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ส่วนที่ 1 

การประกอบธุรกิจ 

 
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

 บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) (“อาร์เอส” หรือ “บริษัทฯ”) ได้ด าเนินการก่อตัง้ในปี พ.ศ. 
2519 โดยเร่ิมต้นจากการท าธุรกิจเพลงครบวงจร ต่อมาบริษัทฯ ได้แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน 
และได้ท าการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี พ.ศ.2546 ด้วยทุนจดทะเบียน 
560 ล้านบาท และภายหลังได้เปล่ียนช่ือเป็น “บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)” โดย ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนท่ีออกและเรียกช าระแล้ว จ านวน 1,010,149,192 หุ้ น 
มลูคา่หุ้นละ 1 บาท อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจมาอย่างตอ่เน่ืองจากธุรกิจเพลง ไปสู่ธุรกิจส่ือ
วิทย ุส่ือโทรทศัน์ และธุรกิจรับจ้างและผลิตกิจกรรม โดยในเดือนเมษายน ปี 2557 เป็นต้นมา บริษัทฯ 
ได้น า “ช่อง 8” ท่ีเดิมออกอากาศอยู่บนระบบโทรทศัน์ผ่านดาวเทียม เปล่ียนมาออกอากาศในระบบ
ดิจิทัล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (Standard 
Definition) และในปีเดียวกันนัน้เอง บริษัทฯ ได้เร่ิมจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม 
โฆษณาผ่านส่ือโทรทศัน์และวิทยขุองบริษัทฯ รวมทัง้เปิดตวัสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ และร้านค้า
ปลีกสมยัใหม่ รวมถึงพฒันาระบบเทเลเซลล์ซึ่งใช้รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า น าเสนอสินค้า ปิด
การขาย และพฒันาระบบหลงัการขายให้มีประสิทธิภาพ ในปี 2561 บริษัทฯ ยงัคงพฒันาและขยาย
ช่องทางการจัดจ าหน่ายอย่างต่อเน่ือง โดยธุรกิจใหม่นีถู้กเรียกว่า ธุรกิจพาณิชย์หลายช่องทาง 
นอกจากการเพิ่มช่องทางการขายตรงชัน้เดียวแล้ว บริษัทฯ ยังได้ร่วมมือกับพันธมิตรน าเสนอ
ผลิตภัณฑ์ให้เกิดความหลากหลาย ทัง้เคร่ืองใช้ส่วนตัวและผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน รวมถึงสินค้า
ประเภทเคร่ืองประดบั และบริการต่างๆ อีกทัง้พฒันาและเพิ่มจ านวนทีมเทเลเซลล์ เพ่ือให้สามารถ
วิเคราะห์ข้อมลูลกูค้าอยา่งแมน่ย า และรองรับจ านวนลกูค้าท่ีเพิ่มขึน้รวมเกิน 1 ล้านราย ท าให้ธุรกิจนี ้
เป็นเอกลกัษณ์ และไมเ่หมือนใคร รวมถึงมีอตัราการเตบิโตสงูอยา่งตอ่เน่ือง  

วิสัยทัศน์ (Vision) 

“เราคือผู้สร้างสรรค์ธุรกิจใหมด้่วยการตอ่ยอดจากจดุแข็งในธุรกิจส่ือและบนัเทิง” 

พันธกิจ (Mission) 

“อาร์เอสจะน าจดุแข็งจากธุรกิจส่ือของตนเองไปตอ่ยอดในทกุธุรกิจท่ีมีโอกาส เพ่ือตอบสนอง
ทกุความต้องการของลกูค้า ด้วยทีมบคุลากรท่ีมีความเป็นเลิศ พร้อมรับการเปล่ียนแปลงและ
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แสวงหาโอกาสใหม่ๆ  อยูเ่สมอ ภายใต้ระบบการจดัการและเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั” 

เป้าหมายการด าเนินธุรกิจใน 5 ปีข้างหน้า (5-Year Business Direction) 

“อาร์เอส เป็นองค์กรท่ีท าธุรกิจร่วมกับ “โอกาส” โดยมุ่งเน้นความเป็นผู้น า และลงทุนอย่าง
ตอ่เน่ืองเพ่ือความยัง่ยืนในธุรกิจพาณิชย์ โดยขยายไปยงัธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกนั ให้มีสดัส่วนรายได้จาก
ธุรกิจใหมเ่พิ่มขึน้อยา่งมีนยัส าคญัเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของรายได้รวมของบริษัทฯ” 

การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 

บริษัทฯ ปรับเปล่ียนองค์กร จากการเป็นผู้น าในธุรกิจส่ือ มาเป็น ธุรกิจพาณิชย์หลายช่องทาง 
ซึง่มีสินค้าทัง้ของตนเองและพนัธมิตร รวมถึงมีระบบวิเคราะห์ข้อมลูลกูค้า และระบบเทเลเซลล์ “โทร 
1781” และขยายช่องทางการจดัจ าหน่ายให้มีความหลากหลาย ท าให้กลายเป็นธุรกิจพาณิชย์หลาย
ชอ่งทางท่ีครบวงจร  

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ปัจจุบนัอาร์เอส ด าเนินธุรกิจหลักแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ธุรกิจพาณิชย์หลายช่องทาง 
ธุรกิจส่ือ ธุรกิจเพลงและอ่ืนๆ โดยธุรกิจพาณิชย์หลายช่องทาง มีสดัส่วนรายได้สูงสุด ด าเนินธุรกิจ
ภายใต้บริษัท ไลฟ์สตาร์ จ ากัด จ าหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม เคร่ืองใช้ส่วนตัวและ
ผลิตภณัฑ์ในครัวเรือน เคร่ืองประดบัและอ่ืนๆ ผา่นส่ือทกุชอ่งทางของบริษัทฯ ซึง่ประกอบไปด้วย ส่ือ
โทรทศัน์ โดยมี ช่อง 8 เป็นผู้น าในกลุ่มดิจิทลัทีวี ภายใต้บริษัท อาร์.เอส. เทเลวิชัน่ จ ากัด และ 4 ช่อง
ทีวีดาวเทียม ส่ือวิทยผุ่านคล่ืน COOLfahrenheit รวมถึงผ่านช่องทางออนไลน์ ร้านค้าปลีกสมยัใหม ่
(Modern Trade) และการขายตรงชัน้เดียว นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้มีการลงทุนผ่านบริษัทย่อยต่างๆ 
โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

บริษัทย่อยในเครือของบริษัทฯ ที่ด าเนินงานอยู่ ประกอบด้วย 

 บริษัท ไลฟ์สตาร์ จ ากดั (ร้อยละ 99.99) ด าเนินธุรกิจจ าหนา่ยผลิตภณัฑ์ตามช่องทางค้าปลีก
ตา่งๆ 

 บริษัท อาร์.เอส. เทเลวิชัน่ จ ากดั (ร้อยละ 99.99) ด าเนินธุรกิจให้บริการส่ือโทรทศัน์ในระบบ
ดจิิทลั 

 บริษัท จดัเก็บลิขสิทธ์ิไทย จ ากดั (ร้อยละ 99.99) ด าเนินธุรกิจจดัเก็บคา่ลิขสิทธ์ิ 

 บริษัท บนัเทิง วาไรตี ้จ ากดั (ร้อยละ 99.99) ด าเนินธุรกิจผลิตรายการโทรทศัน์
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุม่บริษัท

บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) 

 

99.99% บจ.จดัเก็บลิขสิทธ์ิไทย 
 

99.99% บจ.ไลฟ์สตาร์ 
 

99.99% บจ.อาร์.เอส.เทเลวิชัน่ 
 

99.99% บจ.บนัเทิง วาไรตี ้

 

หมายเหต ุ  -   ตวัเลขร้อยละ (แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์) แสดงสดัสว่นการถือหุ้นของบริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) 
-   กรณีที่ไมใ่ชบ่ริษัทยอ่ยที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯ ร้อยละ 100 กลุม่ผู้ ถือหุ้นหลกัสว่นที่เหลือไมไ่ด้เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) 
-   บริษัทที่หยดุธุรกรรมชัว่คราว ได้แก่ บจ.คลูลิซึม่ บจ.อาร์.เอส. สปอร์ตมาสเตอร์ บจ.อาร์เอส อินเตอร์เนชัน่แนล บรอดคาสติง้ แอนด์ สปอร์ต แมเนจเม้นท์ บจ.อาร์ อลัไลแอนซ์ บจ.ย๊าค และ บจ.กู๊ดไลฟ์ กรุ๊ป  
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2. ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

ธุรกิจในปัจจุบนัของอาร์เอส ประกอบด้วย 3 ธุรกิจหลกั ได้แก่ ธุรกิจพาณิชย์หลายช่องทาง 
ธุรกิจส่ือ ธุรกิจเพลงและอ่ืนๆ 
 
โครงสร้างรายได้  
 

ประเภทรายได้ 

2559 2560 2561 

จ านวน 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

ธุรกิจพาณิชย์หลายช่องทาง 227.7 8 1,389.1 40 2,126.8 56 

ธุรกิจสือ่ 1,694.8 56 1,703.5 49 1,344.7 35 

ธุรกิจเพลงและอื่นๆ 1,076.1 36 409.1 11 355.2 9 
รวมรายได้ 2,998.6 100 3,501.7 100 3,826.7 100 

 
2.1 ธุรกิจพาณิชย์หลายช่องทาง (Multi-platform Commerce (“MPC”)) 
 

        
 

ธุรกิจพาณิชย์หลายชอ่งทาง (MPC) ด าเนินงานภายใต้บริษัท ไลฟ์สตาร์ จ ากดั (“ไลฟ์สตาร์”) 
โดยมีผลิตภัณฑ์หลากหลายทัง้ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม (Health & Beauty Products) 
ผลิตภัณ ฑ์ เค ร่ืองใช้ส่วนตัวและผลิตภัณ ฑ์ในครัวเรือน (Home & Lifestyle Products) และ
เคร่ืองประดบั รวมถึงบริการต่างๆ โดยผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม แบ่งเป็น ผลิตภณัฑ์บ ารุงผิว 
(Skin Care) ภายใต้แบรนด์ “มาจีค” (Magique) ผลิตภัณฑ์ดแูลเส้นผม (Hair Care) ภายใต้แบรนด์ 
“รีไวฟ์” (Revive) และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Food Supplement) ภายใต้แบรนด์ “เอส.โอ.เอ็ม.” 
(S.O.M.) ซึ่งไลฟ์สตาร์ได้ร่วมมือกับสถาบันวิจัยและผู้ ผลิตสินค้ามาตรฐานสากลทัง้ในและ
ตา่งประเทศ ผลิตผลิตภัณฑ์คณุภาพท่ีตอบโจทย์ลูกค้า อีกทัง้ ได้ร่วมมือกับพนัธมิตรซึ่งเป็นเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์โดยตรง ท าให้มีสินค้าขายผ่านช่องทางการขายของธุรกิจ MPC รวมทัง้สิน้กว่า 100 
รายการ โดยการจดัหาสินค้าจะมาจากข้อมูลวิจยัโดยห้องวิจยัและทดลองชัน้น าท่ีไลฟ์สตาร์ท างาน
ร่วมกัน รวมถึงการเก็บข้อมูลจากลูกค้าโดยตรง ซึ่งจะท าให้เข้าใจถึงเทรนด์และความต้องการของ
สภาพตลาดโดยรวมและความต้องการของผู้บริโภคก่อนท่ีจะพฒันาสินค้าแตล่ะประเภท โดยทัง้ก่อน
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และระหว่างการจ าหน่ายสินค้าแต่ละประเภท จะมีการสุ่มตรวจสอบคุณภาพสินค้า โดยน าส่ง
สว่นประกอบเพ่ือการตรวจสอบกบัห้องวิจยัอย่างสม ่าเสมอ หากเป็นสินค้าของพนัธมิตร จะมีการสุ่ม
ตรวจทัง้ก่อนน าสง่เข้าคลงั และในระหวา่งท่ีออกจากคลงัไปถึงมือผู้บริโภค 

ช่องทางการขายหลายช่องทางท่ีบริษัทฯ มีการพัฒนาและเสริมความหลากหลายอย่าง
ตอ่เน่ือง ณ ปัจจบุนัมียอดการเข้าถึงของลกูค้าผ่านช่องทางส่ือทัง้ออฟไลน์และออนไลน์ของบริษัทฯ 
รวมทุกช่องทางกว่า 17 ล้านรายต่อวนั ได้แก่ 1) ส่ือออฟไลน์ท่ีบริษัทฯ เป็นเจ้าของทัง้ช่อง 8 ช่องทีวี
ดาวเทียมจ านวน 4 ช่อง และส่ือวิทยุผ่านคล่ืน COOLfahrenheit 2) ส่ือออนไลน์บนแพลตฟอร์มของ
บริษัทฯ ได้แก่ www.shop1781.com ซึ่งมีจ านวนเข้าเย่ียมชม (Pageviews) ในปี 2561 กว่า 3 ล้าน
ราย และ LINE SHOP ผ่าน @Shop1781, @HOME1781 และ @COOLanything ซึ่งมีผู้ ติดตาม 
(Followers) รวมกันกว่า 450,000 บัญชี และในระหว่างปี ไลฟ์สตาร์ได้ท าข้อตกลงทางการค้ากับ
แพลตฟอร์มออนไลน์ชัน้น าอ่ืนๆ ในประเทศเพ่ือน าเสนอสินค้าผา่นช่องทางเหล่านัน้ด้วย 3) จ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ในร้านค้าปลีกสมยัใหม่ (Modern Trade) และร้านจ าหน่ายเวชส าอาง (Drug Store) กว่า 
600 แห่งทั่วประเทศ 4) ช่องทางขายตรงชัน้เดียว หรือ ธุรกิจไลฟ์สตาร์ (LifestarBIZ) เพ่ือเป็นช่อง
ทางการขายใหม่และเสริมความหลากหลายของช่องทางการขายของบริษัทฯ อย่างครบวงจร ท าให้
เกิดการขยายฐานลูกค้าออกไปนอกเหนือจากลูกค้าท่ีรับชมรับฟังผ่านส่ือต่างๆ ของบริษัทฯ เพียง
อยา่งเดียว 

การขายผ่านช่องทางตา่งๆ นัน้ หากลกูค้ามีความประสงค์ท่ีจะซือ้สินค้าและบริการ สามารถ
ติดต่อสั่งซือ้สินค้าและบริการผ่านระบบคอลเซ็นเตอร์ หรือ โทร.1781 โดยไลฟ์สตาร์พัฒนาระบบ           
เทเลเซลล์อย่างตอ่เน่ือง เพ่ือรองรับจ านวนฐานลกูค้าท่ีเติบโตสงูขึน้กวา่ 1 ล้านราย สามารถวิเคราะห์
ข้อมลูลกูค้าได้ตรงตามความต้องการและไลฟ์สไตล์ของลกูค้าอยา่งแม่นย า รวมถึงพฒันาทกัษะและ
ความสามารถของทีมคอลเซ็นเตอร์ท่ีโทรออก (Outbound Call Center) ให้สามารถน าเสนอสินค้าได้
ตอบโจทย์ของลูกค้า และปิดการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทัง้เพิ่มทีมระบบหลังการขาย 
(Customer Relationship Management (CRM)) เพ่ือดูแลลูกค้าคนส าคัญระดบัวีไอพี สร้างความ
พงึพอใจ และรักษาฐานลกูค้าคนส าคญัเหลา่นีใ้ห้มี loyalty ท่ีดีตอ่องค์กร  

ไลฟ์สตาร์ได้จัดจ้างบริษัทภายนอกในการส่งสินค้าแก่ลูกค้า ส าหรับลูกค้าในพืน้ท่ีเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล จะได้รับสินค้าภายในวนัถัดจากวนัท่ีสัง่ซือ้สินค้าและบริการ และลูกค้าใน
พืน้ท่ีต่างจงัหวดั จะได้รับสินค้าภายใน 1-5 วนั และการช าระเงินกว่าร้อยละ 99 เป็นการเก็บเงินสด
ปลายทางจากลกูค้า 

