)       (2.5%)      12,330          0.3%       

ก าไรส าหรับปี 390,419          11.2%       367,644        8.5%       132,110        3.5%       

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน

รายการที่จะไม่จดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้

  ในก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั

  -  ก าไรจากการประมาณการตามหลกั

       คณิตศาสตร์ประกนัภยัส าหรับโครงการ

       ผลประโยชน์พนักงาน -                  -            1,567            0.0%       -                -          

  -  การเปลีย่นแปลงสนิทรัพย์

       ภาษีเงินได้รอตัดบญัชีเก่ียวกบั

      -  ก าไรจากการประมาณการตามหลกั

           คณิตศาสตร์ประกนัภยัส าหรับ

           โครงการผลประโยชน์พนักงาน -                  -            (313)              (0.0%)      -                -          
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 390,419          11.2%       368,897        8.5%       132,110        3.5%       
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หมายเหต ุ: งบการเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2557 ปรับปรุงรายการใหม ่เก่ียวกบั 
1)  การรับรู้ภาษีเงินได้รอการตดับญัชจีากผลแตกตา่งชัว่คราวเก่ียวกบัภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน คา่เผ่ือหนี ้

สงสยัจะสญูของลกูหนี ้(ไมฟ้่องร้องแตเ่ข้าเกณฑ์การตดัเป็นหนีส้ญูทางภาษีได้) และคา่เผ่ือสินค้าล้าสมยั  
2) การแสดงมลูคา่ใบอนญุาตให้ใช้คลื่นความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน์ 

 

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558

(ปรับใหม่) (ปรับใหม่)
พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ

การแบ่งปันก าไร

สว่นที่เป็นของบริษัทใหญ่ 392,654          11.3%       340,975        7.9%       121,634        3.3%       

สว่นที่เป็นของสว่นได้เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคุม (2,235)             (0.1%)       26,669          0.6%       10,476          0.2%       

390,419          11.2%       367,644        8.5%       132,110        3.5%       

การแบ่งปันก าไรเบด็เสร็จรวม

สว่นที่เป็นของบริษัทใหญ่ 392,654          11.3%       341,819        7.9%       121,634        3.3%       

สว่นที่เป็นของสว่นได้เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคุม (2,235)             (0.1%)       27,078          0.6%       10,476          0.2%       

390,419          11.2%       368,897        8.5%       132,110        3.5%       

ก าไรต่อหุ้นส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท) 0.4344            0.3465          0.1208          

จ านวนหุ้นสามญั (พันหุ้น) 903,953          983,958        1,006,635     

ก าไรต่อหุ้นปรับลดส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

ก าไรต่อหุ้นปรับลด (บาท) 0.4097            0.3465          

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลีย่ถว่งน า้หนักปรับลด (พันหุ้น) 958,410          983,958        
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13.3 งบกระแสเงนิสด ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 

 

 
 
 
 
 
 

งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558

(ปรับใหม่) (ปรับใหม่)

พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไรกอ่นภาษีเงินได้ 475,818         83.2%        475,095              124.5%      119,781         15.8%        

รายการปรับปรุง

ค่าเสือ่มราคาและค่าตัดจ าหน่าย 278,242         48.6%        1,078,491           282.7%      546,667         72.2%        

ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (15,029)          (2.6%)         4,294                  1.1%          19,176           2.5%          

ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย 1,309             0.2%          2,635                  0.7%          (3,114)            (0.4%)         

ค่าเผ่ือสนิค้าล้าสมยั (กลบัรายการ) (12,402)          (2.2%)         (7,491)                (2.0%)         29,915           4.0%          

ขาดทนุจากการท าลายสนิค้า -               -           -                   -           3,889             0.5%          

กลบัรายการประมาณการค่าเผ่ือการรับคืนสนิค้า (10,973)          (1.9%)         (37,733)              (9.9%)         (22,369)          (3.0%)         

(กลบัรายการ)ค่าเผ่ือการด้อยค่าของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 28,296           4.9%          19,719                5.2%          (4,490)            (0.6%)         

ค่าเผ่ือการด้อยค่าของสนิทรัพย์หมนุเวยีนอ่ืน

และสนิทรัพย์ไม่หมนุเวยีนอ่ืน -               -           (302)                   (0.1%)         673                0.1%          

ค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทนุในบริษัทร่วม 110                0.0%          90                       0.0%          303                0.0%          

ขาดทนุจากการตัดจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย (2,253)            (0.4%)         -                   -           -               -           

(กลบัรายการ)ขาดทนุจากการประมาณการหนีส้นิ -               -           1,756                  0.5%          (2,045)            (0.1%)         

(ก าไร)ขาดทนุจากการจ าหน่ายที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 515                0.1%          306                     0.1%          (744)               (0.1%)         

(ก าไร)ขาดทนุจากการตัดจ าหน่ายที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ -               -           -                   -           808                0.1%          

ภาระผกูพันผลประโยชน์พนักงาน 17,230           3.0%          17,151                4.5%          20,194           2.6%          

ดอกเบีย้รับ (4,761)            (0.8%)         (2,957)                (0.8%)         (2,455)            (0.3%)         

ต้นทนุทางการเงินดอกเบีย้จ่าย 17,294           3.0%          77,802                20.4%        81,085           10.7%        

773,397         135.1%      1,628,857           426.9%      787,272         104.0%      

การเปล่ียนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น (60,285)          (10.5%)       (36,910)              (9.7%)         205,862         27.2%        

สนิค้าคงเหลอื 104,367         18.2%        (60,365)              (15.8%)       (90,133)          (11.9%)       

ภาษีมลูค่าเพ่ิม 57,525           10.1%        (17,330)              (4.5%)         (24,203)          (3.2%)         

สนิทรัพย์หมนุเวยีนอ่ืน (4,489)            (0.8%)         8,312                  2.2%          (91,212)          (12.0%)       

สนิทรัพย์ไม่หมนุเวยีนอ่ืน (9,163)            (1.6%)         10,857                2.8%          5,189             0.7%          

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 279,941         48.9%        (6,303)                (1.7%)         588,820         77.8%        

ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายค้างจ่าย 1,357             0.2%          7,849                  2.1%          (11,389)          (1.5%)         

หนีส้นิหมนุเวยีนอ่ืน (23,533)          (4.1%)         139                     -           48                  0.0%          

หนีส้นิไม่หมนุเวยีนอ่ืน 28                  0.0%          (3,456)                (0.9%)         11,139           1.4%          

เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงานกอ่นดอกเบีย้รับ

ต้นทนุทางการเงินจ่าย และภาษีเงินได้จ่าย 1,119,146      195.5%      1,531,652           401.4%      1,381,392      182.5%      

รับคืนภาษีถกูหกั ณ ที่จ่าย 11,775           2.1%          883                     0.2%          12,298           1.6%          

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (134,142)        (23.4%)       (155,875)            (40.8%)       (192,056)        (25.4%)       

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน 996,778         (21.3%)       1,376,660           (40.6%)       1,201,634      (23.8%)       
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งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558

(ปรับใหม่) (ปรับใหม่)

พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากดอกเบีย้รับ 4,570             0.8%          3,139                  0.8%          2,471             0.3%          

เงินให้กู้ยมืระยะสัน้แกบ่คุคลและกิจการที่เก่ียวข้องกนัเพ่ิมขึน้ -               -           (91,000)              (23.9%)       (68,500)          (9.0%)         

รับช าระเงินให้กู้ยมืระยะสัน้แกบ่คุคลและกิจการที่เก่ียวข้องกนั -               -           91,000                23.9%        68,500           9.0%          

เงินให้กู้ยมืระยะสัน้แกพ่นักงานลดลง 1,309             0.2%          41                       0.0%          59                  0.0%          

เงินลงทนุชัว่คราว-เงินฝากประจ าครบก าหนด 12 เดือน (85)                 (0.0%)         (74)                     (0.0%)         (57)                 (0.0%)         

เงินสดจ่ายซือ้ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ (121,262)        (21.2%)       (141,258)            (37.0%)       (88,984)          (11.8%)       

เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 1,267             0.2%          473                     0.1%          8,694             1.1%          

เงินสดจ่ายสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน (328,236)        (57.4%)       (550,934)            (144.4%)     (274,409)        (36.2%)       

เงินสดรับจากการขายสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน -               -           -                   -           531                0.1%          

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทนุ (442,437)        (77.4%)       (688,614)            (180.5%)     (351,696)        (46.5%)       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
จ่ายช าระดอกเบีย้ (17,452)          (3.1%)         (26,195)              (6.9%)         (13,365)          (1.8%)         

เงินรับจากเงินกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 25,000           4.4%          755,000              197.9%      470,000         62.1%        

จ่ายช าระเงินกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน (111,000)        (19.4%)       (755,000)            (197.9%)     (470,000)        (62.1%)       

เงินรับจากเงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 205,915         36.0%        65,000                17.0%        -               -           

จ่ายช าระเงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (240,000)        (41.9%)       (351,915)            (92.2%)       -               -           

จ่ายช าระหนีส้นิภายใต้สญัญาเช่าการเงิน (4,787)            (0.8%)         (6,133)                (1.6%)         (10,216)          (1.3%)         

เงินสดจ่ายใบอนญุาตให้ใช้คลืน่ความถ่ีและประกอบการโทรทศัน์ (38,000)          (6.6%)         (340,500)            (89.2%)       (302,500)        (40.0%)       