การตลาดและการแข่งขัน 

ตลาดค้าปลีกของไทยมีขนาดตลาดเกือบ 5 ล้านล้านบาท และมีอตัราการเติบโตในอตัราท่ี
คอ่นข้างสม ่าเสมอท่ีประมาณร้อยละ 5 ตอ่ปี คาดว่าตลาด E-Commerce จะเข้ามามีบทบาทเพิ่มขึน้ 
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และมีอตัราการเติบโตสงูในระดบัเกินกวา่ร้อยละ 15 ตอ่ปี โดยในอีก 3-5 ปีข้างหน้า คาดวา่จะมีส่วน
แบ่งตลาดในระดบัร้อยละ 8-10 ของตลาดค้าปลีกโดยรวมของไทย ขึน้อยู่กบัความพร้อมในเร่ืองของ
การจดัส่งสินค้าและระบบการช าระเงินท่ีมีความปลอดภยั ณ สิน้ปี 2561 รายได้กว่าร้อยละ 90 ของ
ธุรกิจ MPC เป็นการโฆษณาและจดัจ าหน่ายผ่านส่ือออฟไลน์ของบริษัทฯ หากพิจารณาในแง่การ
แข่งขนั ถือได้ว่า บริษัทฯ ไม่มีคูแ่ขง่โดยตรง จากพฤติกรรมการซือ้ของลกูค้าผ่านช่องทางดงักล่าว ซึ่ง
เกิดจากความพงึพอใจและการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์ จากคณุสมบตัขิองผลิตภณัฑ์ ราคา รวมถึงการ
จดัท าโปรโมชั่น ท่ีตรงกับความต้องการของลูกค้า ณ ขณะนัน้ๆ อีกทัง้กลุ่มผู้ ชม ผู้ ฟัง รวมถึงแฟน
เพลง และแฟนรายการท่ีเข้าถึงส่ือของบริษัทฯ ก็มีความแตกต่างจากส่ือของบริษัทอ่ืน ณ ช่วงเวลา
เดียวกนั 

จากบทวิเคราะห์ของศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า แม้ตลาด Online Shopping จะเข้ามามี
บทบาทตอ่พฤติกรรมการเลือกซือ้สินค้าของผู้บริโภคมากขึน้ แตใ่นอีก 5 ปีข้างหน้า คาดว่าผู้บริโภคก็
ยังมีการเลือกซือ้สินค้าผ่านทัง้ ช่องทางออฟไลน์ และออนไลน์ ขึน้อยู่กับประเภทของสินค้าและ
อารมณ์หรือความต้องการ ณ ขณะนัน้ๆ (Emotional) อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการค้าปลีกต้องสร้าง
ความแตกตา่งให้กบัสินค้า พร้อมกบัการบริการท่ีสร้างความประทบัใจ หรือสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ 
ให้กับลูกค้าในแต่ละราย (Customized Experience) มีความยืดหยุ่นในการปรับตวัเร็ว เพ่ือให้ตอบ
โจทย์ความต้องการของลูกค้าแต่ละรายท่ีพยายามมองหาประสบการณ์หรือสิ่งแปลกใหม่อยู่เสมอ 
เพ่ือให้เกิดการกลบัมาซือ้ซ า้ และยงัอาจเกิดการบอกเล่าหรือการแชร์ข้อมลูหรือประสบการณ์ท่ีได้รับ
จนเกิดเป็นลกูค้ากลุม่ใหมไ่ด้ โดยการคาดการณ์นี ้สอดคล้องกบัวิธีการขยายธุรกิจ MPC ของบริษัทฯ 
ดงัจะเห็นได้ว่า ในปี 2561 นอกเหนือจากการโฆษณาและขายผ่านช่องทางส่ือของบริษัทฯ ท่ีมีอตัรา
การเติบโตสูงจากผลของการวิเคราะห์ข้อมูลและความต้องการของลูกค้าอย่างใกล้ชิด และมีทีม  
คอลเซ็นเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้แล้วนัน้ ไลฟ์สตาร์ยงัได้ขยายช่องทางการจดัจ าหน่ายใหม่ๆ ทัง้
ช่องทางออนไลน์ ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ และเปิดตัวช่องทางขายตรงชัน้เดียว ซึ่งช่องทางการจัด
จ าหนา่ยเหลา่นี ้จะเข้ามาสง่เสริมรายได้ของธุรกิจ MPC เพิ่มขึน้ 

ในส่วนของผลิตภัณฑ์ท่ีจดัจ าหน่าย อนัได้แก่ ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม ผลิตภัณฑ์
เคร่ืองใช้ส่วนตวัและผลิตภณัฑ์ในครัวเรือน เคร่ืองประดบัและอ่ืนๆ โดยกว่าร้อยละ 85 ของรายได้รวม
เป็นการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม หากพิจารณาตลาดสุขภาพและความงามใน
ประเทศไทย ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าแสนล้านบาท อีกทัง้ยงัมีอตัราการเติบโตท่ีสม ่าเสมอแม้วา่เศรษฐกิจ
ของประเทศจะมีการขยายตวัในระดบัต ่าก็ตาม แม้ว่าในช่วงกลางปี 2561 ตลาดโดยรวมจะได้รับ
ผลกระทบจากการตรวจพบสินค้าปลอมปนสารต้องห้ามและการปราบปรามสินค้าผิดกฎหมาย 
ส่งผลกระทบต่อตลาดโดยรวมชะลอตวัลงชั่วคราว โดยในไตรมาส 4 ตลาดได้กลับสู่สภาวะปกต ิ
ผู้บริโภคท าความเข้าใจในข้อมูลของสินค้าเพิ่มขึน้ และมีความเช่ือมัน่มากขึน้ต่อสินค้าท่ีมีคณุภาพ 
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ซึง่บริษัทฯ ได้รับผลกระทบนีเ้พียงชัว่คราวเท่านัน้ หากพิจารณาอีกทางหนึ่ง ก็ถือได้ว่าเป็นเร่ืองดีของ
อตุสาหกรรม ซึ่งได้คดักรองผู้ผลิตและจ าหน่ายสินค้าท่ีไมมี่คณุภาพออกไปจากท้องตลาด และท าให้
ผู้บริโภคมีความมัน่ใจมากขึน้ในการเลือกใช้สินค้าเพ่ือการอปุโภคบริโภค 

กลยทุธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด นอกเหนือจากการเพิ่มทีมเทเลเซลล์และทีมดแูลหลงัการ
ขายเพ่ือน าเสนอโปรโมชั่นท่ีตรงใจลูกค้าทันที เพ่ือให้ลูกค้าใช้สินค้าได้ต่อเน่ือง ไลฟ์สตาร์ยังได้
วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเพ่ือให้ทราบถึงรสนิยม และความต้องการอ่ืนๆ เพ่ือน าเสนอสินค้าใหม่ๆ 
สอดคล้องกบัการมีสินค้าท่ีมีความหลากหลายเพิ่มขึน้ และมีจ านวนสินค้ามากกว่า 100 รายการเพ่ือ
น าเสนอต่อลูกค้า นอกจากนี ้ไลฟ์สตาร์ยงัมีการจดัท าโปรโมชัน่ให้เหมาะสมกบัเทศกาลและเหมาะ
กบัลกูค้าในแตล่ะช่องทางการ ได้แก่ แคมเปญ 1781 New Year Grand Sale ซึ่งประสบความส าเร็จ
อย่างสงู หรือการท าโปรโมชัน่ Shock Deal ผ่านทาง LINE Account อีกทัง้ ไลฟ์สตาร์ยงัวางแผนจดั
กิจกรรมภายนอกเพิ่มเตมิ เพ่ือให้ลกูค้าได้ทดลองใช้สินค้าใหม่ๆ  ท่ีออกสูท้่องตลาดเพิ่มขึน้อีกด้วย  

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

ไลฟ์สตาร์ร่วมมือกบัสถาบนัวิจยันานาชาติเป็นผู้คิดค้นส่วนผสมท่ีส าคญัในแตล่ะผลิตภณัฑ์ 
เม่ือได้ส่วนผสมหรือสารสกดัท่ีส าคญัแล้วจะน ามาผลิตโดยผู้ผลิตชัน้น าระดบัประเทศ และบางส่วน
ไลฟ์สตาร์ได้ร่วมมือกบัพนัธมิตรซึ่งเป็นผู้ รับจ้างผลิตผลิตภณัฑ์ท่ีมีคณุภาพ น าผลิตภณัฑ์มาโฆษณา
และจ าหนา่ยผา่นชอ่งทางการขายของบริษัทฯ  
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2.2 ธุรกิจส่ือ ประกอบด้วย 2 ส่ือหลกั ได้แก่ ส่ือโทรทศัน์ และส่ือวิทย ุ

2.2.1 ธุรกิจส่ือโทรทัศน์ 

อาร์เอสประกอบธุรกิจทีวีดิจิทัลช่อง 8 และทีวีดาวเทียมจ านวน 4 ช่อง ได้แก่ สบายดีทีวี  
ชอ่ง 2 Series Channel และเพลินทีวี ซึง่มีรูปแบบ และกลุม่เป้าหมายท่ีแตกตา่งกนั ดงันี ้

 

ช่อง 8 

สถานีโทรทศัน์ “ช่อง 8” ภายใต้คอนเซปต์ “เข้มทกุเร่ืองราว สดุทกุอารมณ์” น าเสนอรายการ
ท่ีตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มผู้ชมโทรทศัน์ส่วนใหญ่ของประเทศ วางคอนเซปต์ให้เป็นฟรีทีวีท่ี
เข้าถึงผู้คนได้หลากหลายเพศและวยั โดยมีรายการท่ีเป็นแม่เหล็กของช่อง ได้แก่ รายการข่าวท่ีดงู่าย 
เข้าใจง่าย และได้รับความนิยมเรตติง้ผู้น าของประเทศส าหรับ “คยุข่าวเช้าช่อง 8” “คยุข่าวเย็นช่อง 8" 
และรายการข่าวอ่ืนๆ เก่ียวกับปากท้องชาวบ้าน เร่ืองร้องทกุข์ พาชิมเมนูเด็ด และสถานท่ีท่องเท่ียว
สดุฮิตตา่งๆ ทัง้รายการ “เจาะประเด็น” “ปากท้อง ต้องรู้” และ “สะกิดขา่วเดด็” รวมถึงรายการในกลุ่ม
กีฬา “มวยไทย Super Champ” อีกทัง้มวยระดบัโลกท่ีได้รับลิขสิทธ์ิมาถ่ายทอดสด ได้แก่ “ศึกมวย
โลก ช่อง 8 HBO Boxing” และ “UFC มวยกรง 8 เหล่ียม” และช่อง 8 ยงัคงเป็นผู้น าซีรีส์ตา่งประเทศ
ท่ีได้รับความนิยมสงูตอ่เน่ือง ทัง้ “หนุมาน สงครามมหาเทพ” ตอ่ด้วย “พิฆเนศ มหาเทพไอยรา” โดย 
“ช่อง 8” น ามาตดัต่อเนือ้หาให้กระชบั พากย์เสียง พร้อมใส่เพลงประกอบซีรีส์เพ่ือให้เข้ากับรสนิยม
ผู้ชมไทยมากขึน้ รวมถึงซีรีส์อินเดียสมัยใหม่ และ Bollywood Blockbuster ส าหรับละครใหม่ในปี 
2561 จ านวน 7 เร่ือง ได้แก่ “พ่อปลาไหล” “บุษบาเปื้อนฝุ่ น” “เสน่ห์นางครวญ” “พยัคฆา” “รักฉัน
สวรรค์จดัให้” “สาปกระสือ” และ “ซิ่นลายหงส์” ซึ่งละครในปี 2561 นีไ้ด้รับความนิยมทัง้ในแง่ของเร
ตติง้และเป็นท่ีกล่าวถึงบนแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นอย่างมาก อีกทัง้  “ช่อง 8” ยังเพิ่มความบนัเทิง
ด้วยรายการวาไรตีต้่างๆ ท่ีได้รับความนิยมมาโดยตลอด ได้แก่ “ครัวลัน่ทุ่ง” และ “อึง้ทึ่งเสียว” ด้วย
ความหลากหลายของประเภทรายการท่ีได้รับความนิยม ท าให้ “ช่อง 8” มีเรตติง้ครองอนัดบัต้นของ
ประเทศ จากการส ารวจของ AGB Nielsen Media Research (Thailand) ในเดือนธนัวาคม 2561 
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ทีวีผ่านดาวเทียม ประกอบด้วย 4 ชอ่งหลกั ได้แก่ สบายดีทีวี ชอ่ง 2 Series Channel และเพลินทีวี 
โดยแตล่ะชอ่งจะมีคอนเซปต์ และลกัษณะรายการเป็นของตนเอง ดงันี  ้

สบายดีทีวี 

“สบายดีทีวี” จบักลุ่มเป้าหมายผู้ ช่ืนชอบเพลงไทย ในหลากหลายแนวเพลง ทัง้เพลงลูกทุ่ง 
เพลงแนวเพ่ือชีวิต เพลงสตริง เพลงฮิตในอดีต และเพลงเก่าหาฟังยาก ด้วยจดุแข็งของช่อง “สบายดี
ทีวี” ท่ีดแูลการผลิตและบริหารคอนเทนต์เองภายใต้คา่ยเพลงอาร์สยาม ท าให้มีการน าเสนอรายการ
ได้หลากหลายรูปแบบ ควบคูไ่ปกบัการคดัสรรผู้ด าเนินรายการท่ีมีเอกลกัษณ์ เป็นท่ีจดจ าและช่ืนชอบ
กับคนหลากหลายกลุ่ม จึงท าให้ช่อง “สบายดีทีวี” เป็นช่องท่ีสามารถรับชมได้อย่างเพลิดเพลิน 
สนกุสนานได้ตลอดทัง้วนั และมีอีเว้นท์อยา่งตอ่เน่ือง ท าให้สามารถส่ือสารและเข้าถึงผู้ชมได้มากขึน้ 

ช่อง 2 

“ช่อง 2” รวบรวมสุดยอดละครดัง และซีรีส์ต่างประเทศ ทัง้จีน อินเดีย และเกาหลีท่ีได้รับ
ความนิยมอย่างสงูจากช่อง 8 คดัสรรและน าเสนออย่างเข้มข้นบน “ช่อง 2” เพ่ือรักษาฐานกลุม่ผู้ชมท่ี
ช่ืนชอบความบนัเทิงอยา่งครบรส  

Series Channel 

“Series Channel” น าเสนอซีรีส์และภาพยนตร์ต่างประเทศ ทัง้จีน อินเดีย และเกาหลี ตอบ
โจทย์ผู้ชมท่ีช่ืนชอบการชมซีรีส์และภาพยนตร์ตลอดทัง้วนั  

เพลินทีวี 

“เพลินทีวี” ตอบโจทย์กลุม่ผู้ชมสว่นใหญ่ของประเทศ โดยน าขา่ว และรายการวาไรตีข้องชอ่ง 
8 มาน าเสนอบนชอ่ง “เพลินทีวี” เพ่ือให้ผู้ชมท่ีช่ืนชอบรายการมีสาระครบรสได้รับชมกนัอย่างเต็มท่ี 

 การตลาดและการแข่งขัน 

 อตุสาหกรรมส่ือโทรทศัน์มีการแข่งขนัเพ่ือแย่งชิงสายตาคนดแูละเม็ดเงินโฆษณารุนแรงขึน้
มากกว่าในอดีต ตามใบอนญุาตดิจิทลัทีวีประเภทธุรกิจท่ีเพิ่มขึน้เป็น 24 ใบอนญุาต (22 ช่อง) ท าให้
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มีจ านวนคู่แข่งเพิ่มขึน้  ช่อง 8 ในฐานะท่ีเป็นช่องท่ีมีประสบการณ์ในการท าส่ือโทรทัศน์มาอย่าง
ยาวนานจากการท่ีเคยอยู่ในธุรกิจทีวีดาวเทียมมาก่อน ท าให้บริษัทฯ มีความรู้ความสามารถ ผลิตผล
งานท่ีมีคณุภาพได้ถกูใจผู้ชมเป็นอยา่งดีมาอยา่งตอ่เน่ือง 

 จากการแข่งขนัของผู้ประกอบการอย่างสูงในปัจจุบนั ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจท่ีมีการ
ชะลอตวั ท าให้เม็ดเงินโฆษณาในระบบค่อนข้างจ ากัด และบางส่วนถูกย้ายไปส าหรับการโฆษณา
ผ่านส่ือออนไลน์ การจะอยู่ให้ได้ในอุตสาหกรรมนี ้การผลิตรายการให้โดดเด่น เป็นท่ีสนใจ และตรง
กบัความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการบริหารต้นทุนการผลิตรายการอย่างเหมาะสม เป็น
ปัจจยัท่ีส าคญัอย่างยิ่งยวด และอีกสิ่งหนึ่งท่ีละเลยไม่ได้ ก็คือ การน าคอนเทนต์ท่ีน่าสนใจไปวางไว้
บนส่ือออนไลน์ในชว่งเวลาท่ีเหมาะสม ก็จะก่อให้เกิดรายได้อีกทางหนึง่ 

การแข่งขนักนัอย่างสงูด้วยความเข้มข้นและหลากหลายของคอนเทนต์บนช่องดิจิทลัทีวี ท า
ให้การรับชมผ่านช่องทีวีผ่านดาวเทียมมีจ านวนลดน้อยลง อย่างไรก็ตาม ต้นทนุการประกอบการทีวี
ผ่านดาวเทียมนัน้ไม่สูงนักเม่ือเทียบกับดิจิทัลทีวี บริษัทฯ จึงยังคงให้ความส าคัญกับธุรกิจทีวี
ดาวเทียมทัง้ 4 ช่อง โดยพยายามรักษาความเป็นผู้น าในธุรกิจทีวีดาวเทียม และบริหารต้นทุนการ
ผลิตให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม โดยส่วนหนึ่งเป็นการน าคอนเทนต์ดงัในอดีตมาฉายผ่านหน้าจออีก
ครัง้ ซึ่งจะได้สายตาผู้ชมท่ีหลากหลายและไม่ซ า้กัน ร่วมกับการแสวงหารายได้ใหม่ โดยการน าช่อง
ทีวีดาวเทียมไปตอ่ยอดเป็นอีกช่องทางหนึง่ส าหรับธุรกิจ MPC ของบริษัท  

กลยุทธ์การตลาด นอกจากก าหนดกลุ่มผู้ ชมเป้าหมายท่ีชัดเจน การออกแบบและผลิต
รายการให้มีคณุภาพนัน้ บริษัทฯ ยงัได้น าจุดแข็งทางการแข่งขนัขององค์กรส าหรับกลุ่มผู้ชมช่อง 8 
จะเน้นไปท่ีกลุม่ผู้ชมอาย ุ35 ปีขึน้ไป เน่ืองจากยงัเป็นกลุม่ผู้ชมหลกัท่ีดรูายการทีวี ซึ่งเป็นตลาดขนาด
ใหญ่และมีความสามารถในการซือ้สูง อีกทัง้การใช้ประโยชน์จากกลุ่มตลาดวัยรุ่นและตลาดเพลง
ลูกทุ่งท่ีบริษัทฯ คุ้นเคยดีมาตัง้แต่อดีต ผลิตรายการบนช่องทีวีดาวเทียม ทัง้ในด้านศิลปิน นักร้อง
นกัแสดง  พิธีกรในสงักัด เพลง และคอนเทนต์อ่ืนๆ โดยน ามาใช้เป็นองค์ประกอบหลักในการผลิต
รายการ เม่ือผนวกเข้ากับจุดแข็งของทีมงานท่ีมีความเช่ียวชาญและมีประสบการณ์ในการผลิตส่ือ
รายการโทรทัศน์แล้วท าให้ผลงานการผลิตมีคุณภาพและมีผลตอบรับท่ีดี ผนวกเข้ากับการวาง
โครงสร้างให้เกิดความคล่องตวัในการบริหารจดัการ และการบริหารต้นทนุ โดยใช้พนกังานของบริษัทฯ 
ในการผลิตงานส่วนหนึ่ง และใช้การจ้างงานบุคลากรภายนอก (Outsourcing) อีกส่วนหนึ่ง รวมถึง
การใช้บุคลากรร่วมกันส าหรับการด าเนินงานของทีวีดิจิทัลและทีวีดาวเทียมอีก 4 ช่อง ท าให้การ
บริหารต้นทุนของส่ือโทรทัศน์เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ นอกจากนี  ้บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการสร้างคุณ
ภาพรวม เพ่ือให้เป็นท่ียอมรับและไว้วางใจจากทัง้ผู้ ชมและลูกค้า ไม่เฉพาะแต่ในส่วนของการ
วิเคราะห์ความต้องการของผู้ ชมซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเน่ือง เพ่ือพัฒนารูปแบบการผลิต
รายการให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มผู้ ชมและลูกค้า และท าให้ความนิยมในตวัรายการ
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สงูขึน้ อีกส่วนท่ีส าคญั คือ คณุภาพการผลิตท่ีสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ชมและลูกค้า รวมถึงด้าน
การบริการทัง้ก่อนและหลังการขาย เช่น การตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็วและ
แม่นย า การรับฟังและแก้ปัญหาให้กบัลกูค้า การจดัท าแพ็คการขายโฆษณาให้ตรงกบัความต้องการ
ของลกูค้าและเกิดประโยชน์สงูสดุ เป็นต้น 

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

การเกิดขึน้ของดิจิทลัทีวีท าให้มีผู้ เล่นมากขึน้ การแย่งชิงบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ 
จงึเกิดขึน้อยา่งรุนแรงและหลีกเล่ียงไมไ่ด้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้เซ็นสญัญากบับคุลากรตา่งๆ และ
ยงัมีการคดัสรรบคุลากรทัง้เบือ้งหน้าและเบือ้งหลงัท่ีมีศกัยภาพ มีความเช่ียวชาญ และเป็นท่ียอมรับ
ของกลุ่มเป้าหมาย โดยในส่วนของบุคลากรเบือ้งหน้า มุ่งเน้นท่ีศิลปินนักแสดงในสังกัดของกลุ่ม    
อาร์เอส และอีกส่วนหนึ่งได้มาจากการคดัเลือกนกัแสดง และศิลปินอิสระ ส าหรับทีมงานผลิตนัน้ ใน
ส่วนของการสร้างสรรค์รูปแบบงานและการควบคมุการผลิต เป็นการจดัการโดยทีมงานของบริษัทฯ 
ส่วนของการด าเนินการผลิตอยู่ในรูปแบบของพนักงานภายในส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งเป็นการจ้าง
ผลิต รวมถึงบริษัทฯ มีพนัธมิตรซึ่งเป็นบริษัทชัน้น าทัง้ในและต่างประเทศ ในการคดัเลือกรายการท่ีมี
ความแปลกใหมม่าน าเสนอตอ่ผู้ชมอยา่งสม ่าเสมอ  
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2.2.2 ธุรกิจส่ือวิทยุ 

บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจผา่นช่องทาง On-Air ระบบคล่ืนความถ่ีวิทย ุ F.M. 93.0 MHz ใน
กรุงเทพและปริมณฑล ทัว่ประเทศผา่นช่องทาง Online ท่ี www.COOLISM.net และชอ่งทาง On 
Mobile ท่ี Application  COOLISM  ภายใต้แบรนด์ COOLfahrenheit โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

 

 

 

สถานีวิทยุ COOLfahrenheit  

ผู้ให้สัมปทานคล่ืนวิทยุ สถานีวิทยเุสียงจากทหารเรือ 

วันและเวลาออกอากาศ 24 ชัว่โมง 

สัญญาณส่งครอบคลุมพืน้ที่ 
กรุงเทพฯ ปริมณฑล และทัว่ประเทศ  
ผา่นออนไลน์และโทรศพัท์มือถือ 

แนวคิด (Concept) เป็นมากกวา่คนรู้ใจ 

กลุ่มผู้ฟังเป้าหมายหลัก Generation C อายรุะหวา่ง 20-44 ปี 

 

สถานีเพลง COOLfahrenheit 

COOLfahrenheit ด าเนินการตามกลยุทธ์ Digital Transformation ไม่ยึดติดแบรนด์ไว้กับ
ช่องทางวิทยุ FM Analog เท่านัน้ โดยรุกสู่แพลตฟอร์มดิจิทลัด้วย และยงัคงรักษาแพลตฟอร์มวิทยุ
ควบคูก่นัไป ในรูปแบบ Hybrid บริษัทฯ ยงัคงประกอบกิจการวิทยเุชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบ โดยยงัคง
เน้นรักษาฐานความนิยมไว้ได้อย่างตอ่เน่ือง จนท าให้ในปัจจบุนั COOLfahrenheit ภายใต้คอนเซปต์  
“เป็นมากกวา่คนรู้ใจ” สามารถรักษาฐานผู้ ฟังทัว่ประเทศและความนิยมในการรับฟังไว้จนครองความ
นิยมของสถานีในอันดบั 1 ของกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเน่ืองมากว่า  15  ปี จากผลการส ารวจของ 
AGB Nielsen Media Research (Thailand) ส่งผลให้ลูกค้าบริษัทโฆษณา และบริษัทเจ้าของสินค้า 
ยงัคงความเช่ือมัน่ในการใช้ส่ือโฆษณาของบริษัทฯ อยา่งตอ่เน่ือง 

 

http://www.coolism.net/
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รูปแบบของรายการ 

COOLfahrenheit  สถานีท่ีน าเสนอเพลงไทยสากลส าหรับกลุม่ Generation C ท่ีเช่ือมตอ่กบั
โลกออนไลน์ อายุระหว่าง 20-44 ปี ทัง้ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และหวัเมืองใหญ่ทัว่ประเทศ สถานี
ได้รับการยอมรับจากกลุ่มผู้ ฟังสูงสุดมากว่า 15 ปี และเป็นสถานีแรกท่ีสร้างปรากฏการณ์การ
น าเสนอเพลงเพราะตอ่เน่ืองมากท่ีสดุ โดยทกุๆ บทเพลงเพราะได้ผ่านการคดัสรรจากผลส ารวจความ
นิยมของผู้ ฟังอย่างแท้จริง พร้อมด้วยทีมคลูเจมืออาชีพท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัและได้รับความนิยม
จากกลุ่มคนฟัง และการจัดกิจกรรมท่ีตอบสนองไลฟสไตล์และเปิดโลกทัศน์ของกลุ่มคนท างานรุ่น
ใหม่อย่างต่อเน่ือง โดยมีกิจกรรม  Signature อาทิ COOL Outing ท่ีมอบรางวลัใหญ่ให้กับผู้ โชคดี
แบบยกออฟฟิศได้เดินทางพักผ่อนยังจุดหมายท่องเท่ียวยอดนิยมทัง้ในประเทศและต่างประเทศ   
Ink Eat All Around กิจกรรมส าหรับนกัชิมท่ีจะพาไปชิมอาหารอร่อยทัง้ในประเทศและต่างประเทศ
โดย การันตีโดย มล. ภาสนัต์ สวสัดวิฒัน์ COOL Music Fest มหกรรมมิวสิคเฟสตวิลัริมทะเลส าหรับ
คน Gen Y ส่งผลให้ COOLfahrenheit  เป็นสถานีเพลงอนัดบั 1 อย่างต่อเน่ือง จากการส ารวจของ 
AGB Nielsen Media Research (Thailand) ตัง้แต่ปี  2545 จนถึงปัจจุบัน (ข้อมูลเดือนธันวาคม 
2561)  ในกลุม่รายการวิทยปุระเภทเพลงไทยสากล ของผู้ ฟังอาย ุ20 - 44 ปี 

การตลาดและการแข่งขัน 

การตลาดและการแข่งขันของธุรกิจส่ือวิทยุยังคงมีอยู่สูงเน่ืองจากงบประมาณโฆษณาท่ี
ลดลง ท าให้ลกูค้าเลือกซือ้ส่ือโฆษณากบัสถานีท่ีได้รับความนิยมสงูเป็นปัจจยัหลกั ในขณะเดียวกัน
กลยทุธ์ด้านราคาก็มีความส าคญัต่อการตดัสินใจ บริษัทฯ จึงน าจดุแข็งในความเป็นสถานีท่ีมีเรตติง้
อนัดบัท่ี 1 มาเป็นกลยุทธ์ CPM หรือ Cost per thousand เป็นการเปรียบเทียบสดัส่วนจ านวนผู้ ฟัง
และราคาโฆษณาต่อหน่วย  เพ่ือน าเสนอความคุ้มค้า ให้ลกูค้าสามารถใช้มีเดียได้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากท่ีสุด  นอกจากนัน้ยังมีการสร้างแพคเก็จการขายใหม่ๆ ท่ี 
Bundle ส่ือภายใต้แบรนด์ COOL อยา่งครบวงจรทัง้ On Air, Online และ On Mobile 

กลยุทธ์การตลาด 

1. กลยุทธ์นโยบายความคุ้มค่า (Value for money)  

 เพ่ือสร้างประโยชน์สงูสดุให้กบังบประมาณท่ีลกูค้ามีอยู่เพ่ือการโฆษณา ในลกัษณะของการ
ขายแบบแพ็คเกจ คือ การขายเวลาโฆษณาร่วมกับการจัดกิจกรรมทางการตลาดซึ่งมีผลต่อการ
สง่เสริมการขายอยา่งเป็นรูปธรรมและคุ้มคา่ตอ่การลงทนุ  
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นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้ออกแบบแพ็คเกจท่ีเข้าถึงกลุม่ผู้ ฟังเป้าหมาย ทัง้ระบบ FM Analog 
และ Digital Platform ครอบคลมุกลุม่เป้าหมาย Gen Y ทัว่ประเทศ ท าให้ตอบโจทย์ผู้ ซือ้ส่ือโฆษณา 
ท่ีมีแนวโน้มนิยมการใช้ส่ือดิจิทลั ออนไลน์ ท่ีเพิ่มมากขึน้อีกด้วย 

2. กลยุทธ์การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย  

จากสภาวะการแข่งขนัอย่างเข้มข้นของธุรกิจวิทยท่ีุต้องการสร้างความแตกตา่งของรายการ
ให้เกิดขึน้ เพ่ือเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มทัง้ตอ่สถานี ต่อลูกค้า และสินค้าท่ีร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย
ตา่งๆ ดงันัน้การขายเวลาโฆษณาอย่างเดียวไม่เพียงพอตอ่ความต้องการของลกูค้า และตอ่การสร้าง
แบรนด์ของบริษัทฯ ด้วยเหตนีุท้างบริษัทฯ จึงมีการปรับปรุงกลยทุธ์การด าเนินการให้ความส าคญักบั
การจดักิจกรรมส่งเสริมการขายโดยมีกลยทุธ์การเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจ (Synergy) กบัพนัธมิตรใน
ด้านต่างๆ โดยการเข้าร่วมเป็นส่ือพันธมิตร (Media Partner) ให้กับกิจกรรมหรือคอนเสิร์ตท่ีมีกลุ่ม
ลกูค้าเป้าหมายเดียวกนั รวมถึงการเพิ่มมูลค่าของสินค้าโดยมีกิจกรรมส่งเสริมการขายท่ีท าร่วมกัน
ระหวา่งรายการและผู้ ฟัง 

กิจกรรมสง่เสริมการขายทัง้หมดนี ้บริษัทฯ จะเน้นกิจกรรมท่ีมีคณุภาพท่ีสามารถให้สาระและ
บนัเทิงกบัผู้ ร่วมกิจกรรม และในขณะเดียวกนั ยงัสามารถตอบสนองนโยบายการตลาดของลกูค้าได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีความชดัเจนและตรงกบักลุ่มเป้าหมาย ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถสร้างรายได้
จากการจดักิจกรรมสง่เสริมการขายให้กบัลกูค้าได้อีกทางหนึง่ 