เงินรับจากเงินกู้ยมืระยะสัน้จากกิจการที่เก่ียวข้องกนั 8,000             1.4%          -                   -           -               -           

จ่ายช าระเงินกู้ยมืระยะสัน้จากกิจการที่เก่ียวข้องกนั -               -           (8,000)                (2.1%)         -               -           

จ่ายเงินปันผล (271,527)        (47.5%)       (310,955)            (81.5%)       (180,916)        (23.9%)       

สว่นได้เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคุมลดลงจากการจ่ายเงินปันผล (8)                   (0.0%)         (10)                     (0.0%)         (11,478)          (1.5%)         

สว่นได้เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคุมลดลงจากการจ่ายเงินลดทนุ -           -                   -           (18,750)          (2.4%)         

เงินสดรับจากการเพ่ิมทนุ 118,007         20.6%        100,049              26.2%        -               -           

เงินสดรับลว่งหน้าค่าหุ้น 30,061           5.3%          -                   -           -               -           

เงินสดรับจากการจ าหน่ายหุ้นซือ้คืน -               -           -                   -           62,864           8.3%          

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (295,792)        (51.6%)       (878,658)            (230.3%)     (474,361)        (62.6%)       

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง) สุทธิ 258,550         (150.3%)     (190,612)            (451.4%)     375,576         (132.9%)     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลอืต้นปี 313,597         54.8%        572,147              150.0%      381,535         50.4%        

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดยอดคงเหลือปลายปี 572,147         (95.5%)       381,535              (301.4%)     757,112         (82.5%)       

รายการที่มิใช่เงินสด

เจ้าหนีค้งค้างจากการซือ้ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 186,674         19,459                9,039             

เจ้าหนีค้งค้างจากการซือ้ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์

ภายใต้สญัญาเช่าการเงิน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 1,415                       - 9,960             

ค่าใบอนญุาตให้ใช้คลืน่ความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน์ค้างจ่าย

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม -               1,702,942                     -

ลดทนุหุ้นสามญัซือ้คืน -                         - (52,347)          

สว่นเกินมลูค่าทนุสามญัที่ลดลงจากการลดทนุหุ้นสามญัซือ้คืน -                         - 39,939           
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13.4 อัตราส่วนทางการท่ีส าคัญ ปี 2556 2557 และ 2558 

 
 
 

งบการเงินรวม

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

(ปรับใหม่) (ปรับใหม่)

อัตราส่วนสภาพคล่อง
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เท่า) 1.32                1.26                1.02                

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เท่า) 1.05                0.97                0.75                

อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เท่า) 0.84                1.07                0.75                

อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนีก้ารค้า (เท่า) 4.81                5.25                4.87                

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ (วนั) 76                   69                   75                   

อตัราสว่นหมนุเวยีนสนิค้าคงเหลอื (เท่า) 19.65              33.74              16.87              

ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลีย่ (วนั) 19                   11                   22                   

อตัราสว่นหมนุเวยีนเจ้าหนี ้(เท่า) 12.92              19.44              17.81              

ระยะเวลาช าระหนี ้(วนั) 28                   19                   20                   

Cash Cycle (วนั) 67                   61                   77                   

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร
อตัราก าไรขัน้ต้น (%) 38.04%          31.71%          27.41%          

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%) 13.60%          12.21%          4.02%            

อตัราสว่นเงินสดต่อการท าก าไร (%) 211.73%        261.74%        800.76%        

อตัราก าไรสทุธิ (%) 11.27%          7.87%            3.22%            

อตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 27.28%          20.69%          7.09%            

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (%) 17.92%          14.68%          4.26%            

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร (%) 161.98%        128.83%        55.93%          

อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ (เท่า) 1.27                1.15                0.80                

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ
อตัราสว่นหนีส้นิต่อสว่นของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.86                1.66                1.82                

อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ (เท่า) 28.51              7.11                2.48                

อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพัน (Cash basis)(เท่า) 1.34                0.88                1.62                

อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 84.25%          88.41%          83.03%          

ข้อมูลต่อหุ้น
มลูค่าตามบญัชีต่อหุ้น (บาท) 1.6934            1.7353            1.7102            

ก าไรสทุธิสว่นที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ต่อหุ้น (บาท) 0.4344            0.3465            0.1208            



บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)   

117 
 

14 การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

 การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการในส่วนนีไ้ด้จดัท าขึน้จากผลประกอบการรวมของ
บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (“บริษัทฯ”) ตามงบการเงินท่ีผ่านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบญัชี เพ่ือประโยชน์ในการแสดงภาพผลประกอบการโดยรวมของบริษัทฯ ได้มีการจัด
แบ่งกลุ่มธุรกิจหลกั ออกเป็น 3 กลุ่ม  ได้แก่ ธุรกิจส่ือ ธุรกิจจดัจ าหน่ายเพลง และธุรกิจรับจ้างและ
ผลิตกิจกรรม แสดงรายละเอียด ดงัตาราง 

 

กลุ่มธุรกิจ ประเภท 

1) ธุรกิจส่ือ ธุรกิจส่ือโทรทศัน์ ดจิิตอลทีวี “ชอ่ง 8” 

  โ ท ร ทั ศ น์
ดาวเทียม 

“ชอ่ง 2” 
“สบายดีทีวี” 
“You Channel” 
“เพลินทีวี” (1) 

 ธุรกิจส่ือวิทย ุ “COOL Fahrenheit 93”  
“สบายดี เรดโิอ 88.5” (1) 

2) ธุรกิจจดัจ าหนา่ยเพลง - จดัจ าหนา่ยแผน่เพลง 
- ธุรกิจดจิิตอล 
- จดัเก็บลิขสิทธ์ิ 

3) ธุรกิจรับจ้างและผลิตกิจกรรม - จดัคอนเสิร์ตและกิจกรรมการตลาด 
- บริหารศลิปิน 
- งานรับจ้างผลิต 

  
 หมายเหต ุ: (1) หยดุธุรกรรมในปี 2559 
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14.1 ภาพรวมผลการด าเนินงาน  
 

ในปี 2558 บริษัทฯมีก าไรสทุธิส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ จ านวน 121.6 ล้านบาท ลดลงสทุธิ
จากปี 2557 จ านวน 219.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64.3 สาเหตหุลักมาจากในปีก่อนบริษัทฯได้
ลิขสิทธ์ิในการถ่ายทอดสดการแข่งขนัฟุตบอลโลกครัง้ท่ี 20 ท่ีประเทศบราซิล ซึ่งหากไม่นบัรวมก าไร
ในสว่นนี ้จะมีก าไรลดลงเพียงเล็กน้อย   อย่างไรก็ดี  ธุรกิจส่ือวิทย ุคล่ืน “COOL Fahrenheit 93” ท่ีมี
ฐานลูกค้าประจ า และ ธุรกิจส่ือโทรทัศน์ช่อง “สบายดีทีวี” ท่ีใช้ต้นทุนในการด าเนินงานไม่มากนัก 
ยงัคงท าก าไรได้ดีตอ่เน่ือง   นอกจากนี ้บริษัทฯยงัได้ก าไรเพิ่มขึน้มาจากธุรกิจจดัหน่ายเพลงท่ีมีการ
จดัโครงสร้างบริหารงานภายในใหมท่ าให้คา่ใช้จา่ยในการด าเนินงานลดลง และจากธุรกิจรับจ้างและ
ผลิตกิจกรรมจากปริมาณกิจกรรมท่ีเพิ่มมากขึน้  ในขณะท่ี ธุรกิจส่ือโทรทัศน์ “ช่อง 8” ดิจิตอลทีวี 
แม้ว่าจะมีรายได้เพิ่มขึน้จากปีก่อน แต่ก็มีต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานสูงเช่นกันทัง้จาก
ต้นทนุคา่ใบอนญุาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน์ในระบบดิจิตอล  ต้นทนุการรับส่ง
สญัญาณท่ีเพิ่มขึน้ เน่ืองจากปี 2557 ด าเนินงานไม่เต็มปี และผลกระทบจากการตดัจ าหน่ายค่า
ใบอนญุาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน์ในระบบดิจิตอลแบบใหม่ ท่ีท าให้ต้นทนุใน
ปีแรกๆจะสูงกว่าปีหลังๆ  รวมถึงได้เพิ่มการลงทุนในคอนเทนต์พวกละครและรายการต่างๆ   
ประกอบกบัภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยยงัไม่ฟืน้ตวั ภาคเอกชนและผู้บริโภคชะลอการใช้เงิน ท า
ให้เม็ดเงินโฆษณาท่ีไหลเข้ามาในอตุสาหกรรมไมเ่พียงพอตอ่การขยายตวั จึงท าให้ผลการด าเนินงาน
ของชอ่งยงัไมเ่ตบิโตมากนกั  

 

14.2 สรุปผลการด าเนินงานแยกตามกลุ่มธุรกิจ 

14.2.1 รายได้ 

 รายได้จากการขายและบริการส าหรับปี สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 จ านวน  3,728.7 
ล้านบาท ลดลงสทุธิจากปีก่อน จ านวน 577.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.4 แยกอธิบายตามกลุ่มธุรกิจ 
ได้ดงันี ้