นอกจากนีแ้ล้ว บริษัทฯ ยงัใช้ศกัยภาพของฝ่ายโฆษณาและประชาสมัพันธ์ของบริษัทฯ เพ่ือ
เผยแพร่กิจกรรมของ COOLfahrenheit  และกิจกรรมของลูกค้าให้เป็นท่ียอมรับและรู้จักอย่าง
แพร่หลาย ทัง้ในรูปแบบข่าวประชาสัมพันธ์และการโฆษณาในส่ืออ่ืนๆ เช่น ส่ือออนไลน์ รายการ
โทรทศัน์ ส่ือนอกบ้าน (OOH) ฯลฯ อีกด้วย 

3. กลยุทธ์การให้บริการวางแผนโฆษณา   

บคุลากรของบริษัทฯ เป็นผู้ ท่ีอยูใ่นสายงานวิทยมุาเป็นเวลานาน มีความรู้และความเข้าใจใน
ธุรกิจส่ือวิทยุเป็นอย่างดี สามารถให้ค าปรึกษากับลูกค้าในการวางแผนการบริหารส่ือให้มีคณุภาพ
มากท่ีสุด และการเลือกซือ้เวลาโฆษณาหรือแพ็คเกจโฆษณาท่ีเหมาะสมกับวตัถปุระสงค์ของลกูค้า
และกลุ่มผู้ ฟังรายการ บริษัทฯ มีการวางแผนโฆษณาโดยสร้างสรรค์กิจกรรมพิเศษเฉพาะกิจ เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและข้อจ ากัดของสินค้าแต่ละประเภท ซึ่งบริษัทฯ ได้ใช้นโยบาย
การเป็นคูค้่าร่วมกบัผลิตภณัฑ์ในการวางแผนโฆษณาเช่นนีก้บัสินค้าทกุรายท่ีสนบัสนนุรายการ เพ่ือ
สร้างแรงจงูใจและเกิดความคุ้มคา่สงูสดุในการเลือกใช้บริการส่ือของบริษัทฯ 
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การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

1. นักจัดรายการวิทยุ และบุคลากรฝ่ายผลิตและสร้างสรรค์ 

บริษัทฯ ได้สร้างนวตักรรมใหม่ของวงการวิทยุโดยนักจดัรายการวิทยุแต่ละคนจะต้องเพิ่ม
ศกัยภาพของตนเองให้มากย่ิงขึน้ โดยเฉพาะจะต้องมีเร่ืองของความรู้เบือ้งต้นทางการตลาด รู้จกัการ
ใช้เทคโนโลยี และส่ือออนไลน์  (Social Media) ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทัง้สามารถด าเนิน
รายการตามรูปแบบของรายการท่ีวางไว้ให้สอดคล้องกบัรสนิยมของกลุ่มฟังเป้าหมาย ปัจจบุนันกัจดั
รายการของบริษัทฯ ยงัต้องเป็นผู้ มีทกัษะในการเป็นผู้ด าเนินรายการในการจดักิจกรรมส่งเสริมการ
ขาย (on ground) เพ่ือรองรับงานกิจกรรมพิเศษ (event) เพ่ือส่งเสริมการขายอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งนกั
จดัรายการจะเป็นผู้ มีสว่นส าคญัในการสร้างความนิยมให้แก่สถานี 

2. ระบบการออกอากาศ 

บริษัทฯ ได้เลือกใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการควบคุมการออกอากาศแบบอัตโนมัติซึ่งเป็น
เทคโนโลยีท่ีเป็นมาตรฐานสากล และมีการอพัเดทซอฟต์แวร์อย่างต่อเน่ือง เพ่ือความทนัสมยั และ
คณุภาพในการออกอากาศ ผ่านคล่ืนวิทยุระบบเอฟเอ็ม และ Digital Platform ท่ีเข้าถึงทุกอุปกรณ์
ส่ือสาร 
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2.3 ธุรกิจเพลง 

 

 ธุรกิจเพลงของอาร์เอส มีการด าเนินงานในลกัษณะครบวงจร โดยท างานในทุกมิติ เน้นการ
ท างานท่ีไร้ขอบ เพ่ือให้เกิดคอนเทนต์ท่ีมีความหลากหลาย สามารถตอบโจทย์ได้ทัง้ตวัศิลปิน ตลาด 
และ กลุ่มเป้าหมาย ผ่านการวางกลยุทธ์ส่ือและการตลาด การบริหารศิลปิน และการบริหาร       
คอนเทนต์เพลง ทัง้ในแง่ตัวศิลปิน ตัวงานเพลง ผ่านช่องทางทัง้ใน ส่ือ Online เช่น streaming, 
download และ Offline เชน่ โทรทศัน์, Event และ Showbiz 

 1.  การวางโครงสร้างการประกอบธุรกิจเพลง (Business Model) การท างานเพลงจะเร่ิมต้น
จากการน าเสนอแนวความคิด คอนเซปต์ของงาน และก าหนดกลุ่มผู้ ฟังเป้าหมาย ร่วมกับศิลปินท่ี
พร้อมจะร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กัน ด้วยการท่ี อาร์เอส มีทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสบการณ์ใน
หลากหลายรูปแบบ รวมถึงช่องทางส่ือท่ีมีศกัยภาพทัง้ Offline และ Online ท าให้สามารถผลิตผล
งานเพลงได้หลากหลายเพ่ือตอบสนองกลุ่มเป้าหมายได้ครบทกุกลุ่มและสามารถผลิตผลงานออกสู่
ตลาดได้อย่างตอ่เน่ือง หลงัจากนัน้จึงน าเสนอคอนเซปต์และกลยุทธ์ ตอ่คณะกรรมการบริหารธุรกิจ
เพลง (Music Business Management Board) เพ่ือพิจารณาอนมุตัใินหลกัการ  

 2. การวางนโยบายการผลิตผลงานในจ านวนท่ีเหมาะสม เน้นการให้ความส าคัญกับ
คณุภาพของผลงาน และการดแูลสินค้าเม่ือออกสู่ตลาดอย่างใกล้ชิดตัง้แต่ต้นจนจบกระบวนการ ท า
ให้การผลิตผลงานแตล่ะโปรเจคเป็นไปตามการวางแผนในขัน้ต้น และมีการวดัผลทัง้ในเชิงคณุภาพ
และเชิงการตอบรับของกลุม่เป้าหมาย ผา่นตวัวดัในชอ่งทางโซเชียลมีเดียตา่งๆ 

 3.  การใช้ประโยชน์จากส่ือต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นส่ือโทรทศัน์ ส่ือออนไลน์ ทัง้ทางเว็บไซต์ และ
โซเชียลมีเดียต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ เพ่ือให้การประชาสมัพนัธ์ผลงานมีประสิทธิภาพ 
และเป็นการใช้ส่ือท่ีมีอยูท่ัง้หมดให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ 

 4.  การบริหารจดัการลิขสิทธ์ิงานเพลงท่ีมีอยู่อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพ่ือสร้าง
รายได้เพิ่มเตมิให้กบับริษัทฯ 

 5.  การต่อยอดในเชิง Value ของศิลปินท่ีผลิตผลงาน โดยจะต่อยอดทัง้ในเชิงของการวาง   
กลยุท ธ์ในการสร้างรายได้จากงาน Event และ  Showbiz ต่างๆ รวมไปถึ งการเป็น  Brand 
Ambassador หรือ Presenter ของผลิตภัณฑ์ท่ีมี positioning และกลุ่มเป้าหมายเดียวกับกับตัว
ศลิปิน 
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 6. การวางนโยบายในการเปิดโอกาสให้กับกลุ่มศิลปินใหม่ นักแต่งเพลง และช่องทาง
สร้างสรรค์งานเพลงหรือช่องทางส่ือในรูปแบบใหม่ เพ่ือพัฒนาและยกระดับงานเพลงของกลุ่ม      
อาร์เอสให้ทนัสมยัและครอบคลมุกลุม่เป้าหมายตลอดเวลา 

การประกอบธุรกิจเพลง มีรายได้หลกัจาก 3 แหลง่ดงันี ้

 1. รายได้จาก Event และ Showbiz ของศิลปินท่ีอยู่ในสังกัด เป็นการวางกลยุทธ์เพ่ือการ
ขายงานแสดง งานโชว์ของศิลปิน ตลอดทัง้ปี รวมทัง้การตอ่ยอดเชิงภาพลกัษณ์ของศิลปินในแง่ของ
การเป็น Brand Ambassador หรือ Presenter ผลิตภณัฑ์ตา่งๆ 

  2. รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์เพลงในรูปแบบต่างๆ ผ่านทางระบบดิจิ ทัล (Digital 
Content) ทัง้การฟังเพลงในรูปแบบ Online Streaming ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น JOOX, Spotify 
การฟังเพลงและดูมิวสิควิดีโอออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม เช่น YouTube, Line TV หรือจะเป็นการ
ดาวน์โหลดเพลง (Download) การดาวน์โหลดเสียงเรียกเข้าผ่านทางโทรศัพท์ (Ring Tone) การ
เลือกซือ้เพลงรอสายผ่านเครือข่ายของระบบโทรศพัท์เคล่ือนท่ี (Ring Back Tone) การดาวน์โหลด
เพลง (Full Song) ผ่านช่องทางอ่ืนๆ เช่น iTunes หรือผ่านเครือข่ายของระบบโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 
(WAP) เป็นต้น 

 3. รายได้จากการจดัเก็บลิขสิทธ์ิเพลง โดยบริษัท จดัเก็บลิขสิทธ์ิไทย จ ากดั หรือในช่ือย่อว่า 
TCC (Thai Copyright Collection CO., LTD.) เป็นบริษัทในเครือท่ีท าหน้าท่ีจัดเก็บลิขสิทธ์ิผลงาน
ตา่งๆ ท่ีถกูน าไปใช้ในเชิงพาณิชย์ให้กบับริษัทฯ 

 ศิลปินนักร้องในสังกัด (Artist/Singer) 

 ปัจจบุนับริษัทฯ มีศิลปินนกัร้องเพลงท่ีมีศกัยภาพ ภายใต้การน าเสนอในแบรนด์ อาร์สยาม 
เพียงคา่ยเดียว ศิลปินนกัร้องในสงักดั เป็นศลิปินท่ีมีความสามารถในการ Performance และมีมลูคา่
ในการต่อยอดทางธุรกิจ โดยมีทัง้ศิลปินเด่ียวและศิลปินกลุ่ม ซึ่งสามารถน าเสนองานเพลงท่ี
หลากหลายครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายทัว่ประเทศ ตวัอย่างศิลปินในค่ายอาร์สยาม ได้แก่ ใบเตย 
อาร์สยาม จ๊ะ อาร์สยาม กระแต อาร์สยาม เบิล้ ปทุมราช อาร์สยาม ลูลู่ - ลาล่า อาร์สยาม วงเฟลม  
แมน มณีวรรณ หญิง ธิตกิานต์ วิด ไฮเปอร์ ธญัญ่า อาร์สยาม เป็นต้น 

 การตลาดและการแข่งขัน 

 ในปัจจบุนัผู้บริโภคมีพฤติกรรมการฟังเพลงท่ีเปล่ียนไปจากเดมิ โดยมีตวัแปรท่ีส าคญัคือการ
ใช้งานอินเทอร์เน็ตและการเพิ่มขึน้อย่างแพร่หลายของอุปกรณ์สมาร์ทโฟน (Smartphone) ส่งผลให้ 
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ผู้บริโภคหันมาฟังเพลงออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์หรือส่ือ Social ต่างๆ และฟังเพลงบนอุปกรณ์
สมาร์ทโฟนกนัมากขึน้ ดงันัน้บริษัทฯ จึงต้องให้ความส าคญักบัช่องทางการจดัจ าหน่ายและช่องทาง
การเข้าถึงผู้บริโภคมากขึน้ ต้องมีช่องทางท่ีหลากหลาย เพ่ือให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างทัว่ถึง  
โดยไมจ่ าเป็นจะต้องเป็นผลิตภณัฑ์แผน่เพลงเสมอไป 

 นอกจากนีใ้นปัจจุบัน คอนเทนต์เพลงมีการผลิตกันออกมาหลากหลาย ท าให้ผู้ บริโภค
สามารถเลือกฟังได้ง่ายผ่านโซเชียลมีเดีย หรือแพลตฟอร์มต่างๆ ท าให้เกิดรูปแบบใหม่ๆ ของ      
คอนเทนต์เพลงในตลาดมากขึน้ด้วย 
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3. ปัจจัยความเส่ียง 

 บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย (บริษัทฯ) ประเมินความเส่ียงท่ีมีนยัส าคญัท่ี
อาจเกิดขึน้และอาจสง่ผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจ มีดงันี ้ 

ความเส่ียงจากพึ่งพงิผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ 

บริษัทฯ มีพันธมิตรท่ีมีช่ือเสียงเพ่ือผลิตและจ าหน่ายทัง้ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม 
ผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ส่วนตัวและผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน เคร่ืองประดับและอ่ืนๆ โดยในส่วนของ
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เองนัน้ บริษัทฯ จะเป็นผู้ ก าหนดวัตถุดิบหลัก (Active ingredient) รวมถึง
คณุสมบตัิของผลิตภัณฑ์โดยรวม และร่วมกบัสถาบนัวิจยัชัน้น าทัว่โลก รวมถึงโรงงานผู้ผลิตในการ
พฒันาสตูรการผลิตและขัน้ตอนการผลิต แตโ่รงงานผู้ผลิตจะเป็นผู้จดัหาวตัถดุิบและด าเนินการผลิต
เองทัง้กระบวนการ ซึ่งหากผู้ผลิตรายใดรายหนึ่งเกิดปัญหาไม่สามารถผลิตผลิตภณัฑ์ดงักล่าวให้แก่
บริษัทฯ ได้ จะส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถท าการจดัหาผลิตภัณฑ์ได้ตรงตามเวลาหรือตามความ
ต้องการของลูกค้า และหากเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของพันธมิตร ก็อาจเกิดปัญหาไม่
สามารถสง่สินค้าได้ตามปริมาณท่ีบริษัทฯ ต้องการ หรือสินค้าไม่มีคณุภาพตามท่ีบริษัทฯ ก าหนด ซึ่ง
อาจส่งผลต่อผลประกอบการรวมของบริษัทฯ ได้ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดการต่อ
ความเส่ียงดงักลา่ว โดยการกระจายค าสัง่ผลิตสู่ผู้ผลิตชัน้น าในประเทศออกไปจ านวนหลายราย เพ่ือ
ไม่ให้เกิดการพึ่งพิงผู้ ผลิตเพียงรายเดียว  รวมถึงความพยายามในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ
ผู้ผลิตรายใหม่ๆ ท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วน ท าให้บริษัทฯ สามารถตอ่รองกบัผู้ผลิตและสามารถควบคมุ
ต้นทุนสินค้าได้มากขึน้ และในส่วนของพันธมิตร บริษัทฯ จะมีการสุ่มตรวจคุณภาพสินค้าอย่าง
สม ่าเสมอ รวมถึงมีการวางแผนระหว่างกันในการเตรียมจ านวนสินค้าให้เพียงพอส าหรับการขายใน
แตล่ะครัง้ 

ความเส่ียงจากอายุของผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม 

การสัง่ผลิตผลิตภณัฑ์สขุภาพและความงามต้องมีจ านวนมากเพียงพอเพ่ือการบริหารต้นทุน
ให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม  และต้องมีการบริหารสินค้าส าหรับการจัดเก็บสินค้าคงคลังเพ่ือการ
กระจายสินค้าให้แก่ลกูค้าและร้านค้าปลีกทัว่ประเทศ บริษัทฯ จงึมีความเส่ียงจากอายขุองผลิตภณัฑ์
สขุภาพและความงามซึง่โดยอายเุฉล่ียสว่นใหญ่ประมาณ 3 ปี หากในกรณีท่ีกระแสนิยมของผู้บริโภค
เปล่ียนแปลงไป ประกอบกับบริษัทฯ อยู่ในช่วงท่ีธุรกิจมีการขยายตวัสูง ท าให้ต้องมีการน าเสนอ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาดอย่างต่อเน่ือง ดงันัน้ ก่อนการผลิตสินค้า  บริษัทฯ ต้องท าการส ารวจ
ตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภค เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์และคาดการณ์ยอดขายของผลิตภณัฑ์แต่
ละประเภทให้แม่นย าท่ีสุด และเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในขณะนัน้ๆ โดยต้อง
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ติดตามและตรวจสอบอายุคงเหลือของสินค้าอย่างสม ่าเสมอ  รวมทัง้มีการบริหารจัดการสินค้า
คงเหลือให้เหมาะสมกบัช่วงอายขุองแตล่ะผลิตภณัฑ์ ซึง่โดยเฉล่ียหากสินค้ามีอายคุงเหลือประมาณ 
18 เดือนและมีอัตราการสั่งซือ้ช้าลง สินค้านัน้จะถูกน ามาพิจารณาโดยฝ่ายบริหาร  และจัดให้มี
โปรโมชัน่หรือท าการตลาดใดๆ เพ่ือเร่งการขายสินค้าเหลา่นัน้ออกไปให้เร็วท่ีสดุ 

ความเส่ียงจากผลกระทบของสินค้าอ่ืนในท้องตลาดที่ไม่ได้มาตรฐาน 

จากการท่ีมีผู้ ผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามท่ีไม่ได้มาตรฐานและไม่มี
คุณภาพออกสู่ท้องตลาด ท าให้ผู้ บริโภคได้รับผลกระทบจากสิ่งปลอมแปลงดังกล่าว และได้ถูก
น าเสนอข่าวออกมาเป็นระยะ ท าให้ผู้บริโภคเกิดความต่ืนตระหนก และบางส่วนเกิดความเข้าใจผิด
ตอ่ผลิตภณัฑ์ทัง้หมดในตลาด ทัง้นี ้ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาก็ได้มีมาตรการตรวจสอบ
และตรวจจบัอย่างเข้มข้น ซึ่งจะเป็นการคดักรองสินค้าท่ีไม่ได้คณุภาพออกไปจากตลาด ในส่วนของ
บริษัทฯ เองได้ท าการโฆษณาประชาสมัพนัธ์อย่างเป็นวงกว้าง เพ่ือให้ผู้บริโภครับทราบในส่วนของ
ผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ ท่ีมีคณุภาพ ผลิตจากแหลง่ผลิตท่ีนา่เช่ือถือ รวมถึงบริษัทฯ ยงัคงยึดมัน่สรรหา
ผลิตภัณฑ์คณุภาพอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเป็นการการันตีว่าลูกค้าได้ใช้สินค้าคณุภาพ ตอบโจทย์ความ
ต้องการในทุกแง่มุม มีความเช่ือถือในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และกลับมาซือ้ผลิตภัณฑ์ซ า้อย่าง
ตอ่เน่ือง 

ความเส่ียงจากการออกประกาศ หลักเกณฑ์ จากส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ (กสทช.) 

 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจเก่ียวกับการประกอบกิจการโทรทัศน์ทัง้ในระบบภาคพืน้ดินซึ่งส่ง
สญัญาณแบบดิจิทลั (Digital Terrestrial Television) และระบบดาวเทียม (Satellite Television) ซึ่ง
กิจการโทรทศัน์นบัได้ว่าเป็นกิจการส่ือสารมวลชนท่ีมีอิทธิพลต่อประชาชนเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็น
การส่ือสารท่ีประชาชนสามารถเข้าถึงและรับรู้ข้อมูลได้อย่างทัว่ถึงมากกว่าส่ือมวลชนประเภทอ่ืนๆ 
ดงันัน้การประกอบกิจการโทรทศัน์จึงต้องด าเนินภายใต้กฎหมายเป็นส าคญั ซึ่งหน่วยงานภาครัฐท่ี
เข้ามามีบทบาทการก ากับดูแลผู้ ประกอบกิจการโทรทัศน์ของประเทศไทย คือ ส านักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มี
อ านาจหน้าท่ีหลักในการก ากับดูแลและออกประกาศหลักเกณฑ์ต่างๆ  เพ่ือควบคุมก ากับดูแลผู้
ประกอบกิจการโทรทัศน์ให้มีการแข่งขนักันอย่างเสรีและเป็นธรรม มีมาตรฐานทางจริยธรรม และ
คุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับประโยชน์และมิให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบกิจการ เช่น การก ากับดแูล
เนือ้หารายการต้องมีคณุภาพเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย การจดัระดบัความเหมาะสมของรายการ
เพ่ือคุ้มครองเด็กและเยาวชน การโฆษณา การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือ
รับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทศัน์ เป็นต้น ณ ปัจจุบนั กสทช. ยงัคงทบทวนแก้ไข
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หลักเกณฑ์และออกประกาศต่างๆอย่างต่อเน่ือง  เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาของผู้ประกอบ
กิจการในแตล่ะช่วงเวลา และสอดคล้องตามนโยบายของภาครัฐ ดงันัน้  กฎเกณฑ์ตา่งๆ ท่ีจะออกมา
ควบคมุการด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัการประกอบกิจการโทรทศัน์ของบริษัทฯ จึงยงัไมเ่สถียร  และต้องใช้
เวลาสกัระยะเพ่ือให้เห็นกฎเกณฑ์ท่ีออกมาบงัคบัทัง้หมดก่อนว่าจะส่งผลกระทบกบัการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ หรือไมเ่พียงใด อนัจะสะท้อนเป็นปัจจยัความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจได้ 

ความเส่ียงจากการแข่งขันท่ีรุนแรงในธุรกิจส่ือโทรทัศน์ 

ตัง้แต่เร่ิมออกอากาศทีวีดิจิทลัช่วงกลางปี 2557 เป็นต้นมา อุตสาหกรรมโทรทศัน์เผชิญกับ
สภาวการณ์แข่งขนัท่ีรุนแรง เกิดการปรับตวัเปล่ียนแปลงตา่งๆ มากมายจากผู้ประกอบการของแตล่ะ
ช่อง ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายเดิม (ระบบแอนะล็อก) ท่ีต้องพยายามรักษาอันดบัของตนเอง 
และรายใหม่ท่ีต้องต่อสู้ เพ่ือช่วงชิงเรตติง้และเม็ดเงินโฆษณาในตลาดให้ได้มากท่ีสุด  ซึ่งต่างก็ใช้     
กลยุทธ์ในการเรียกคะแนนความนิยมโดยมีคอนเทนต์เป็นแม่เหล็กส าคญัในการดึงดดูผู้ชมรายการ 
โดยเฉพาะในช่วงของไพรม์ไทม์ (Prime Time) จะมีการแข่งขนัรุนแรงมากท่ีสดุ ผู้ชมรายการจะเป็นผู้
ได้รับประโยชน์จากทางเลือกท่ีหลากหลายขึน้ บริษัทเอเยนซ่ีโฆษณาจะมีตวัเลือกในการลงโฆษณา
มากขึน้ โดยมี “เรตติง้” และ “ความคุ้มคา่ของราคา” เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาลงโฆษณา ซึ่งจะท า
ให้การขายเวลาโฆษณายากขึน้ อย่างไรก็ดี  จากการท่ีบริษัทฯ มีประสบการณ์การท าธุรกิจผลิต
รายการโทรทศัน์ และบริหารช่องรายการของตวัเองมาเป็นเวลานาน มีกลุ่มผู้ชมเป้าหมายชดัเจน มี
คอนเทนต์ท่ีแข็งแรงและหลากหลายด้วยรูปแบบท่ีตรงกับรสนิยมของผู้ชมกลุ่มเป้าหมาย มีบคุลากร
และทีมงานท่ีมีคณุภาพและประสบการณ์ ตลอดจนการจดักิจกรรมส่งเสริมการตลาดรูปแบบต่างๆ 
เพ่ือกระตุ้นให้ผู้ชมติดตามรับชมอยา่งตอ่เน่ืองและเพ่ือให้เป็นท่ีรู้จกัในวงกว้าง ท าให้ชอ่งโทรทศัน์ของ
บริษัทฯ  ติดอยู่ ในอันดับต้นเสมอมา จากการจัดอันดับของ  AGB Nielsen Media Research 
(Thailand) และท าให้บริษัทฯ สามารถช่วงชิงและรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดจากคู่แข่งใน
อตุสาหกรรมได้ 

ความเส่ียงจากการต่ออายุสัญญาสัมปทาน 

 สัมปทานธุรกิจทีวีดาวเทียม  

จากการท่ี กสทช. ได้ออกประกาศเร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการอนญุาตให้บริการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ เพ่ือจดัระเบียบผู้ประกอบการช่องทีวีดาวเทียมและเคเบิลทีวีให้เข้าสู่กลไกการก ากับ
ดแูล โดย กสทช. จะออกใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการเป็นคราวๆ ในขัน้แรกใบอนญุาตจะมีอายุ 1 ปี 
หลงัจากนัน้จะพิจารณาต่อใบอนุญาตให้อีกคราวละไม่เกิน 2 ปี โดย กสทช. ได้น าหลกัเกณฑ์เร่ือง
ร้องเรียนการกระท าความผิดเก่ียวกับเนือ้หารายการท่ีไม่เหมาะสม หรือ การโฆษณาท่ีผิดกฎหมาย 
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หรือ การกระท าอันเป็นการขัดหรือแย้งกับการก ากับดูแลด้านการคุ้ มครองผู้ ใช้บริการ  รวมถึง
หลักเกณฑ์อ่ืนๆ ท่ีทาง กสทช. จะออกเพิ่มเติมในอนาคต มาเป็นพืน้ฐานในการพิจารณาต่อ
ใบอนญุาตแก่ผู้ประกอบการกิจการแต่ละราย  ซึ่งการได้รับใบอนุญาตเป็นคราวๆ และแตล่ะคราวมี
อายกุารประกอบการระยะสัน้อาจเป็นข้อจ ากดัในการขยายธุรกิจ การวางแผนการผลิต และการสร้าง
รายได้ของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของการปฏิบตัิตามข้อก าหนดและ
กฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด เพ่ือให้เกิดความเช่ือมั่นว่าบริษัทฯ จะสามารถได้รับการต่อใบอนุญาต
ประกอบกิจการทีวีดาวเทียมได้อยา่งตอ่เน่ือง 

สัมปทานธุรกิจวิทยุ 

โดยปกติการท าสัญญาข้อตกลงเป็นผู้ จัดรายการร่วมของสถานีวิทยุกระจายเสียงมี
ระยะเวลาประมาณ 2 ปี ซึง่หากบริษัทฯ ไม่ได้รับการตอ่อายสุญัญาดงักล่าวจะส่งผลกระทบถึงความ
ต่อเน่ืองของการออกอากาศรายการและรายได้ของบริษัทฯ ทัง้นี ้หมายรวมถึงความเส่ียงจากการ
เปล่ียนแปลงเง่ือนไขในสญัญาซึ่งอาจท าให้บริษัทฯ ได้รับเง่ือนไขท่ีด้อยลงไปจากเดิม นอกจากนี ้การ
แสวงหาเวลาออกอากาศใหม่เพ่ือทดแทนอาจท าให้บริษัทฯ สูญเสียประโยชน์จากการขาดความ
ตอ่เน่ืองทางธุรกิจ และการสร้างความนิยมให้เทียบเคียงกบัรายการเดิมได้ หรืออาจท าให้ต้นทนุเพ่ือ
การได้มาสูงขึน้ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ เช่ือว่าจากการท่ีบริษัทฯ ผลิตผลงานท่ีมีคุณภาพออกมาอย่าง
ตอ่เน่ืองจนได้รับความนิยม มีฐานผู้ ฟังรายการประจ า รวมถึงการท่ีบริษัทฯ ได้รักษามาตรฐานในการ
ช าระเงินและปฏิบัติตามเง่ือนไขของการจ่ายค่าเช่าเวลาอย่างเคร่งครัด  ตลอดจนมีการสร้าง
ความสมัพนัธ์อนัดีกบัผู้ ให้สมัปทาน จะท าให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจและสามารถลดความเส่ียง
ท่ีอาจเกิดขึน้จากการตอ่อายสุญัญาได้  อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะพิจารณาถึงมลูคา่ของสญัญา โดย
เปรียบเทียบกับความคุ้มค่าในการลงทุน ซึ่งหากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ทาง
บริษัทฯ อาจพิจารณาไม่ตอ่อายสุญัญาดงักล่าว ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ผ่านการพิจารณาอนุมตัิให้ต่ออายุ
สญัญาออกไปอีก 2 ปี โดยสญัญาสิน้สดุในปี 2562 

เม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2559 ได้มีค าสัง่หวัหน้าคณะรักษาความสงบแหง่ชาติ ตามมาตรา 44 
ของรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย ยืดระยะเวลาท่ี กสทช. เรียกคืนคล่ืนความถ่ีวิทยกุระจายเสียง
จากเดมิในปี 2560 ออกไปอีก 5 ปี และให้คงสิทธิในการประกอบกิจการวิทยกุระจายเสียง และการ
ถือครองคล่ืนความถ่ีดงักลา่วได้ตามขอบเขตและสิทธิเดมิ ซึง่บริษัทฯ เห็นว่าค าสัง่ดงักลา่ว จะเป็น
ผลดีตอ่ธุรกิจวิทยขุองบริษัทฯ ท่ีจะท าให้มลูคา่สมัปทาน รวมถึงขอบเขตและสิทธิไมเ่ปล่ียนแปลง 
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ความเส่ียงจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 

เทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตของผู้คนทัว่โลก  ส่งผลให้พฤติกรรมการส่ือสารของผู้คน
เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วตามความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีในช่วงเวลานัน้ๆ  การ
ตดิตอ่ส่ือสาร การเข้าถึงข้อมลูข่าวสารความบนัเทิงอยูใ่กล้เพียงแคป่ลายนิว้  ผู้คนในปัจจบุนัสามารถ
แสวงหาข้อมูลต่างๆรวมถึงเป็นผู้ผลิตข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้ผู้ อ่ืนเข้าถึงได้ด้วยตนเอง  ประกอบกับ
ข้อมูลข่าวสารแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วด้วยการส่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ตไปยังอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอยู่ในมือของทุกคน อย่างสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต อุปกรณ์พกพาต่างๆ หรือท่ีเรียกว่า 
Second Screen ซึ่งเปรียบเสมือนหน้าจอท่ี 2 รองจากโทรทัศน์ จึงเป็นสิ่งส าคญัท่ีส่งผลให้บทบาท
ของรายการโทรทศัน์ต้องเปล่ียนแปลงเพ่ือรองรับกบัส่ือสงัคมออนไลน์  (Social Media) ด้วย บริษัทฯ 
จึงตระหนกัดีถึงการเปล่ียนแปลงและปรับตวัให้ทนักับเทคโนโลยีเพ่ือสร้างโอกาสการส่ือสารกบัผู้ รับ
ชมให้ครอบคลุมทุกช่องทาง แต่อีกปัจจัยท่ีส าคัญของการเติบโตทางส่ือสังคมออนไลน์  คือ การ
ควบคมุก ากบัดแูลของภาครัฐท่ีมีแนวโน้มจะเข้มข้นขึน้ เน่ืองจากปัจจบุนัยงัไม่มีหน่วยงานใดท่ีก ากบั
ดูแลโดยตรง จึงท าให้การเสนอข้อมูลข่าวสารในช่องทางส่ือสังคมออนไลน์  ค่อนข้างเสรีและมี
ขีดจ ากัดน้อยกว่าส่ือโทรทัศน์ท่ีต้องอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ  กสทช. ดงันัน้ ในอนาคตอันใกล้ 
ภาครัฐย่อมต้องก าหนดหน่วยงานก ากับดูแลและออกกฎระเบียบเพ่ือควบคุมก ากับดูแลส่ือสังคม
ออนไลน์ ให้ชดัเจนมากยิ่งขึน้ ซึ่งจะส่งผลให้การด าเนินธุรกิจผ่านช่องทางนีอ้าจถกูก ากับมากยิ่งขึน้ 
เช่น การขอใบอนุญาตประกอบกิจการ การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมประกอบกิจการ การควบคุม
เนือ้หารายการ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวังและอยู่ภายใต้
กฎเกณฑ์กรอบของกฎหมาย จงึมัน่ใจวา่ บริษัทฯ จะสามารถปรับตวัให้ทนักบัทกุสถานการณ์ได้ 