14.2.1.1 รายได้ธุรกิจส่ือ 

 รายได้จากธุรกิจส่ือประกอบด้วย รายได้จากธุรกิจส่ือโทรทศัน์และส่ือวิทย ุโดยในปีนีมี้รายได้
จากธุรกิจส่ือรวม จ านวน 2,246.1  ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จ านวน 1,110.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ 33.1  
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- ธุรกิจส่ือโทรทัศน์ : ประกอบด้วย รายได้จากช่องโทรทศัน์ภาคพืน้ดินในระบบดิจิตอล 
หมวดหมูท่ัว่ไปแบบความคมชดัปกต ิได้แก่ สถานีโทรทศัน์ “ช่อง 8”  รายได้จากช่องโทรทศัน์
ดาวเทียม ได้แก่ “ชอ่ง 2” “สบายดีทีวี” “You Channel” และ “เพลิน ทีวี” รายได้จากการขาย
กลอ่งรับสญัญาณภายใต้ช่ือ “Sun Box”  
 
ภาพรวมรายได้ธุรกิจส่ือโทรทศัน์ ในปีนีล้ดลงจากปีก่อนหน้า สาเหตหุลกัมาจากในปีก่อน
หน้าบริษัทได้รับลิขสิทธ์ิในการถ่ายทอดสดการแข่งขนัฟุตบอลครัง้ท่ี 20 ท่ีประเทศบราซิล 
และลิขสิทธ์ิการถ่ายทอดสดฟุตบอลลาลีกาตลอดทัง้ปี  อย่างไรก็ตามหากไม่นบัรวมรายได้
ในสว่นนี ้รายได้คา่โฆษณาของสถานีโทรทศัน์ยงัคงเพิ่มขึน้จากปีก่อน  ท าให้ภาพรวมรายได้
ธุรกิจโทรทศัน์ (ท่ีไม่รวมรายได้จากการบริหารสิทธ์ิรายการกีฬา)ปีนี ้ยงัคงเพิ่มขึน้จากปีก่อน
หน้า  
 
ตลอดทัง้ปี 2558 “ช่อง8” ยงัคงพฒันาผังรายการของช่องอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะกลุ่ม
รายการกีฬาท่ีประสบความส าเร็จอย่างสงูทัง้รายการ “8 Max มวยไทย” “เดอะแชมเปีย้น 
มวยไทยตดัเชือก” “ศกึมวยโลก ช่อง 8 HBO Boxing” และ “UFC มวยกรง 8 เหล่ียม” ใน
สว่นของละคร มีละครออกอากาศใหม่ทัง้หมด 10 เร่ือง ได้แก่ แหวนทองเหลือง แม้เลือกเกิด
ได้ ลิเกหมดัสัง่ เพลิงพ่าย คณุหญิงนอกท าเนียบ เจ้าสาวเฉพาะกิจ ดอกซ่อนชู้  สุดแต่ใจจะ
ไขวค่ว้า มงกฏุริษยา และสภุาพบรุุษซาตาน ละครซีรีย์ส์จ านวน 3 เร่ือง ได้แก่ หลวงพ่ีดิจิตอล 
ลุ้นรักข้ามรัว้ และเร่ืองเลา่เขยา่ขวญั นอกจากนีย้งัเพิ่มความหลากหลายให้กบัรายการวาไรตี ้
โดยเพิ่มรายการใหมอ่ยา่ง “เอิ๊กโชว์” “จิ๋วซา่” “ดาวประจ าเมือง” และ “บิ๊กเฮง จากท่ีกล่าวมา
ทัง้หมดนี ้ส่งผลให้ความนิยมของ “ช่อง8” เพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง มีเรทติง้เป็นอนัดบั 4 ของ
ประเทศ จากผลการส ารวจของ AGB Nielsen Media Research (Thailand) Ltd. โดยมี
จ านวนผู้ชมช่วงปลายปี เพิ่มขึน้จากต้นปีถึง 87%  ปัจจุบนั “ช่อง 8” ออกอากาศอยู่ท่ี
หมายเลข 27 ของทกุแพลตฟอร์มทัว่ประเทศ 
 
ในสว่นของ “ชอ่ง2” ปีนีมี้การปรับคอนเซ็ปต์ของช่องมาเป็น  “ช่อง2 บนัเทิงมาเต็ม” โดยเพิ่ม
สดัสว่นคอนเทนต์ข่าวบนัเทิงเป็น 40% ออกอากาศถ่ายทอดสดใน 4 ช่วงเวลาหลกัตลอดทัง้
วนั เพ่ือเกาะติดทกุสถานการณ์บนัเทิงของเมืองไทยและต่างประเทศ ด้านวาไรตีค้อนเทนต์ 
ในปีนีเ้พิ่มสีสนัของชอ่งด้วยรายการ “จดุเดือด” และรายการ “เปิดโปง” รายการข่าวบนัเทิงท่ี
มีเนือ้หาเข้มข้นและเจาะลึก  นอกจากนีช้่วงปลายปียงัได้น าละครท่ีได้รับความนิยมสูงของ
อาร์เอสมาออกอากาศเพิ่ม ซึ่งสามารถเรียกความสนใจจากผู้ชมได้เพิ่มมากขึน้ สะท้อนได้
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จากเรทติง้ท่ีเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง ปัจจุบัน “ช่อง 2” ออกอากาศอยู่ท่ีหมายเลข 38 ของ
แพลตฟอร์มดาวเทียมและเคเบลิทัว่ประเทศ 
 
- ธุรกิจส่ือวิทยุ : รายได้ธุรกิจส่ือวิทยมุาจากผลการด าเนินงานของ 2 คล่ืน ได้แก่  “COOL 
Fahrenheit 93” และ “สบายดี เรดิโอ 88.5” ภาพรวมรายได้ธุรกิจส่ือวิทยุในปีนีล้ดลง
เล็กน้อยจากปีก่อน เน่ืองจากในปีก่อนหน้า บริษัทมีสถานีวิทยุท่ีด าเนินธุรกิจอยู่ 3 คล่ืน 
อย่างไรก็ตามรายได้จากคล่ืน “COOL Fahrenheit 93” ซึ่งเป็นรายได้หลกัของส่ือวิทยยุงัคง
เพิ่มขึน้จากปีก่อนหน้า จากจ านวนกิจกรรมทางการตลาดท่ีเพิ่มขึน้ เน่ืองจากกระแสตอบรับ
สงูจากการจดังานในปีก่อนๆ อาทิ “COOL Outing” “COOL Music Alive” “อ๊ิงค์ Eat all 
around” เป็นต้น  โดยคล่ืน “COOL Fahrenheit 93” ยงัคงได้รับความนิยมติดอยู่ในอนัดบั 1 
ของกลุ่ม Easy Listening และอนัดบั 2 ของประเทศอย่างจากผลการส ารวจของ AGB 
Nielsen media Research (Thailand) Ltd. 
 

14.2.1.2 รายได้ธุรกิจจัดจ าหน่ายเพลง 

 รายได้ธุรกิจจดัจ าหน่ายเพลง ประกอบด้วย รายได้จากการจ าหน่ายแผ่นเพลง รายได้จาก
ธุรกิจดิจิตอล และรายได้จากการจัดเก็บลิขสิทธ์ิ  โดยในปีนีมี้รายได้จากธุรกิจจัดจ าหน่ายเพลง
จ านวน 375.0 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า จ านวน 82.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.1 โดยมี
รายได้ผ่านการให้บริการ Music Streaming และ YouTube เพิ่มขึน้ แตไ่ม่เพียงพอกบัการลดลงของ
รายได้จากชอ่งทางอ่ืนๆ 

 

14.2.1.3 รายได้ธุรกิจรับจ้างและผลิตกิจกรรม 

 รายได้ธุรกิจรับจ้างและผลิตกิจกรรม ประกอบด้วย รายได้จากการจดัคอนเสิร์ตและกิจกรรม
การตลาด รายได้จากการบริหารศิลปิน และรายได้จากงานรับจ้างผลิต โดยในปีนี ้มีรายได้จากธุรกิจ
รับจ้างและผลิตกิจกรรม จ านวน   796.0 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน จ านวน 337.5 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 73.6 จากจ านวนกิจกรรมท่ีเพิ่มมากขึน้ โดยในปีนีมี้กิจกรรมท่ีจัดตลอดทัง้ปี ได้แก่ 
“สบายดีสญัจรปี 6” “ชอ่ง 8 พบเพ่ือน” กิจกรรมใหญ่ อาทิ “Beauty Now & Next” “เท่ียวทัว่ไทย ทวัร์
ทัว่โลก” เป็นต้น นอกจากนีย้งัมีคอนเสิร์ตใหญ่ในชว่งต้นปีอยา่งคอนเสิร์ต “มหศัจรรย์...ความคิดถึง ดี
ทบูี องักอร์ คอนเสิร์ต 2015” ท่ีประสบความส าเร็จเป็นอยา่งมาก 
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 รายได้ธุรกิจบริการและอ่ืนๆ ประกอบด้วย รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ผ่านช่อง
ทางการขายของบริษัท อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและความงาม การเก็บเงินค่าสิทธิในการ
รับชมรายการฟตุบอลพรีเมียร์ลีกองักฤษ ผา่นกลอ่งรับสญัญาณ “Sun Box” เป็นต้น 

 