ความเส่ียงจากการถูกละเมิดลิขสิทธ์ิ 

ตลอดระยะเวลาหลายปีท่ีผ่านมา อตุสาหกรรมเพลงได้รับผลกระทบหลกัจากการถูกละเมิด
ลิขสิทธ์ิ ในหลากหลายรูปแบบ จากรูปแบบ Physical เข้าสู่  Digital แบบละเมิดลิขสิทธ์ิ การ      
ดาวน์โหลดเพลงจากเว็บไซต์ท่ีไมไ่ด้รับอนญุาต การน าคอนเทนต์เพลงไปหารายได้ของผู้ประกอบการ
ร้านค้า ร้านอาหาร และร้านคาราโอเกะ การจดักิจกรรมและงานแสดงคอนเสิร์ตต่างๆ รวมถึงการน า
คอนเทนต์ไปใช้เพ่ือประโยชน์ทางพาณิชย์หรือเพ่ือความบนัเทิงส่วนตวัผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งการ
ถกูละเมิดลิขสิทธ์ิดงักลา่ว สง่ผลให้รายได้ของสว่นงานเพลงไมส่ะท้อนปริมาณการบริโภคท่ีแท้จริง  

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาท่ีเกิดขึน้ และได้ด าเนินการหา
ทางแก้ไข  โดยการทบทวนแผนธุรกิจใหม่ๆ อยู่เสมอ เพ่ือให้มีความยืดหยุ่น เหมาะสมและทัน
เหตุการณ์ เช่น การปรับโครงสร้างภายในของสายงานเพ่ือรองรับแผนงานท่ีเปล่ียนแปลง และ
ตอบสนองความต้องการของลกูค้าแตล่ะรายอย่างตรงจดุ การใช้กลยทุธ์การขายให้เข้ากบัพฤตกิรรม
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ของผู้บริโภคตามยุคสมัย รวมถึงการปรับรูปแบบการขายให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดในปัจจุบนั 
เหมาะสมส าหรับลกัษณะของส่ือ หรือชอ่งทางการเผยแพร่ตา่งๆ ในปัจจบุนัและในอนาคต 

รวมถึงการพัฒนาระบบงานภายในให้รองรับกับระบบ Platform ต่างๆ ท่ีมีอยู่ในตลาด
ปัจจบุนั และท่ีจะเกิดขึน้ใหม่ได้ ทัง้นีย้งัมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบดแูลเร่ืองการป้องกนัและปราบปราม
การละเมิดลิขสิทธ์ิโดยเฉพาะ ซึ่งได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากภาครัฐในการบังคับใช้
กฎหมายเข้าด าเนินการกบัผู้ประกอบการท่ีกระท าความผิดฐานละเมิดลิขสิทธ์ิในผลงานของบริษัทฯ 
รวมถึงรณรงค์ประชาสมัพนัธ์กระตุ้นลกูค้าและผู้ประกอบธุรกิจท่ีน างานลิขสิทธ์ิไปใช้ ต้องเคารพต่อ
สิทธ์ิและท าการช าระค่าลิขสิทธ์ิเป็นการตอบแทน จากมาตรการดงักล่าวข้างต้น บริษัทฯ คาดว่าจะ
ชว่ยลดผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัจากความเส่ียงของการถกูละเมิดลิขสิทธ์ิได้ 
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ  

ทรัพย์สินหลักท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (กลุ่มอาร์เอส) แสดง
รายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้

4.1 อุปกรณ์  

อปุกรณ์หลกัท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจของกลุม่อาร์เอส มีดงันี ้

ประเภท 
ลักษณะ 
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าตามบัญชี 
ปี 2561 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

อปุกรณ์ห้องควบคมุการออกอากาศ  
และอปุกรณ์ถ่ายท ารายการโทรทศัน์ 

เจ้าของ 176.38 ไมมี่ 

ซอฟท์แวร์ และอปุกรณ์ท่ีใช้ในการด าเนินงาน เจ้าของ 87.41 ไมมี่ 
 

4.2 คลังสินค้า  

คลงัสินค้าของบริษัทย่อย มีดงันี ้

ที่ตัง้ ผู้เช่า อายุสัญญา 
ค่าเช่า/ค่าบริการ 

ต่อเดือน (ล้านบาท) 
เลขท่ี 9/102 หมูท่ี่ 5  
ถนนพหลโยธิน 
ต าบลคลองหนึง่ 
อ าเภอคลองหลวง  
จงัหวดัปทมุธานี 

บจ. ไลฟ์สตาร์ 1  ปี 
(สิน้สดุสญัญาเดือน เมษายน 

2562) 

0.21 

เลขท่ี 9/46 หมูท่ี่ 5  
ถนนพหลโยธิน 
ต าบลคลองหนึง่ 
อ าเภอคลองหลวง  
จงัหวดัปทมุธานี 

บจ. ไลฟ์สตาร์ 1 ปี  
(ปัจจบุนัได้ตอ่อายสุญัญาเช่า 
เป็นชว่งเวลา 1 มกราคม - 31 

ธนัวาคม 2561) 

0.10 
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ที่ตัง้ ผู้เช่า อายุสัญญา 
ค่าเช่า/ค่าบริการ 

ต่อเดือน (ล้านบาท) 
เลขท่ี 9/119 หมูท่ี่ 5  
ถนนพหลโยธิน 
ต าบลคลองหนึง่ 
อ าเภอคลองหลวง  
จงัหวดัปทมุธานี 

 บจ. ไลฟ์สตาร์ 1 ปี 
สิน้สดุสญัญาเดือน 
พฤษภาคม 2562) 

0.10 

 

4.3 สัมปทานและสัญญาเช่าวิทยุ 

 บริษัทฯ ได้ท าสัญญาเช่าสถานีวิทยุจากหน่วยงานราชการและบริษัทภายนอก ตาม
รายละเอียดดงันี ้

สถานี เจ้าของสถานี ช่วงเวลาตามสัญญา 

 F.M. 93.0 MHz  สถานีวิทยเุสียงจากทหารเรือวงันนัทอทุยาน 1 มกราคม 2561 - 31 ธนัวาคม 2562 

 

4.4 สัญญาบริการการส่งสัญญาณภาพ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ได้ท าสญัญาบริการการส่งสญัญาณภาพ และบริการอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวข้อง มีดงันี ้

ผู้ให้บริการ ช่วงเวลาตามสัญญา 

1. องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแหง่ประเทศไทย 

2. บริษัท ไทยคม จ ากดั (มหาชน) 

3. บริษัท ทีซี บรอดคาสติง้ จ ากดั 

สิน้สดุวนัท่ี 16 มิถนุายน 2571 

1 มกราคม 2561 - 30 มิถนุายน 2563 

1 มกราคม 2561 - 30 มิถนุายน 2563 
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4.5 ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพืน้ดินในระบบ
ดจิิทัล 

บริษัท อาร์.เอส.เทเลวิชัน่ จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ  เป็นผู้ ได้รับอนญุาตประกอบ
กิจการโทรทัศน์  เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ภาคพืน้ดินในระบบดิจิ ทัล  ประเภทบริการทางธุรกิจ
ระดับชาติ  หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ  จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการ
โทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ใบอนุญาตเลขท่ี B1-S20031-0012-57 ในราคา
ประมูล 2,265 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม) ส าหรับระยะเวลา 15 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ี 25 เมษายน 
2557 ถึงวันท่ี 24 เมษายน 2572 โดยบริษัท อาร์.เอส.เทเลวิชั่น จ ากัด ได้ช าระเงินค่าธรรมเนียม
ใบอนญุาตในสว่นของราคาขัน้ต ่า และคา่ธรรมเนียมใบอนญุาตในส่วนท่ีเกินกวา่ราคาขัน้ต ่า รวมเป็น
เงินทัง้สิน้ 1,303.50 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ค่าใบ 
อนญุาตฯ สว่นท่ีเหลือ จ านวนเงินรวม 961.50 ล้านบาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม) มีรายละเอียดดงันี ้

 
หน่วย : ล้านบาท 

งวดการ 
จ่าย
ช าระ 

ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตในส่วน
ของราคาขัน้ต ่า 

ค่าธรรมเนียม 
ใบอนุญาตในส่วนที่ 
เกินกว่าราคาขัน้ต ่า 

รวม
ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต 

วันท่ีครบก าหนดช าระ 
ค่าธรรมเนียม 

8 19.00 188.50 207.50 23 พฤษภาคม 2564 
9 - 188.50 188.50 23 พฤษภาคม 2565 
10 - 188.50 188.50 23 พฤษภาคม 2566 
11 - 188.50 188.50 23 พฤษภาคม 2567 
12 - 188.50 188.50 23 พฤษภาคม 2568 

 19.00 942.50 961.50  

 
ตารางดงักล่าวเป็นการจ่ายช าระภายใต้เง่ือนไขใหม่ ซึ่งบริษัทฯ ได้เลือกใช้สิทธิเพ่ือขยาย

เวลาช าระคา่ธรรมเนียมใบอนญุาต ตามค าสัง่คณะรักษาความสงบแหง่ชาต ิ(คสช.) ท่ี 76/2559 (เม่ือ
วันท่ี 20 ธันวาคม 2559) ในปี 2560 และในปี 2561 บริษัทฯ ได้ใช้สิทธิพักช าระค่าธรรมเนียม
ใบอนญุาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี ตามค าสัง่คณะรักษาความสงบแหง่ชาต ิ(คสช.) ท่ี 9/2561 (เม่ือวนัท่ี 23 
พฤษภาคม 2561) โดยมีรายละเอียดท่ีเปิดเผยในหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ี 14 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยอย่างมีนัยส าคัญ และไม่มีข้อพิพาทท่ีมีผลกระทบด้านลบอันอาจจะมี
ผลกระทบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยท่ีมีจ านวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ ถือหุ้น 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ตลอดจนไมมี่ข้อพิพาททางกฎหมายท่ีมิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดย
ปกตขิองบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอ่ืน 

6.1 ข้อมูลทั่วไป 

ช่ือบริษัท : บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)  

ประเภทธุรกิจ : ปัจจบุนักลุม่อาร์เอสประกอบด้วย 3 ธุรกิจหลกั ได้แก่  
ธุรกิจพาณิชย์หลายช่องทาง ธุรกิจส่ือทัง้ส่ือโทรทศัน์และส่ือวิทย ุธุรกิจ
เพลงและอ่ืนๆ  

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

ทะเบียนเลขท่ี : 0107546000016 

เว็บไซต์ : http://www.rs.co.th 

โทรศพัท์ : +66 2511 0555 

โทรสาร : +66 2511 2324 

ทนุจดทะเบียน  : ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จ านวน 1,203,270,516 บาท  
แบง่ออกเป็นหุ้นสามญั 1,203,270,516 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 
บาท 

ทนุช าระแล้ว : ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จ านวน 1,010,149,192 บาท 
แบง่ออกเป็นหุ้นสามญั 1,010,149,192 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1
บาท  

นายทะเบียนหลกัทรัพย์ : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 11400 
โทรศพัท์ +66 2009 9000  
โทรสาร +66 2009 9991 
เว็บไซต์ http://www.set.or.th/tsd 

ผู้สอบบญัชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
อาคารบางกอกซิตีท้าวเวอร์ ชัน้ 15 
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179/74-80 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120 
โทรศพัท์ +66 2844 1000 
โทรสาร +66 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 2511 0555   
โทรสาร +66 2938 5622 
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ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทย่อยท่ีบริษัทฯ ถือหุ้นเกินร้อยละ 10 
 

ช่ือบริษัท สถานที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ ชนิดหุ้น 
ทุนจดทะเบียน 

(บาท) 
ทุนช าระแล้ว 

(บาท) 
ถือหุ้น 
ร้อยละ 

1. บริษัท ไลฟ์สตาร์ จ ากดั 
 
 

 

419/2 ซอยลาดพร้าว 15  
ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล  
เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท์ +66 2902 1933, 
+66 2511 0555 
โทรสาร +66 2938 5621 

ธุรกิจจ าหนา่ย
ผลิตภณัฑ์ตามช่องทาง

ค้าปลีกตา่งๆ 

หุ้นสามญั 
 

200,000,000  200,000,000  
 

99.99 

2. บริษัท อาร์.เอส.เทเลวิชัน่ จ ากดั 
 

419/2 ซอยลาดพร้าว 15  
ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล  
เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท์ +66 2902 1933, 
+66 2511 0555 
โทรสาร +66 2938 5621 

ธุรกิจให้บริการส่ือ
โทรทศัน์ในระบบดจิิทลั 

หุ้นสามญั 300,000,000  
 

300,000,000  
 

99.99 

3. บริษัท จดัเก็บลิขสิทธ์ิไทย  จ ากดั 
 

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

ธุรกิจจดัเก็บ 
คา่ลิขสิทธ์ิ 

หุ้นสามญั 
 

5,000,000  
 

5,000,000 99.99 
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ช่ือบริษัท สถานที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ ชนิดหุ้น 
ทุนจดทะเบียน 

(บาท) 
ทุนช าระแล้ว 

(บาท) 
ถือหุ้น 
ร้อยละ 

4. บริษัท บนัเทิง วาไรตี ้จ ากดั 
 

419/2 อาคารเชษฐโชติศกัดิ์ 2 
ชัน้ท่ี 3 ซอยลาดพร้าว 15 
แขวงจอมพล เขตจตจุกัร 
กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท์ +66 2511 0555 
โทรสาร +66 2511 2324 

ธุรกิจผลิต 
รายการ 
โทรทศัน์ 

หุ้นสามญั 1,000,000 1,000,000 99.99 

5. บริษัท คลูลิซึม่ จ ากดั* 
 

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

- 
 

หุ้นสามญั 25,000,000  
 

25,000,000  
 

99.99 

6. บริษัท ย๊าค จ ากดั* 
 

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

- 
 

หุ้นสามญั 2,500,000  
 

2,500,000  
 

99.97 
 
 
 

7.บริษัท กู๊ดไลฟ์ กรุ๊ป จ ากดั* 419/1 ซอยลาดพร้าว 15  
ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล  
เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 

- 
 

หุ้นสามญั 37,000,000  
 

37,000,000  
 

99.99 
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ช่ือบริษัท สถานที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ ชนิดหุ้น 
ทุนจดทะเบียน 

(บาท) 
ทุนช าระแล้ว 

(บาท) 
ถือหุ้น 
ร้อยละ 

โทรศพัท์ +66 2511 0555 
โทรสาร +66 2511 2324 

8. บริษัท อาร์ อลัไลแอนซ์ จ ากดั*  
 

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

- 
 

หุ้นสามญั 
 

80,000,000  
 

80,000,000  
 

99.99 

9. บริษัท อาร์เอส อินเตอร์เนชัน่แนล    
บรอดคาสติง้ แอนด์ สปอร์ต  

 แมเนจเม้นท์ จ ากดั* 
 

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

- หุ้นสามญั 9,375,000  
 

9,375,000  
 

83.33 

10. บริษัท อาร์.เอส. สปอร์ตมาสเตอร์ 
จ ากดั* 

 

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

- หุ้นสามญั 4,500,000  
 

4,500,000  
 

75.98 
 

* บริษัทดงักลา่ว เป็นบริษัทที่หยดุธุรกรรมชัว่คราว
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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 2561 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจ านวน 1,203,270,516 บาท  
แบ่งออกเป็นหุ้ นสามัญจ านวน 1,203,270,516 หุ้ น มูลค่า ท่ีตราไ ว้หุ้ นละ 1  บาท มีทุน 
ช าระแล้วจ านวน  1,010,149,192  บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 1,010,149,192 หุ้น มลูคา่ท่ี
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  
 
7.2 ผู้ถือหุ้น 

กลุ่มผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่  10 รายแรก  ณ  วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้ น เ ม่ือวันท่ี   
28 ธนัวาคม 2561 มีดงันี ้ 

 

ล าดับ 
ที่ 

ช่ือ-สกุล จ านวนหุ้นท่ีถือ 
คิดเป็นร้อยละ 

ของทุนช าระแล้ว 
1 กลุม่ เชษฐโชตศิกัดิ ์* 390,980,701 38.71 
2 นายโสรัตน์ วณิชวรากิจ 113,000,000 11.19 
3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั 54,714,369 5.42 
4 ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 50,331,900 4.98 
5 บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) 43,273,300 4.28 
6 นายชาญยทุธ์ิ เหลา่รัดเดชา 20,050,000 1.98 
7 กองทนุเปิดแวลพูลสั ปันผล หุ้นระยะยาว 11,260,600 1.11 

8 
นางขนัทอง อดุมมหนัตสิขุ โดย บล.เคทีบี 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

9,373,000 0.93 

9 กองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี ้ 8,306,800 0.82 
10 กองทนุเปิดกรุงศรีอิควิตีปั้นผล 7,128,700 0.71 

 
หมายเหต ุ    *  กลุม่เชษฐโชติศกัดิ์ ได้แก่  

1. นายสรุชยั เชษฐโชติศกัดิ์ ถือหุ้นจ านวน 366,300,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  36.26 
2. นายเชษฐ เชษฐโชติศกัดิ์ ถือหุ้นจ านวน 17,710,701 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.75 
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นายโชต เชษฐโชติ ถือหุ้นจ านวน 6,970,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  0.69 
 

รายชื่อกลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์ มีอิทธิพลตอ่การก าหนดนโยบายการจดัการ หรือการด าเนินงานของบริษัท
ฯ อย่างมีนัยส าคญั  (กลุ่มผู้ ถือหุ้น หรือ ผู้ ถือหุ้นที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 และด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท หรือส่ง
ตวัแทนเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท)  

 
7.3 การออกหลักทรัพย์อ่ืน 

 ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นท่ี 3 (RS-W3) 

 ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ รุ่นท่ี 3 (RS-W3) ได้รับอนุญาตให้เร่ิมซือ้
ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยได้ตัง้แตว่นัท่ี 1 มิถนุายน 2560 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 ประเภทหลกัทรัพย์จดทะเบียน ใบส าคัญแสดงสิท ธิ ท่ี จะ ซื อ้หุ้ นสามัญของ 
บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) รุ่นท่ี 3 (RS-W3) 

 ตลาดรอง  ตลาดหลกัทรัพย์ 
 จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ  193,332,760 หนว่ย 
 จ านวนหุ้นท่ีรองรับการใช้สิทธิ  193,332,760 หุ้น 
 ผู้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) โดยจดัสรรให้แก่ 

ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทท่ีมีรายช่ือปรากฎในสมุด
ทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 18 เมษายน 2560 และ
รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดย
วิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัท่ี 19 เมษายน 2560 ใน
อตัราส่วนหุ้นสามญัเดิม 5 หุ้น ตอ่ใบส าคญัแสดง
สิทธิ 1 หนว่ย โดยไมค่ดิมลูคา่ 

 สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิในการซือ้หุ้น
สามัญของบริษัทได้ 1.0014 หุ้น ในราคาหุ้นละ 
12.4830 บาท ทัง้นีร้าคาการใช้สิทธิและอตัราการ
ใช้สิทธิอาจเปล่ียนแปลงในภายหลงั ตามเง่ือนไข
การปรับสิทธิ  

  (อัตราการใช้สิทธิก่อนการปรับสิทธิคือ 1 หน่วย
ต่อ 1 หุ้ นสามัญ และราคาการใช้สิทธิก่อนการ
ปรับสิทธิคือ12.50 บาทตอ่ 1 หุ้นสามญั เน่ืองด้วย
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2561 ซึ่ง
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ประชุมเม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2561 ได้มีมติอนุมตัิ
ให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลนัน้ การจ่ายเงินปัน
ผลดงักล่าวเป็นผลให้บริษัท ต้องด าเนินการปรับ
ราคาใช้สิทธิและอตัราใช้สิทธิใหมต่ามข้อ 4.2 (จ) 
ของข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผู้ ออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิและผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ
ท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท อาร์เอส จ ากัด 
(มหาชน) ครัง้ท่ี 3) 

 ชนิดของใบส าคญัแสดงสิทธิ  ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือและโอนเปล่ียนมือได้ 
 อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ  3 ปี นบัจากวนัท่ีออก  

(วนัท่ีออกคือวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2560 วนัท่ีครบ
ก าหนดและวนัใช้สิทธิครัง้สดุท้ายตรงกับวนัท่ี 23 
พฤษภาคม 2563 ซึ่งใบส าคัญแสดงสิทธิจะพ้น
สภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในวัน
ถดัไป) 

 ราคาใบส าคญัแสดงสิทธิ   หนว่ยละ 0 บาท (ศนูย์บาท) 
การใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ในวนั

ท าการสุดท้ายของเดือนเมษายน และตุลาคม 
ของแต่ละปีตลอดอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ 
โดยก าหนดการใช้สิทธิครั ง้แรก คือวันท่ี  31 
ตุลาคม 2560 และวันก าหนดการใช้สิทธิครัง้
สดุท้าย คือวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2563              

                                   
7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิ
หลังจากหักภาษีและส ารองตามกฎหมายแล้ว ทัง้นี ้คณะกรรมการของบริษัท มีอ านาจในการ
พิจารณายกเว้นไม่ด าเนินการตามนโยบายดงักล่าว หรือเปล่ียนแปลงนโยบายดงักล่าวได้เป็นครัง้คราว 
โดยอยูภ่ายใต้เง่ือนไขท่ีการด าเนินการดงักลา่วจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้น 
 

  

 



บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)                                                                                                                                        

 

38 

8. โครงสร้างการจัดการ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
(CEO) 

คณะกรรมการบริหาร 
(Executive Board) 

สายงานบริหารบคุลากรและจดัซือ้จดัจ้าง  
(People Operation & Procurement) 

 

สายงานสื่อสารองค์กร  
(Corporate Communication) 

สายงานการเงินและบญัช ี 

(Finance & Accounting) 

ส านกักฎหมาย  

(Legal Office) 

ฝ่ายตรวจสอบกลาง 
(Internal Audit) 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
(Audit Committee) 

 

คณะกรรมการบริษัท 
(Board of Directors) 

ธุรกิจพาณิชย์หลายชอ่งทาง  
(Multi-platform Commerce (“MPC”)) 

ธุรกิจสื่อวิทย ุ  

(Radio) 

ธุรกิจสื่อโทรทศัน์  
(Television) 

ธุรกิจเพลง  
(Music) 

 

สายงานเทคโนโลยีดิจิทลั 
(Digital Technology) 

สายงานวศิวกรรมการออกอากาศ 
(Broadcast Engineering) 

สายงานบริหารลกูค้าองค์กร  
(Corporate Client Management) 

เลขานกุารบริษัท 
(Company Secretary) 
 

ฝ่ายบริหารส านกังาน 
(Administration) 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
(Nomination and Remuneration Committee) 

 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
(Risk Management Committee) 

 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
(Corporate Governance Committee) 

คณะกรรมการพฒันาทรัพยากรบคุคล 

(Human Development Committee) 
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8.1 โครงสร้างการจัดการ 

โครงสร้างการจดัการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และ คณะอนกุรรมการ
รวมทัง้หมด 7 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล และคณะกรรมการพฒันาทรัพยากรบคุคล  โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

8.1.1 คณะกรรมการบริษัท 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัท ของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน 9 ทา่น โดยมีรายนามดงัตอ่ไปนี ้

1. นายสรุชยั เชษฐโชตศิกัดิ ์ ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร 
2. นางพรพรรณ เตชรุ่งชยักลุ 

  
กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร  
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล  
ประธานกรรมการพฒันาทรัพยากรบคุคล และเลขานกุาร
บริษัท 

3. นายดามพ์ นานา กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร  
4. นายดนยัศษิฏ์ เปสลาพนัธ์ กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเส่ียง และ

กรรมการบรรษัทภิบาล  
5. นายองอาจ สิงห์ล าพอง 
6. นายโสรัตน์ วณิชวรากิจ 

กรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัท 

7. นายพิศษิฐ์ ดชัณาภิรมย์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและประธาน
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

8. พลเอกไพโรจน์ พานิชสมยั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

9. นางวรรณสดุา ธนสรานาต กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

หมายเหต ุ      นายองอาจ สิงห์ล าพอง  ได้รับการแตง่ตัง้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท จากมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 

2561 เม่ือวนัที่ 4 เมษายน 2561 
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นิยามกรรมการอิสระ  

 กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการจากภายนอกท่ีไมไ่ด้มีต าแหน่งเป็นผู้บริหารหรือพนกังาน
ประจ าของบริษัทฯ ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัทฯ  และ
เป็นอิสระจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง สามารถท าหน้าท่ีคุ้มครองผลประโยชน์
ของผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และสามารถช่วยดแูลไม่ให้เกิดรายการท่ีมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ระหวา่งบริษัทฯ กบับคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั โดยมีคณุสมบตั ิดงัตอ่ไปนี ้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ  บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ทัง้นีใ้ห้นบัรวมหุ้นท่ีถือ
โดยผู้ ท่ีเก่ียวข้อง* ด้วย 

2. ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน**/พนกังาน/ลูกจ้าง/ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือน
ประจ า/ผู้ มีอ านาจควบคมุบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบั
เดียวกนั*** หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ทัง้ในปัจจบุนั และในช่วงเวลา 2 ปีก่อน
ได้รับการแตง่ตัง้ 

3. ไมมี่ความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่
สมรส พ่ีน้องและบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร กบัผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอ านาจ
ควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้ บริหารหรือผู้ มีอ านาจควบคุมของ
บริษัทฯหรือบริษัทยอ่ย 

4. ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ แบง่ได้ดงันี ้
(ก) ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

 ความสมัพนัธ์ในลกัษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ 
 ลักษณะความสัมพันธ์  : ผู้ สอบบัญชี ผู้ ให้บริการทางวิชาชีพอ่ืน เช่น ท่ี

ปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น 
 ระดบันยัส าคญัท่ีเข้าขา่ยไมอิ่สระ 

- กรณีผู้สอบบญัชี  : ห้ามทกุกรณี 
- กรณีเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอ่ืน : มลูคา่รายการเกิน 2 ล้านบาทตอ่ปี 

หมายเหต ุ
*  ผู้ที่เก่ียวข้อง หมายถึง บคุคลตามมาตรา 258 แหง่พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ 
** กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน หมายถึง กรรมการที่ด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหาร กรรมการที่ท าหน้าที่รับผิดชอบเยี่ยง

ผู้บริหาร และกรรมการที่มีอ านาจลงนามผกูพนั เว้นแตแ่สดงได้ว่าเป็นการลงนามผกูพนัตามรายการที่คณะกรรมการมี
มติอนมุตัิไว้แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกบักรรมการรายอ่ืน 

*** บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั หมายถึง บริษัทยอ่ยตัง้แต ่2 บริษัทขึน้ไปที่มีบริษัทใหญ่เป็นบริษัทเดียวกนั 
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 ความสมัพนัธ์ทางการค้า/ทางธุรกิจ (ใช้แนวทางในท านองเดียวกับข้อก าหนด
วา่ด้วยการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของตลาดหลกัทรัพย์) 
 ลักษณะความสัมพันธ์ : ก าหนดครอบคลุมรายการทางธุรกิจทุกประเภท 

ได้แก่ รายการท่ีเป็นธุรกรรมปกติ รายการเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์  
รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์/บริการ และรายการให้หรือรับความชว่ยเหลือทาง
การเงิน 

 ระดับนัยส าคัญท่ีเข้าข่ายไม่อิสระ   : มูลค่ารายการ ≥ 20 ล้านบาท หรือ  
≥ ร้อยละ 3 ของ NTA ของบริษัท แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี ้ในการ
พิจารณามลูคา่รายการให้รวมรายการท่ีเกิดขึน้ในระหวา่ง 6 เดือน ก่อนวนัท่ี
มีการท ารายการในครัง้นีด้้วย 

(ข) กรณีท่ีมีลกัษณะความสมัพนัธ์ตาม (ก) กบันิติบคุคล บคุคลท่ีถือว่าเข้าข่ายไม่อิสระ 
ได้แก่ ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ กรรมการ (ยกเว้นกรณีเป็นกรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ) และผู้บริหารหรือ Partner ของนิตบิคุคลนัน้ 

(ค) ก าหนดช่วงเวลาท่ีห้ามมีความสัมพันธ์ตาม  (ก) และ (ข) : ปัจจุบนัและ 2 ปีก่อน
ได้รับการแตง่ตัง้ 

(ง) ข้อยกเว้น : กรณีมีเหตจุ าเป็นและสมควร ซึง่มิได้เกิดขึน้อย่างสม ่าเสมอและตอ่เน่ือง 
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบอาจมีความสัมพันธ์เกินระดับนัยส าคัญท่ี
ก าหนดในระหว่างด ารงต าแหน่งก็ได้ แต่ต้องได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัท
ก่อน และมติท่ีได้ต้องเป็นมติเป็นเอกฉันท์ นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทต้องจดั
ให้มีการเปิดเผยความสมัพนัธ์ดงักลา่วของกรรมการรายนัน้ไว้ในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ Filing) แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 
(แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) ของบริษัทฯ และหากตอ่มาบริษัทฯ 
จะเสนอกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบรายนัน้ เพ่ือด ารงต าแหน่งต่ออีกวาระ
หนึ่ง คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับความสัมพันธ์
ดงักลา่วในหนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้นในวาระเลือกตัง้กรรมการด้วย 

5. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

6. ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระได้ 
7.  กรรมการอิสระท่ีมีคณุสมบตัิตามข้อ 1-6 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัท
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ย่อยล าดบัเดียวกัน หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบ
องค์คณะ (Collective Decision) ได้ 

  ทัง้นี ้ในกรณีท่ีกรรมการอิสระมีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระในบริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย และบริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการด ารง
ต าแหน่งดงักล่าว และคา่ตอบแทนรวมท่ีกรรมการอิสระรายนัน้ได้รับในแบบ Filing แบบ 56-1 และ
แบบ 56-2 ด้วย 

 กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัทฯ  

 กรรมการผู้ มีอ านาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วย นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์  
นายดนยัศษิฏ์ เปสลาพนัธ์ นางพรพรรณ เตชรุ่งชยักลุ นายดามพ์ นานา นายองอาจ สิงห์ล าพอง สองใน
ห้าคนนีล้งลายมือช่ือร่วมกนั และประทบัตราส าคญัของบริษัทฯ  

 ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 

 ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2546 เม่ือวนัท่ี 13 มกราคม 2546 ได้มีมตกิ าหนดขอบเขต
อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทไว้ดงันี ้คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจหน้าท่ีจดัการบริษัทฯ  ให้
เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั มติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น และมีอ านาจมอบหมายแตง่ตัง้
กรรมการจ านวนหนึ่งให้เป็นกรรมการบริหารหรือมอบหมายให้บุคคลอ่ืนใด เพ่ือด าเนินการอย่างหนึ่ง
อยา่งใดหรือหลายอย่างภายใต้การควบคมุของคณะกรรมการบริษัทได้ เว้นแตอ่ านาจในการด าเนินการ
ดังต่อไปนี  ้จะกระท าได้ก็ต่อเม่ือได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นก่อน  ทัง้นีก้ าหนดให้รายการท่ี
กรรมการหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบั
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเร่ืองใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ือง
นัน้ 