14.2.2 ต้นทุนขายและบริการ 

 ต้นทนุขายและบริการจ านวน  2,706.9 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า จ านวน  234.2 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 8.0 มีสาเหตหุลกัมาจากการลดลงของต้นทุนโครงการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก
รอบสุดท้ายปี 2014 อย่างไรก็ดี ต้นทุนจากการด าเนินงานของ “ช่อง 8” ดิจิตอลทีวี เพิ่มขึน้จากการ
เพิ่มการออกอากาศละครใหม่  การผลิตรายการวาไรตีใ้หม่ๆ รวมถึงการลงทุนซือ้ลิขสิทธ์ิรายการ
ถ่ายทอดสดกีฬา ทัง้นีเ้ป็นไปเพ่ือให้ช่องมีความหลากหลาย น่าสนใจ โดยมีเป้าหมายในการดึง
ภาพรวมผู้ชมรายการเฉล่ียให้สงูขึน้ อีกทัง้เพ่ือช่วยเพิ่มศกัยภาพการแข่งขนัในอตุสาหกรรมโทรทศัน์   
อยา่งไรก็ตามบริษัทยงัคงตระหนกัถึงการบริหารจดัการต้นทนุอยา่งรัดกมุและมีประสิทธิภาพสงูสดุ 

 

14.2.3 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ค่าใช้จ่ายอ่ืน และต้นทุนทางการเงนิ 

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และค่าใช้จ่ายอ่ืน จ านวน 871.8 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี
ก่อนหน้า จ านวน 32.4  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.9 จากการเพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่ายในการโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์สินค้าและบริการของบริษัทให้เป็นท่ีรู้จกัในวงกว้างมากขึน้  ต้นทนุทางการเงิน จ านวน 
81.1 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนหน้า 3.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.2 จากการเปล่ียนแปลงการ
บนัทกึมลูคา่ใบอนญุาตดจิิตอลทีวี อยา่งไรก็ตามดอกเบีย้เงินกู้จากสถาบนัการเงินลดลงจากโครงการ
ท่ีสิน้สดุแล้ว 

 
การเปล่ียนแปลงการแสดงมูลค่าใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน์ 

 จากการท่ีสภาวิชาชีพบญัชี ก าหนดให้บริษัทเปล่ียนแปลงการแสดงมูลคา่ใบอนุญาตให้ใช้
คล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน์   เดิมกลุ่มบริษัทแสดงใบอนุญาตฯ ในราคาทุนหกัค่าตดั
จ าหนา่ยสะสม  
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 เน่ืองจากระยะเวลาการตดัจ าหน่ายใบอนุญาตฯนานเกินกว่าระยะเวลาท่ีคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ให้สินเช่ือตามปกต ิ
กลุ่มบริษัทจึงต้องก าหนดราคาทุนของใบอนุญาตนัน้ให้มีมูลคา่เทียบเท่าเงินสดคิดลดจ านวนเงินท่ี
ต้องจา่ยช าระเพ่ือให้เป็นมลูคา่ปัจจบุนั ณ วนัท่ีรับรู้รายการ และบนัทึกผลตา่งระหว่างราคาเทียบเท่า
เงินสดกับจ านวนเงินทัง้หมดท่ีต้องจ่ายช าระ เป็นต้นทุนทางการเงินตลอดอายุของการจ่ายช าระ
ค่าธรรมเนียมการได้รับใบอนุญาต  ซึ่งท าให้งบการเงินของบริษัท ได้รับผลกระทบจากการเปล่ียน
แบง่เป็น 3 สว่น ดงันี ้

1. ต้นทุนค่าใบอนุญาต บริษัทประมูลใบอนุญาตมาในราคา 2,265 ล้านบาท (ไม่รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่ม) ส าหรับระยะเวลา 15 ปี ด้วยวิธีเดิมจะบนัทึกต้นทนุจ านวน 151.0 ล้าน
บาทตอ่ปี แตใ่นส่วนของวิธีบนัทึกแบบใหม่ ส่งผลให้ต้นทนุลดลงเหลือปีละ 135.4 ล้าน
บาทตอ่ปี 

2. ต้นทุนทางการเงนิ จากการเปล่ียนแปลงนีส้ง่ผลให้มี ดอกเบีย้ตดัจ่ายจากคา่ใบอนญุาต
ดจิิตอลทีวี ส าหรับปี 2558 เป็นจ านวน 67.2 ล้านบาท  

3. ภาษีเงนิได้ จากรายการดงักลา่ว สง่ผลให้ภาษีเงินได้ลดลง เป็นจ านวน 10.3 ล้านบาท 

 

14.2.4 อัตราก าไรขัน้ต้น อัตราก าไรสุทธิ และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) 
 

  ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

อตัราก าไรขัน้ต้น 38.0% 31.7% 27.4% 

อตัราก าไรสทุธิ 11.3% 7.9% 3.2% 

อตัราผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้น (ROE) 27.3% 20.7% 7.1% 
 

บริษัทฯมีอตัราก าไรขัน้ต้น อตัราก าไรสุทธิ และอตัราผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้น ลดลงจากปี
ก่อน สาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของต้นทนุการท าธุรกิจส่ือโทรทศัน์ในระบบดิจิตอล รวมถึงปีก่อน
มีก าไรมาจากการถ่ายทอดสดการแขง่ขนัฟตุบอลโลก  
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14.3 สินทรัพย์ 

14.3.1 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีสินทรัพย์รวมทัง้สิน้ 4,843.9 ล้านบาท แบ่งเป็น
สินทรัพย์หมนุเวียนร้อยละ 40.0 และสินทรัพย์ไมห่มนุเวียน ร้อยละ 60.0 

สินทรัพย์รวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 จ านวน 4,843.9 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2557 
ร้อยละ 5.7 มีสาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ร้อยละ 98.4 
จากการได้รับเงินล่วงหน้าในธุรกิจรับจ้างและผลิตกิจกรรม ได้รับเงินสดจากการจ าหน่ายหุ้นซือ้คืน 
และได้รับช าระเงินจากลกูหนี ้ โดยลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น (สทุธิ) ลดลงร้อยละ 20.4  นอกจากนี ้
ในระหว่างปี ได้ตดัจ าหน่ายค่าใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน์ในระบบ
ดจิิตอล จ านวน 135.4 ล้านบาท  

14.3.2 คุณภาพของสินทรัพย์ 

14.3.2.1 ลูกหนีก้ารค้า – อ่ืน – สุทธิ  

 
(ล้านบาท) ปี 2557 ปี 2558 

ลูกหนีก้ารค้า - อ่ืน ๆ - สุทธิ     

ยงัไมถ่ึงก าหนดช าระ 408.0 364.7 

คา้งช าระ :   

น้อยกวา่ 3 เดือน 401.9 270.7 

3 - 6 เดือน 49.2 21.2 

6 - 12 เดือน 6.2 25.0 

มากกวา่ 12 เดือนขึน้ไป 34.6 48.6 

รวม 899.9 730.2 

หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (36.7) (60.5) 

รวมลูกหนีก้ารค้า - อ่ืน ๆ - สุทธิ 863.1 669.7 

อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (เทา่) 5.25 4.87 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย (วนั) 69 75 

ร้อยละของคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู ตอ่ มลูคา่ลกูหนีก้ารค้า 4.1% 8.3% 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีลูกหนีก้ารค้า – อ่ืนๆ – สุทธิ 669.7 ล้านบาท  ลดลง
จากปีก่อน 193.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.4 จากการรับช าระหนีใ้นระหว่างปี  โดยส่วนใหญ่เป็น
ลูกหนีก้ารค้าจากกิจกรรมการค้าปกติ ซึ่งบริษัทฯอาจมีข้อตกลงในการเรียกเก็บล่วงหน้าบางส่วน 
หรือ ให้เครดิตเทอมซึ่งโดยเฉล่ียอยู่ในระยะเวลา 60 - 90 วนั ขึน้อยู่กบัประเภทของสินค้าหรือบริการ
ท่ีให้  

หากพิจารณาจากอายุลกูหนีใ้นตารางข้างต้นจะเห็นว่า ระยะเวลาการค้างช าระของลูกหนี ้
โดยส่วนใหญ่เกินร้อยละ 80 เป็นลูกหนีท่ี้ยังไม่ถึงก าหนดช าระและค้างช าระน้อยกว่า 3 เดือน ซึ่ง
เป็นไปตามระยะเวลาการให้สินเช่ือของบริษัทฯ นอกจากนี ้เม่ือเปรียบเทียบระยะเวลาในการเรียก
เก็บหนีเ้ฉล่ีย ประมาณ 69 - 75 วนั ซึ่งใกล้เคียงกับนโยบายในการให้เครดิตเทอมเฉล่ียของบริษัทฯ
ประมาณ 60-90 วนั   

ทัง้นี ้บริษัทฯมีนโยบายพิจารณาและทบทวนค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญส าหรับลูกหนีท่ี้ผิดนัด
ช าระทกุงวดบญัชีอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือให้มลูหนีท่ี้คงเหลือในงบการเงินแสดงมลูคา่ท่ีคาดว่าจะได้รับ
จริง โดยใช้วิธีการพิจารณามูลหนีข้องลูกหนีร้ายตวัท่ีมีแนวโน้มจะมีปัญหาในการจ่ายช าระ และมี
ปัญหาในการติดตามทวงถามหนี ้ซึ่งมลูหนีท่ี้จะน ามาใช้รวมในการพิจารณานัน้จะครอบคลมุถึงหนี ้
ทัง้หมดท่ีลูกหนีร้ายนัน้มีต่อบริษัทฯ รวมถึงมีมาตรการในการติดตามทวงถามหนีจ้ากลูกหนีอ้ย่าง
เคร่งครัด   โดยในปี 2558 มีสดัส่วนคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูตอ่มลูคา่ลกูหนีก้ารค้าร้อยละ 8.3 เพิ่มขึน้
จากปีก่อน ท่ีมีอตัราเท่ากบัร้อยละ 4.1  จากการบนัทึกคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูลกูหนีก้ารค้าจากธุรกิจ
ส่ือ 

14.3.2.2 สินค้าคงเหลือ – สุทธิ 
 
 (ล้านบาท) ปี 2557 ปี 2558 

สินค้าคงเหลือ  117.3 203.6 

หกั คา่เผ่ือสินค้าล้าสมยั (10.5) (40.5) 

สินค้าคงเหลือ – สทุธิ  106.8 163.1 

อตัราสว่นหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ (เทา่) 33.74 16.87 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ียรวม (วนั) 11 22 
ร้อยละของค่าเผ่ือมูลค่าสินค้า ต่อมูลค่า
สินค้าคงเหลือ 8.9% 19.9% 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558  สินค้าคงเหลือ-สทุธิ ประกอบด้วย กล่องรับสญัญาณดาวเทียม 
“SUN BOX” สินค้าส าเร็จรูปประเภทผลิตภณัฑ์เสริมความงาม และแผ่นเพลง งานระหว่างท า ได้แก่ 
รายการโทรทศัน์ งานรับจ้างและผลิตกิจกรรม   รวมมลูคา่ 163.1 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 56.3 
ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 52.7 มาจากการเพิ่มขึน้ของผลิตภณัฑ์เสริมความงามเป็นหลกั   

จากตารางข้างต้น บริษัทฯมีระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย ประมาณ 11-22 วนั เน่ืองจากส่วน
ใหญ่เป็นงานระหวา่งท าพวกรายการโทรทศัน์ งานรับจ้างและผลิตกิจกรรม ท่ีมีก าหนดส่งมอบงานใน
ระยะเวลาอนัสัน้ ในสว่นของสินค้าส าเร็จรูป บริษัทฯมีนโยบายในการจดัการควบคมุสินค้าคงเหลือให้
อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค อีกทัง้มีนโยบายในการท าลาย
สินค้าท่ีไม่มีมูลค่าและไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว เพ่ือช่วยลดต้นทุนของงานด้านการบริหารคลงัสินค้า 
นอกจากนี ้ส าหรับสินค้าคงเหลือท่ียงัขายไม่ได้และคงค้างอยู่ในคลงัสินค้า หรืองานระหว่างท าท่ีค้าง
การสง่มอบเป็นระยะเวลานาน บริษัทฯมีนโยบายในการทบทวนมลูคา่สินค้าคงเหลือสทุธิท่ีคาดว่าจะ
ได้รับอยา่งสม ่าเสมอในทกุงวดบญัชีเพ่ือให้สินค้าคงเหลือในงบการเงินแสดงมลูคา่ท่ีคาดว่าจะขายได้
เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจหรือภาวะตลาดท่ีเปล่ียนแปลงไป  โดยในปี 2558 บริษัทฯมี
สดัสว่นคา่เผ่ือมลูคา่สินค้า  ตอ่มลูคา่สินค้าคงเหลือ ร้อยละ 19.9 เพิ่มขึน้จากปีก่อน ท่ีมีอตัราเท่ากบั
ร้อยละ 8.9 จากการบนัทกึคา่เผ่ือสินค้าล้าสมยั กลอ่งรับสญัญาณ “SUN BOX” 

14.3.2.3 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – สุทธิ 
 
 (ล้านบาท) ปี 2557 ปี 2558 

สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน  705.7 652.2 

หกั คา่เผ่ือการด้อยคา่ (333.1) (328.6) 

สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน – สทุธิ  372.6 323.6 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ ประกอบด้วย ลิขสิทธ์ิละครและ
ภาพยนตร์  ลิขสิทธ์ิเพลง โปรแกรมคอมพิวเตอร์และอ่ืนๆ รวมมูลคา่ 323.6 ล้านบาท  ลดลงจากปี
ก่อน 49.0 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 13.2 จากการตดัจ าหนา่ยลิขสิทธ์ิกีฬาเป็นหลกั 

จากตารางข้างต้น ค่าเผ่ือการด้อยค่า ณ สิน้ปี 2557และ 2558 จ านวน 333.1 ล้านบาท  
และ 328.6 ล้านบาท ตามล าดบั ส่วนใหญ่มาจากลิขสิทธ์ิเพลง และ ลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ท่ีมีอายเุป็น
เวลานาน โดยบริษัทฯมีนโยบายในการทบทวนมลูคา่สทุธิท่ีคาดว่าจะได้รับอย่างสม ่าเสมอในทกุงวด
บญัชีเพ่ือลดความเส่ียงท่ีราคาตามบญัชีท่ีแสดงในงบการเงินมีมลูค่าสงูกว่ามลูคา่ท่ีคาดว่าจะได้รับ
คืนตามประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีคาดวา่จะได้รับในอนาคต  
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14.4 สภาพคล่อง 

14.4.1 กระแสเงนิสด 

 
 (ล้านบาท) ปี 2557 ปี 2558 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน  1,376.7 1,201.6 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ (688.6) (351.7) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน (878.7) (474.3) 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 
เพิ่มขึน้ (ลดลง) - สทุธิ (190.6) 375.6 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด  
ณ วนัสิน้ปี 381.5 757.1 

ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 757.1 
ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 375.6 ล้านบาท  สาเหตหุลกัมาจากกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรม
ด าเนินงานสุทธิ 1,201.6 ล้านบาท จากเงินรับล่วงหน้าในธุรกิจรับจ้างและผลิตกิจกรรม  และจาก
การรับช าระหนีจ้ากลกูหนี ้ ในขณะท่ีมีเงินสดจ่ายไปในกิจกรรมจดัหาเงินสทุธิ 474.3 ล้านบาท จาก
การจ่ายช าระคา่ใบอนญุาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน์ในระบบดิจิตอล และการ
จ่ายเงินปันผล สทุธิจากเงินสดรับจากการจ าหน่ายหุ้นทนุซือ้คืน  นอกจากนี ้มีกระแสเงินสดใช้ไปใน
กิจกรรมลงทนุ 351.7 ล้านบาท จากการจา่ยเงินคา่ผลิตละคร  และอปุกรณ์ในการด าเนินงาน 

14.4.2 อัตราส่วนสภาพคล่องท่ีส าคัญ 
 

  ปี 2557 ปี 2558 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 1.26 1.02 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เทา่) 0.97 0.75 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย (วนั) 69 75 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย (วนั) 11 22 

ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉล่ีย (วนั) 19 20 

Cash Cycle (วนั)  61 77 
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 ภาพรวมสภาพคล่องของบริษัทฯมีระดบัของสินทรัพย์หมนุเวียนมากกว่าหนีส้ินหมนุเวียน มี
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ียสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ การขายสินค้าหรือการส่งมอบงานรับจ้าง
แก่ลกูค้า รวมถึงการจ่ายช าระหนีเ้ป็นไปตามวงจรการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ ท าให้บริษัทฯมี
กระแสเงินสดไหลเข้าอยา่งตอ่เน่ืองและมีเงินทนุหมนุเวียนเพียงพอตอ่การด าเนินธุรกิจ  

 อยา่งไรก็ดี ในกรณีท่ีธุรกิจมีการขยายตวั มีการตอ่ยอดทางธุรกิจ หรือมีการลงทนุในอปุกรณ์
ท่ีใช้ในการด าเนินงานต่างๆ อาจมีความจ าเป็นต้องใช้เงินลงทุนสูง โดยบริษัทฯสามารถน าเงินทุน
หมุนเวียนคงเหลือมาใช้ในการด าเนินการได้ รวมถึงมีความพร้อมในการจัดหาแหล่งเงินทุนจาก
สถาบนัการเงินทัง้ระยะสัน้และระยะยาวท่ีเหมาะสมกบัประเภทของสินทรัพย์แล้ว  

 

14.5 แหล่งท่ีมาของเงนิทุน 

 หนีสิ้น ส่วนของผู้ถือหุ้น และ อัตราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  

 
 (ล้านบาท) ปี 2557 ปี 2558 

ค่าใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการ
โทรทศัน์ค้างจา่ย (สทุธิ) 1,702.9 1,467.6 

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 1,050.2 1,537.6 

หนีส้ินไมห่มนุเวียนอ่ืน 85.4 111.6 

หนีส้ินรวม 2,838.5 3,116.8 

สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 1,713.3 1,716.9 

อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 1.66 1.82 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทฯมีหนีส้ินรวม 3,116.8 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 278.3 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.8 สาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของรายได้รับล่วงหน้าจากธุรกิจรับจ้าง
และผลิตกิจกรรม ในระหว่างปี ได้จ่ายช าระค่าใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการ
โทรทศัน์ 302.5 ล้านบาท 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ จ านวน 1,716.9 ล้าน
บาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 3.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.2 โดยในระหว่างปี บริษัทฯได้จ าหน่ายหุ้นทนุ
ซือ้คืนจ านวน 62.9 ล้านบาท และมีการจา่ยเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้น จ านวน 180.9 ล้านบาท 
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ในปี 2558 มีอัตราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้ น  1.82 เท่า เพิ่มขึน้จากปี 2557 เพียง
เล็กน้อย ท่ีมีอตัราสว่น 1.66 เทา่ จากการเพิ่มขึน้ของรายได้รับลว่งหน้าเป็นหลกั 

 
14.6 ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อผลการด าเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต 

 ธุรกิจส่ือเป็นธุรกิจหลักส าคญัในการสร้างรายได้และผลตอบแทนให้กับบริษัทฯ โดยในปี 
2558 บริษัทฯมีสดัส่วนรายได้จากธุรกิจส่ือคิดเป็นร้อยละ 60.2 โดยปัจจยัส าคญัหลกัท่ีมีผลกระทบ
ตอ่การเติบโตของภาพรวมอตุสาหกรรมส่ือ ได้แก่ แผนการใช้งบโฆษณาของภาคอตุสาหกรรมตา่งๆ 
ซึ่งจะเพิ่มขึน้หรือลดลงขึน้อยู่กับหลายปัจจัย เช่น ภาวะเศรษฐกิจและการเมือง การใช้จ่ายของ
ผู้บริโภคในประเทศ  การแข่งขนัของผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้ ลงโฆษณา  และการตดัสินใจเลือกใช้ส่ือ
ประเภทตา่งๆ  เป็นต้น  ในปี 2558 ภาพรวมการใช้งบโฆษณาทกุส่ือ เพิ่มขึน้จากปี 2557 ร้อยละ 2.8 
(อ้างอิงข้อมลูจาก AGB Nielsen Media Research (Thailand) Ltd.) 

ในส่วนอุตสาหกรรมโทรทัศน์ต้องเผชิญกับภาวการณ์แข่งขันท่ีรุนแรงมากขึน้ จากการท่ี
ผู้ ประกอบการของแต่ละช่อง ไม่ว่าจะเป็นผู้ ประกอบการรายเดิม (ระบบแอนะล็อก) หรือ
ผู้ประกอบการรายใหม่ ตา่งก็ต้องปรับเปล่ียนกลยุทธ์ในการท าช่องเพ่ือรักษาฐานผู้ชมเดิม และเพิ่ม
จ านวนผู้ ชมหน้าใหม่  ไม่ว่าจะเป็นการปรับผังรายการอย่างต่อเน่ือง พฒันาและออกแบบรายการ
ใหม่ท่ีน่าสนใจ ทัง้ละคร รายการกีฬา เกมส์โชว์ รายการวาไรตีต้่างๆ รวมถึงซือ้ลิขสิทธ์ิรายการจาก
ตา่งประเทศ  โดยมีเป้าหมายหลกัเพ่ือช่วงชิงเรทติง้และเม็ดเงินโฆษณาในตลาดท่ีมีอยู่อย่างจ ากดัให้
เข้าสู่ช่องตวัเองให้ได้มากท่ีสุด อย่างไรก็ดี บริษัทฯตระหนกัถึงความส าคญัของการบริหารจดัการ
ต้นทนุท่ีเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกบัรายได้ท่ีจะได้รับมากกว่าการลงทนุเพ่ือให้ได้เรทติง้เพียงอย่าง
เดียว 

นอกจากนี ้ส าหรับผู้ประกอบการรายใหม่ยงัมีข้อเสียเปรียบผู้ประกอบการรายเดิมในระบบ
แอนะล็อกจากปัญหาของการขาดการประชาสมัพนัธ์ท่ีเหมาะสมของกสทช.ในการสร้างการรับรู้และ
ความเข้าใจเก่ียวกับการเปล่ียนผ่านไปสู่ทีวีดิจิตอล ปัญหาการน าคูปองไปแลกกล่องรับสญัญาณ
รวมถึงปัญหาจากการออกหลกัเกณฑ์การจดัล าดบับริการโทรทศัน์ (การเรียงช่อง) ของกสทช. ท่ียงัไม่
สามารถบงัคบัใช้กฎหมายให้ทดัเทียมกนัได้ในทกุแพลตฟอร์มทัว่ประเทศ โดยมีข้อยกเว้นส าหรับการ
ให้บริการโครงข่ายส าหรับโทรทศัน์แบบบอกรับสมาชิก (เคเบิล้ทีวี) ท่ีให้บริการทางสายในระบบแอ
นะล็อก  ทัง้นี ้หากประชาชนได้รับทราบข้อมลูข่าวสารท่ีเพียงพอจนน าไปสู่การรับชมทีวีดิจิตอล การ
เรียงช่องเป็นมาตรฐานเดียวกันทัง้ประเทศ และการออกอากาศในระบบแอนะล็อกตามสัญญา
สมัปทานเดมิยตุลิง จะชว่ยเพิ่มความสามารถในการแขง่ขนัของผู้ประกอบการรายใหมไ่ด้ 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 
บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีฉบบันีแ้ล้ว  ด้วยความ

ระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดงักล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้ อ่ืนส าคญัผิด 
หรือไมข่าดข้อมลูท่ีควรต้องแจ้งในสาระส าคญั   นอกจากนี ้บริษัทขอรับรองวา่ 

 

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 
ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคญัเก่ียวกับฐานะการเงิน  ผลการด าเนินงาน และ  
กระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอ่ยแล้ว  

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผย
ข้อมูลในส่วนท่ีเป็นสาระส าคัญทัง้ของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้
ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัติามระบบดงักลา่ว 

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดแูลให้มีการปฏิบตัิ
ตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันท่ี  
24 กุมภาพันธ์ 2559 ต่อผู้ สอบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึง
ข้อบกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของระบบการควบคมุภายใน รวมทัง้การกระท าท่ีมิชอบท่ี
อาจมีผลกระทบตอ่การจดัท ารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

 

ในการนี ้เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดียวกนักบัท่ีบริษัทได้รับ
รองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นางสาวอัสนีย์ ศรีตระกูล เป็นผู้ลงลายมือช่ือก ากับ
เอกสารนี ้ ไว้ทกุหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นางสาวอสันีย์ ศรีตระกลู ก ากบัไว้ บริษัท
จะถือวา่ไมใ่ชข้่อมลูท่ีบริษัทได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลา่วข้างต้น 

 ช่ือ   ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. นายสรุชยั เชษฐโชตศิกัดิ์ ประธานกรรมการ     

2. นายดามพ์ นานา กรรมการ    

 ช่ือ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

ผู้ รับมอบอ านาจ นางสาวอสันีย์ ศรีตระกลู ผู้อ านวยการอาวโุส – การเงิน     



 
 

เอกสารแนบ 1                                                    แบบ 56-1 ประจ าปี 2558 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 1 

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหารผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 



 บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) เอกสารแนบ 1

ความสัมพันธ์ทาง การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนั การด ารงต าแหน่งกรรมการ

ครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท

กรรมการบริษัทไทย (IOD) ในบริษัทอ่ืนที่ไม่ได้ถือหุ้นโดย บมจ. อาร์เอส

1. นายสรุชยั เชษฐโชติศกัดิ์ 53 กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม ปริญญาดษุฎีบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ 38.06 ไม่มี 2555 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) Director Accreditation Program (DAP) ปี  2546 กรรมการ บริษัท เชษฐโชติศกัดิ์ จ ากดั
ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร กิตติมศกัดิ์ มหาวทิยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม 2546 - 2555 รองประธานกรรมการ บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) กรรมการ บริษัท เม็มเบอร์ชิป จ ากดั
ประธานกรรมการบริหาร ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ 2546 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) กรรมการ บริษัท ไทเกอร์ฟัน จ ากดั
และประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร มหาวทิยาลยัรามค าแหง 2535 - ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) กรรมการ บริษัท พรีโม พอสโต จ ากดั

2. นายดนยัศิษฏ์  เปสลาพนัธ์ 60 กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม น.บ.ท.   เนติบณัฑิตไทย ไม่มี ไม่มี 1 ธ.ค. 2558 - ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายกฎหมาย บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) Director Certification Program (DCP)   ปี 2551 ไม่มี
กรรมการ และ ส านกัอบรมศกึษากฎหมาย 2551 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) Financial Statements for Directors (FSD) ปี 2551 
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายกฎหมาย แหง่เนติบณัฑิตยสภา 2555 - 3 ก.พ. 2557 กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) Director Accreditation Program (DAP)  ปี 2551

น.บ.    นิติศาสตร์บณัฑิต 2550 - 30 พ.ย. 2558 รองกรรมการผู้อ านวยการอาวโุส บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 2540 - 2550 ทีป่รึกษากฎหมาย บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)

ประกาศนียบตัร กฎหมายการค้าระหวา่งประเทศ
ส านกัอบรมศกึษากฎหมาย
แหง่เนติบณัฑิตยสภา

ประกาศนียบตัร กฎหมายภาษีอากร
ส านกัอบรมศกึษากฎหมาย
แหง่เนติบณัฑิตยสภา

3. นางพรพรรณ เตชรุ่งชยักลุ 45 กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (MBA) ไม่มี ไม่มี 2547 - ปัจจบุนั กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) Director Certification Program (DCP)   ปี 2550 ไม่มี

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร สถาบนัศศินทร์ 2547 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการพฒันาทรัพยากรบคุคล บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) Director Accreditation Program (DAP)  ปี  2547

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และเลขานกุารบริษัท แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2554 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)

ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง ปริญญาตรี สถิติศาสตร์บณัฑิต 2553 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)

ประธานกรรมการพฒันา จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2551 - ปัจจบุนั เลขานกุารบริษัท บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)

ทรัพยากรบคุคล Executive Development สมาคมบริษัทจดทะเบยีนไทย 2550 - ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายปฏิบตัิการ บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)

เลขานกุารบริษัท และประธาน

เจ้าหน้าทีฝ่่ายปฏิบตัิการ

Program

รุ่นที4่ (EDP 4) ปี 2552

4. นายดามพ์  นานา 46 กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม ปริญญาโท Master of Business Administration ไม่มี ไม่มี ก.ย. 2550 - ปัจจบุนั กรรมการ กรรมการบริหาร และ บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) Director Certification Program (DCP)   ปี 2551 ไม่มี

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร  (MBA) ประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายการเงิน Director Accreditation Program (DAP)  ปี 2551

กรรมการบรรษัทภิบาล University of Notre Dame,  2554 - ปัจจบุนั กรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)
กรรมการบริหารความเสีย่ง Indiana, U.S.A. 2553 - ปัจจบุนั กรรมการบริหารความเสีย่ง บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)
และประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายการเงิน ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ม.ค. 2545 - ส.ค. 2550 Senior Vice President ธนาคารฮอ่งกงและเซ่ียงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
(HSBC)

5. นายศภุชยั นิลวรรณ 49 กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม ปริญญาตรี วารสารศาสตร์ 0.01 ไม่มี 16 พ.ย. 2558 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) ไม่มี ไม่มี

กรรมการ และ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2558 - ปัจจบุนั กรรมการผู้อ านวยการ ธุรกิจเพลง บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)

รองกรรมการผู้อ านวยการอาวโุส Executive Development สมาคมบริษัทจดทะเบยีนไทย 2551 - ปัจจบุนั รองกรรมการผู้อ านวยการอาวโุส บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)

Program รุ่นที ่8 2544 - 2550 กรรมการผู้จดัการ บริษัท อาร์สยาม จ ากดั

(EDP 8) ปี 2554

Advanced Retail สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ (PIM)

Management รุ่นที ่8 บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากดั (มหาชน)

(ARM 8) ปี 2554

6. นายโสรัตน์ วณิชวรากิจ 42 กรรมการ ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต ( MBA ) 10.99 ไม่มี 2555 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) Director Certification Program (DCP)   ปี 2556 บริษัท แพนเอเชียอตุสาหกรรม จ ากดั

กรรมการ สถาบนัเทคโนโลยีแหง่เอเชีย ( AIT ) 2543 - ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร บริษัท แพนเอเชียอตุสาหกรรม จ ากดั

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั ( ABAC )

7. นายพิศิษฐ์  ดชัณาภิรมย์ 74 กรรมการอิสระ ปริญญาตรี          บญัชีบณัฑิต                       ไม่มี ไม่มี 2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ทางยกระดบัดอนเมือง จ ากดั (มหาชน) Director Certification Program (DCP)   ปี 2550 บริษัท ทางยกระดบัดอนเมือง จ ากดั (มหาชน)

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ก.พ. 2550 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) Audit Committee Program (ACP)           ปี 2548 ประธานกรรมการบริหารกลุม่บริษัททีป่รึกษาในเครือ

ประธานกรรมการตรวจสอบ พาณิชยศาสตร์บณัฑิต และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา Director Accreditation Program (DAP)  ปี 2547 บริษัท โปรเฟสชัน่แนล อลัไลแอนซ์ กรุ๊ป จ ากดั

ประธานกรรมการสรรหาและ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ คา่ตอบแทน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจมาร์ท จ ากดั (มหาชน)
พิจารณาคา่ตอบแทน ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบยีน 966 2544 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริหาร กลุม่บริษัททีป่รึกษาในเครือ กรรมการบริหาร บริษัท ภเูก็ต อินเตอร์เนชัน่แนล ฮอสปิตอล จ ากดั

บริษัท โปรเฟสชัน่แนล อลัไลแอนซ์ กรุ๊ป จ ากดั กรรมการ  บริษัท โปลฟิาร์ม จ ากดั
2546 - ปัจจบุนั กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจมาร์ท จ ากดั (มหาชน)
2545 - 2557 กรรมการบริหาร บริษัท ภเูก็ต อินเตอร์เนชัน่แนล ฮอสปิตอล จ ากดั
2535 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โปลฟิาร์ม จ ากดั

อายุ ประเภทกรรมการ คุณวุฒกิารศกึษา
สัดส่วนการถือหุ้น  

 (ร้อยละ)

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)
รายละเอียดเก่ียวกับผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ล าดับ ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง



 บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) เอกสารแนบ 1

ความสัมพันธ์ทาง การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนั การด ารงต าแหน่งกรรมการ

ครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท

กรรมการบริษัทไทย (IOD) ในบริษัทอ่ืนที่ไม่ได้ถือหุ้นโดย บมจ. อาร์เอสอายุ ประเภทกรรมการ คุณวุฒกิารศกึษา
สัดส่วนการถือหุ้น  

 (ร้อยละ)

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)
รายละเอียดเก่ียวกับผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ล าดับ ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง

8. พลเอก ไพโรจน์  พานิชสมยั 69 กรรมการอิสระ ปริญญาโท         พฒันบริหารศาสตร์มหาบณัฑิตทาง ไม่มี ไม่มี 2557- ปัจจบุนั สมาชิกสภานิติบญัญตัิแหง่ชาติ 2557 Director Accreditation Program (DAP)   ปี 2550 ไม่มี

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ พฒันาสงัคม ม.ค. 2550 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) Director Certification Program (DCP)    ปี 2550

และกรรมการสรรหาและพิจารณา สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิด้า) ก.พ. 2550 - ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) Audit Committee Program (ACP)            ปี 2550

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

นิติศาสตร์บณัฑิต 2548 ประธานคณะทีป่รึกษา กองทพับก กองทพับก

มหาวทิยาลยัรามค าแหง 2543 ผู้บญัชาการศนูย์อ านวยการสร้างอาวธุ กองทพับก กองทพับก

9. รองศาสตราจารย์วทิยา ดา่นธ ารงกลู 53 กรรมการอิสระ ปริญญาโท         บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (MBA) ไม่มี ไม่มี เม.ย. 2550 - 12 ม.ค. 2558 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) Director Accreditation Program (DAP)  ปี 2550 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  บริษัท ปริญสริิ จ ากดั (มหาชน)

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ Oregon State University  
 พ.ค. 2550 - 12 ม.ค. 2558 กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) Director Certification Program (DCP)   ปี 2550

และกรรมการสรรหาและพิจารณา ประเทศสหรัฐอเมริกา ต.ค. 2552 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปริญสริิ จ ากดั (มหาชน)

คา่ตอบแทน ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณัฑิต ปัจจบุนั รองศาสตราจารย์ ระดบั 9 คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

(เกียรตินิยมอนัดบัหนึง่) ปัจจบุนั อาจารย์ประจ าสาขาการบริหารทรัพยากรมนษุย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ และองค์การ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

ปัจจบุนั รองผู้อ านวยการ สถาบนัทรัพยากรมนษุย์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

2549-2550 ผู้อ านวยการโครงการวารสารบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

2543-2544 ผู้อ านวยการฝ่ายอบรม สถาบนัพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (ISMED)

10. นางสาวชตุิมา ทชิาชาติ 50 - ปริญญาโท นิเทศศาสตร์มหาบณัฑิต ไม่มี ไม่มี 2555 - ปัจจบุนั รองกรรมการผู้อ านวยการอาวโุส บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) ไม่มี ไม่มี
รองกรรมการผู้อ านวยการอาวโุส มหาวทิยาลยักรุงเทพ 2549 - 2555 ผู้อ านวยการ บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)

ปริญญาตรี วารสารศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
11. นางสาวนงลกัษณ์ งามโรจน์ 44 - ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ ไม่มี ไม่มี 22 ม.ค. 2558 - ปัจจบุนั รองกรรมการผู้อ านวยการอาวโุส บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) ไม่มี ไม่มี

มหาวทิยาลยัรามค าแหง 2556-2558 รองกรรมการผู้อ านวยการ บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)
2554-2556 ผู้อ านวยการ บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)
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เอกสารแนบ 2 

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 



บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) เอกสารแนบ 2

บริษัทย่อย

1. บริษัท สตาร์ซ (ประเทศไทย) จ ากดั (เดิมช่ือ บริษัท เค. มาสเตอร์ จ ากดั) นายประเวช จิวฒันาชวลิตกลุ

นางสาวปฐมาภรณ์ สาฑร

2. บริษัท อาวอง จ ากดั 3) นายสรุชยั เชษฐโชติศกัดิ์ นายสพุรรณ เสือหาญ

3. บริษัท คลูลิซึ่ม จ ากดั (เดิมช่ือบริษัท สกาย-ไฮ เน็ตเวิร์ค จ ากดั) นายสรุชยั เชษฐโชติศกัดิ์ นางพรพรรณ เตชรุ่งชยักลุ นายดามพ์ นานา

4. บริษัท อาร์ เอส ฟิล์ม แอนด์ ดิสทริบิวชัน่ จ ากดั 3) นายสรุชยั เชษฐโชติศกัดิ์ นางพรพรรณ เตชรุ่งชยักลุ นายดามพ์ นานา

5. บริษัท ย๊าค จ ากดั  (เดิมช่ือ บริษัท ฟิล์มเซิร์ฟ จ ากดั) นายสรุชยั เชษฐโชติศกัดิ์ นางพรพรรณ เตชรุ่งชยักลุ นางภทัธิรา ปาลวฒัน์วิไชย

6. บริษัท อาร์เอส อินสโตร์ มีเดีย จ ากดั (เดิมช่ือ บริษัท พี.โอ.ว.ี (พอยท์ ออฟ วิว) จ ากดั) นายสรุชยั เชษฐโชติศกัดิ์ นางพรพรรณ เตชรุ่งชยักลุ นายชาคริต พิชญางกรู

7. บริษัท บางกอก ออร์กาไนเซอร์ จ ากดั 3) นายสรุชยั เชษฐโชติศกัดิ์ นายสพุรรณ เสือหาญ

8. บริษัท อาร์.เอส.เทเลวิชัน่ จ ากดั นายสรุชยั เชษฐโชติศกัดิ์ นางพรพรรณ เตชรุ่งชยักลุ นายดามพ์ นานา

9. บริษัท บลแูฟร์ร่ี จ ากดั (เดิมช่ือ บริษัท เรด เซลเลอร์ จ ากดั) นายประเวช จิวฒันาชวลิตกลุ

นางสาวปฐมาภรณ์ สาฑร

10. บริษัท ไอเดีย เพาเวอร์ จ ากดั (เดิมช่ือ บริษัท นิวส์ เจนเนอเรชัน่ จ ากดั) นายสพุรรณ  เสือหาญ

นายสทุธิศกัดิ์ ประศาสน์ครุการ

11. บริษัท อะลาดิน เฮ้าส์ จ ากดั นายสรุชยั เชษฐโชติศกัดิ์ นายสพุรรณ  เสือหาญ

12. บริษัท อาร์.เอส. สปอร์ตมาสเตอร์ จ ากดั (เดิมช่ือ บริษัท รักษ์เสียง จ ากดั) นายสรุชยั เชษฐโชติศกัดิ์ นายดามพ์ นานา

13. บริษัท อาร์ สยาม จ ากดั 3) นายสรุชยั เชษฐโชติศกัดิ์ นายสทุธิศกัดิ์ ประศาสน์ครุการ

14. บริษัท จดัเก็บลิขสิทธ์ิไทย จ ากดั นายสรุชยั เชษฐโชติศกัดิ์ นายสทุธิศกัดิ์ ประศาสน์ครุการ

นายสพุรรณ เสือหาญ

15. บริษัท เวร่ีเวลล์ จ ากดั (เดิมช่ือ บริษัท มาจีค (ประเทศไทย) จ ากดั) นายประเวช จิวฒันาชวลิตกลุ

นางสาวปฐมาภรณ์ สาฑร

16. บริษัท โพเอม่า จ ากดั นางสาวธิติยาพร งามแสง

นายประเวช จิวฒันาชวลิตกลุ

17. บริษัท ดี มีเดีย แอนด์ โปรดกัชัน่ จ ากดั นายบญุเพ่ิม อินทนปสาธน์

      (เดิมช่ือ บริษัท อาร์เอสไอ-ดรีม เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั) นายสมคิด อารยะสกลุ

นางสาวธิติยาพร งามแสง

นายประเวช จิวฒันาชวลิตกลุ

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

19. บริษัท เอส - วนั สปอร์ต จ ากดั (เดิมช่ือ บริษัท อาร์เอส เฟรชแอร์ จ ากดั) นายสพุรรณ เสือหาญ

นายสทุธิศกัดิ์ ประศาสน์ครุการ

บริษัทที่เก่ียวข้อง

1. บริษัท เชษฐโชติศกัดิ์ จ ากดั นายสรุชยั เชษฐโชติศกัดิ์ นางชณภา เชษฐโชติศกัดิ์ 

นายสวุฒัน์ เชษฐโชติศกัดิ์

นางสาวมาลี เชษฐโชติศกัดิ์

2. บริษัท เอส.เอส.ท ูซี จ ากดั นายสรุชยั เชษฐโชติศกัดิ์ นางสจีุรา เชษฐโชติศกัดิ์ 

นายเชษฐ เชษฐโชติศกัดิ์

นายโชติ เชษฐโชติศกัดิ์

3. บริษัท ไทเกอร์ฟัน จ ากดั นายสรุชยั เชษฐโชติศกัดิ์ นางสจีุรา เชษฐโชติศกัดิ์ 

นายเชษฐ เชษฐโชติศกัดิ์

นายโชติ เชษฐโชติศกัดิ์

4. บริษัท พรีโม พอสโต จ ากดั (เดิมช่ือบริษัท เสือสนกุ จ ากดั) นายสรุชยั เชษฐโชติศกัดิ์ นางสจีุรา เชษฐโชติศกัดิ์ 

นายเชษฐ เชษฐโชติศกัดิ์

นายโชติ เชษฐโชติศกัดิ์

หมายเหตุ : 1) กรรมการดังกล่าวเป็นผู้บริหาร บมจ. อาร์เอส

               2) กรรมการดังกล่าวไม่ได้เป็นผู้บริหาร บมจ. อาร์เอส

               3) จดทะเบยีนเลิกบริษัท เม่ือวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

กรรมการ 2)

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการบริษัทย่อยและบริษัทที่เก่ียวข้อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริษัท กรรมการ 1)



เอกสารแนบ 3                                                    แบบ 56-1 ประจ าปี 2558 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 3 

รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากับดูแล 
การปฏิบัตงิานของบริษัท 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบ 3                                                    แบบ 56-1 ประจ าปี 2558 
 

 
 

1. หวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

ช่ือ - สกุล / ต าแหน่ง 
  

อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / การ
ฝึกอบรม 

  

ประสบการณ์การท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 
 นางสาวกรพินธุ์ นาคศภุรังษี 45 ปริญญาตรีบญัชีบณัฑิต            

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

โครงการอบรมเพ่ือรับวฒิุบตัรด้านการ
ตรวจสอบภายใน สภาวิชาชีพบญัชี 

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

Effective Minute Taking (EMT) 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ 
บริษัทไทย(IOD) 

ธนัวาคม 2544 -  ปัจจบุนั ผู้ชว่ยผู้อ านวยการ       
ฝ่ายตรวจสอบกลาง 

บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) 

2536 - 2544 ผู้ชว่ยผู้จดัการ บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย ออดิท จ ากดั 

   

2. หวัหน้างานก ากับดูแลการปฏบิัตงิาน 

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ทางส านกักฎหมายช่วยดแูลงานของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั หรือ

กฎหมาย แตไ่มไ่ด้มีการจดัตัง้เป็นหนว่ยงานก ากบัดแูลการปฏิบตังิานโดยเฉพาะ 
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เอกสารแนบ 4 

รายละเอียดเก่ียวกับรายการประเมนิราคาทรัพย์สนิ 

 

-ไม่มี- 
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เอกสารแนบ 5 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 



 
 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 

บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) 

ส าหรับปี พ.ศ. 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนมุตัิ

จากคณะกรรมการบริษัท  และสนบัสนนุให้บริษัทมีระบบการก ากบัดแูลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) เพื่อให้มี

ความโปร่งใส มีคณุธรรมและจริยธรรม ก่อให้เกิดความเช่ือมัน่แก่ผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสยีอื่นๆ รวมถึง ได้มีการพิจารณาสอบ

ทานงบการเงินประจ าปี พ.ศ. 2558 ร่วมกบัฝ่ายบริหารและผู้สอบบญัชีภายนอก ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มี

ความเห็นสอดคล้องกับผู้ สอบบัญชีภายนอกและฝ่ายบริหารว่า งบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของบริษัท

ครบถ้วน เพียงพอ และถกูต้องตามที่ควร และเป็นไปตามมาตรฐานบญัชีที่รับรองทัว่ไป นอกจากนัน้ระบบการควบคมุภายในมี

ความเพียงพอเหมาะสมไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคญั ส าหรับรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทได้

ปฏิบตัิตามกฎหมายที่เก่ียวข้องและนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดี เพื่อให้การด าเนินการในรายการดงักลา่วเป็นไปอย่าง

สมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท  

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกบัฝ่ายตรวจสอบกลางเพื่อหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการประเมินความ

เสีย่ง ผลการตรวจสอบ และความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน รวมทัง้ให้ข้อเสนอแนะในการป้องกนัหรือลดความเสีย่ง 

พิจารณาและอนมุตัิแผนงานตรวจสอบภายใน  ตลอดจนก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของบริษัทให้มีความโปร่งใสและมีการปฏิบตัิ

ตามข้อก าหนดของกฎหมาย  

ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทัง้สิน้จ านวน 6 ครัง้ รวมการประชุมร่วมกบัผู้สอบบญัชีภายนอก

โดยไมม่ีผู้บริหารหรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมการประชมุด้วย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สอบบญัชีภายนอกน าเสนอข้อมลู ปัญหาที่พบจาก

การตรวจสอบ รวมถึงข้อเสนอแนะตา่งๆได้อยา่งเต็มที่ คณะกรรมการยงัได้ท าการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบประจ าปี 2558 และได้พิจารณาสอบทานคณุสมบตัิ ความเป็นอิสระ ค่าสอบบญัชี ผลงาน และความพร้อมในการ

ให้บริการของผู้สอบบญัชีภายนอกตามที่ผู้บริหารเสนอ พิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม จึงน าเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท

ส าหรับการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทส าหรับปี 

พ.ศ. 2559 เพื่อน าเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติแตง่ตัง้ตอ่ไป 

         

                             

        ( นายพิศิษฐ์  ดชัณาภิรมย์ ) 

                   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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