1. เร่ืองท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องได้มตจิากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
2. การท ารายการท่ีกรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายท่ีกฎหมาย  หรือข้อก าหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย์ระบใุห้ต้องได้รับอนมุตัจิากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
 และในกรณีดงัต่อไปนีจ้ะต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท  และท่ี
ประชุมผู้ ถือหุ้ น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า  3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นท่ี 
เข้าประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญั 
2. การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ 
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3. การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ  ทัง้หมดหรือ
บางส่วนท่ีส าคญั การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเข้าจดัการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวม
กิจการกบับคุคลอ่ืนโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 

4. การแก้ไขเพิ่มเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 

5. การเพิ่มทนุ การลดทนุ การออกหุ้นกู้  การควบหรือเลิกบริษัทฯ 
6.  การใดท่ีพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์ หรือประกาศตลาดหลกัทรัพย์ก าหนดให้ต้องได้รับมติ

จากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เช่น การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน 
หรือรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ ตลอดจนอ านาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงเร่ือง
ดงัตอ่ไปนี ้

1. ดแูลการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจเป็นไปเพ่ือความ
ยัง่ยืน โดยเป็นวตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีสอดคล้องกับการสร้างคณุค่าให้ทัง้บริษัทฯ 
ลกูค้า ผู้ มีสว่นได้เสีย และสงัคมโดยรวม 

2. ดแูลให้มัน่ใจว่า วตัถปุระสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยทุธ์ในระยะเวลาปานกลางและ/
หรือประจ าปีของกิจการสอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของ 
บริษัทฯ โดยมีการน านวตักรรมและเทคโนโลยีมาใช้อยา่งเหมาะสมและปลอดภยั 

3. ดแูลการสร้างวฒันธรรมองค์กรท่ียึดมัน่ในจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อ
ผู้ ถือหุ้น และผู้ มีส่วนได้เสีย เป็นประโยชน์ตอ่สงัคม และพฒันาหรือลดผลกระทบด้านลบ
ตอ่สิ่งแวดล้อม รวมทัง้ประพฤตตินเป็นต้นแบบ 

4. ดแูลโครงสร้างและการปฏิบตัิของคณะกรรมการให้เหมาะสมต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 
และเป้าหมายหลกัในการประกอบธุรกิจ อยา่งมีประสิทธิภาพ 

5. ดแูลให้กรรมการทกุคนและผู้บริหารปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบระมดัระวงั (duty of 
care) และซ่ือสตัย์สจุริตตอ่องค์กร (duty of loyalty) และดแูลให้การด าเนินงานเป็นไปตาม
กฎหมาย ข้อบงัคบั และมตท่ีิประชมุผู้ ถือหุ้น 

6. ดแูลการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
7. ดูแลการก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนท่ีเป็นเคร่ืองจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานให้

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักขององค์กร และการก าหนดหลักเกณฑ์และ
ปัจจยัในการประเมินผลงานส าหรับทัง้บริษัทฯ 
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8. พิจารณาและอนมุตักิารก าหนดและทบทวนวิสยัทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์ เป้าหมาย แผนงาน
ประจ าปี และงบประมาณประจ าปี การก ากบัดแูลให้ฝ่ายจดัการด าเนินการให้เป็นไปตาม
นโยบาย รวมถึงแผนงานท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

9. พิจารณาการดูแลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบริหารความเส่ียงและการควบคุม

ภายใน 

10. พิจารณาการก าหนดอ านาจด าเนินการท่ีเหมาะสมกบัความรับผิดชอบของฝ่ายจดัการ 

11. พิจารณาการก าหนดกรอบการจดัสรรและจดัการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล โคยค านึงถึงผลกระทบและการพฒันาทรัพยากรตลอดสาย value chain 
เพ่ือให้สามารถบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัได้อย่างยัง่ยืน ตลอดจนการพัฒนา
และงบประมาณ เช่น นโยบายและแผนการบริหารจัดการบุคคล และนโยบายด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจัดให้มีกรอบการก ากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศระดบัองค์กร ท่ีสอดคล้องกบัความต้องการของบริษัทฯ รวมทัง้ดแูลให้มีการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการด าเนินงาน การ
บริหารความเส่ียง เพ่ือให้บริษัทสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัของบริษัทฯ 

12. พิจารณาการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
13. พิจารณาการดแูลให้การเปิดเผยข้อมลูทางการเงินและไม่ใช่การเงินมีความน่าเช่ือถือและ

ตามความเหมาะสม 
14. ตดิตามดแูลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการช าระหนี ้
15. พิจารณาให้มั่นใจได้ว่า ในภาวะท่ีกิจการประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะ

ประสบปัญหา กิจการมีแผนในการแก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอ่ืนท่ีจะสามารถแก้ไขปัญหา
ทางการเงินได้ ทัง้นี ้ภายใต้การค านงึถึงสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสีย 

16. ดูแลให้การด าเนินการต่างๆ เป็นไปตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดี และคู่มือ
จรรยาบรรณของกลุม่บริษัทฯ 

17. พิจารณาและอนมุตัิรายการท่ีมีนยัส าคญั ตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบงัคบั ประกาศ 
นโยบาย ระเบียบ มาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง หรืออ านาจด าเนินการของบริษัทฯ  

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าท่ีพิจารณารายช่ือกรรมการใหม่ซึ่งได้รับการพิจารณากลัน่กรองแล้ว 
และน าเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน กรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือจะต้อง
พร้อมท่ีจะทุ่มเทเวลา ความรู้ ความสามารถท่ีมีให้แก่บริษัทฯ และมีความเข้าใจหน้าท่ีความรับผิดชอบ
ของกรรมการ ส าหรับกรรมการใหม่ ทางบริษัทฯ มีกระบวนการให้ข้อมูลเก่ียวกับธุรกิจและการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ เพ่ือให้กรรมการใหมมี่ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ ได้เป็นอยา่งดี 
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นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการท างานของคณะกรรมการบริษัทประจ า 

ปีตามแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท เพ่ือเป็นการตรวจสอบการท างานและปรับปรุง

ประสิทธิภาพการท างานของคณะกรรมการบริษัทให้ดียิ่งขึน้ 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของประธานกรรมการ 

เพ่ือท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชมุคณะกรรมการ อีกทัง้ลงคะแนนเสียงชีข้าดในกรณีท่ี ท่ี
ประชมุคณะกรรมการมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงเท่ากนั ตลอดจนท าหน้าท่ีเรียกประชุม
คณะกรรมการ และเป็นประธานในท่ีประชุมใหญ่ผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ รวมถึงปฏิบัติหน้าท่ีตาม
กฎหมายซึง่ก าหนดไว้เฉพาะให้เป็นหน้าท่ีของประธานกรรมการ  และครอบคลมุในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

1.  การก ากับ ติดตาม และดแูลให้มัน่ใจได้ว่า การปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการเป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพ และบรรลตุามวตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัขององค์กร 

2.  การดแูลให้มัน่ใจว่า กรรมการทกุคนมีสว่นร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวฒันธรรมองค์กรท่ี
มีจริยธรรม และการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

3.  การก าหนดวาระการประชมุคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
และมีมาตรการท่ีดแูลให้เร่ืองส าคญัได้ถกูบรรจเุป็นวาระการประชมุ 

4. การจดัสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอท่ีฝ่ายจัดการจะเสนอเร่ืองและมากพอท่ีกรรมการจะ
อภิปรายประเด็นส าคญักันอย่างรอบคอบโดยทัว่กัน การส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้
ดลุยพินิจท่ีรอบคอบ ให้ความเห็นได้อยา่งอิสระ 

5.  การเสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารและกรรมการท่ีไม่เป็น
ผู้บริหาร และระหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ                                                                                                                                                                                                                                                    

 การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2561 

รายนามคณะกรรมการ ต าแหน่ง        จ านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชุม 
1. นายสรุชยั เชษฐโชตศิกัดิ ์ ประธานกรรมการ                      5/5 
2. นางพรพรรณ เตชรุ่งชยักลุ กรรมการ                                  5/5 
3. นายดามพ์ นานา กรรมการ                                  5/5 
4. นายดนยัศษิฏ์ เปสลาพนัธ์       กรรมการ                                  5/5 
5. นายองอาจ สิงห์ล าพอง กรรมการ                                  3/5 
6. นายโสรัตน์ วณิชวรากิจ กรรมการ                                  5/5 
7. นายพิศษิฐ์   ดชัณาภิรมย์ กรรมการอิสระ                          5/5 
8. พลเอกไพโรจน์  พานิชสมยั     กรรมการอิสระ                          5/5 



บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)                                                                                                                                        

46 

9. นางวรรณสดุา ธนสรานาต กรรมการอิสระ                          5/5 

หมายเหต ุ      1.   นายองอาจ สิงห์ล าพอง  ได้รับการแตง่ตัง้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท จากมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2561 เม่ือวนัที่ 4 เมษายน 2561 

2. นายองอาจ สิงห์ล าพอง ไมไ่ด้เข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2561 เน่ืองจากติดภารกิจ 

 
8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิ
จ านวน  3 ทา่น โดยมีรายนามดงัตอ่ไปนี ้

1. นายพิศษิฐ์ ดชัณาภิรมย์ ประธานคณะกรรมการ 
2. พลเอกไพโรจน์ พานิชสมยั กรรมการ 
3. นางวรรณสดุา  ธนสรานาต กรรมการ 

หมายเหต ุ นายพิศิษฐ์   ดชัณาภิรมย์  คือ กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน
ของบริษัทฯ  โดยเป็นผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 966  รับตรวจสอบบัญชี บริษัทต่างๆ  ซึ่งไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท เพ่ือมีสว่นร่วมในการก าหนดนโยบาย การตดัสินใจ
ทางธุรกิจ ตลอดจนการก ากบัดแูลกิจการ 

2. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้ ถอดถอนผู้สอบบญัชี และเสนอค่าสอบบญัชีบริษัทฯ
ประจ าปี รวมถึงประเดน็ ดงันี ้

(ก) พิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี เช่น พิจารณาจากการให้บริการอ่ืน
นอกเหนือจากการสอบบัญชี  (non-audit service) ท่ีอาจท าให้ขาดความเป็น
อิสระ เชน่ การวางระบบบญัชี เป็นต้น 

(ข) ให้มีการประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าประชมุด้วยอย่างน้อย 
1 ครัง้ ตอ่ปี เพ่ือขอความเห็นจากผู้สอบบญัชีในเร่ืองตา่งๆ 

3. พิจารณานโยบายและแนวทางปฏิบตัิของฝ่ายตรวจสอบกลางให้มีความเหมาะสมและ
มีประสิทธิผลอยา่งตอ่เน่ือง 

4. พิจารณาทบทวนแผนงานการตรวจสอบประจ าปีของฝ่ายตรวจสอบกลาง 
5. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีมีความ

เหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผู้ สอบบัญชีภายในและภายนอก  
รวมถึงประเดน็ ดงันี ้
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(ก) ให้ความเห็นชอบในการแตง่ตัง้ โยกย้าย เลิกจ้าง และพิจารณาความดีความชอบ
ของหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทัง้นีเ้พ่ือให้หน่วยงานดงักล่าวมีความ
เป็นอิสระอยา่งแท้จริง 

(ข) พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยพิจารณาจากการ
ปฏิบตัหิน้าท่ี และการรายงานตา่งๆ รวมถึงสายงานบงัคบับญัชาของหนว่ยงานนี ้ 

6. พิจารณารายงานผลการตรวจสอบรายไตรมาส  และข้อเสนอแนะของผู้สอบบญัชีทัง้
ภายในและภายนอก รวมทัง้ตดิตามผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะดงักลา่ว 

7. สอบทานรายการทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยรายไตรมาส ให้มีความถกูต้อง
เช่ือถือได้ และมีการเปิดเผยข้อมลูท่ีเพียงพอ ตามกระบวนการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

8. ดูแล และสอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย์ และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

9. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้
เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นีเ้พ่ือให้มัน่ใจว่า รายการ
ดงักลา่ว สมเหตสุมผล และเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ 

10. พิจารณาร่วมกับผู้ สอบบัญชีถึงปัญหา หรือข้อจ ากัดท่ีเกิดขึน้จากการตรวจสอบงบ
การเงิน 

11. จัดท ารายงานการก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ใน
รายงานประจ าปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมลูดงันี ้

(ก) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของ
คณะกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 

(ข) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในประเดน็ ดงันี ้
 ความถกูต้องครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 
 ความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ 
 การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของ
บริษัทฯ 

 ความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
 รายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
 ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการ

ปฏิบตัหิน้าท่ีตามกฎบตัร 



บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)                                                                                                                                        

48 

(ค) รายการอ่ืนท่ีเห็นว่า ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ี
และความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

12. คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจเชิญกรรมการบริหาร ผู้บริหาร หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องมาให้
ข้อมลู หรือ เข้าร่วมประชมุได้ 

13. การปฏิบตัิการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย  ด้วยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ 

8.1.3 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย
ผู้ทรงคณุวฒุิจ านวน 3 ทา่น โดยมีรายนามดงัตอ่ไปนี ้

1. นายพิศษิฐ์ ดชัณาภิรมย์ ประธานกรรมการ 
2. พลเอกไพโรจน์ พานิชสมยั กรรมการ 
3. นางวรรณสดุา  ธนสรานาต กรรมการ 

 ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

1. พิจารณาหลกัเกณฑ์ และกระบวนการในการสรรหาบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมเพ่ือ
ด ารงต าแหน่งกรรมการ รวมทัง้คดัเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาท่ีได้ก าหนดไว้ 
และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทซึ่งจะน าเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นให้เป็นผู้
แตง่ตัง้กรรมการ  แบง่ได้เป็น 

(ก) ก าหนดคณุสมบตัิของกรรมการท่ีต้องการสรรหาให้เป็นไปตามโครงสร้าง ขนาด 
และองค์ประกอบของคณะกรรมการท่ีคณะกรรมการก าหนดไว้ โดยด าเนินการ 
ดงันี ้
 พิจารณาความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญ

ของกรรมการโดยรวมว่า คณะกรรมการต้องการกรรมการท่ีมีคณุสมบัติ
ลกัษณะใดบ้าง 

 พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละคน เพ่ือพิจารณาว่า 
กรรมการอิสระคนใดมีคณุสมบตัิครบถ้วนหรือคนใดขาดคณุสมบตัิในการ
เป็นกรรมการอิสระ รวมทัง้พิจารณาว่า จ าเป็นต้องสรรหากรรมการอิสระ
ใหมห่รือไม ่ หากมีกรรมการอิสระไมค่รบตามนโยบายของคณะกรรมการ 

 พิจารณาการอทุิศเวลาของกรรมการ  
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(ข) สรรหาและเสนอช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมท่ีจะมาด ารงต าแหน่งกรรมการให้
คณะกรรมการพิจารณาเพ่ือเสนอช่ือให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นผู้ แต่งตัง้   โดย
ด าเนินการ ดงันี ้
 ก าหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับ

ลกัษณะเฉพาะของบริษัทฯ 
 ด าเนินการพิจารณารายช่ือบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือมาและคัดเลือก

บคุคลท่ีมีคณุสมบตัสิอดคล้องกบัเกณฑ์คณุสมบตัท่ีิก าหนดไว้ 
 ตรวจสอบให้รอบคอบว่าบุคคลท่ีจะถูกเสนอช่ือนัน้มีคุณสมบัติตาม

กฎหมายและข้อก าหนดของหนว่ยงานทางการ 
 ด าเนินการทาบทามบุคคลท่ีมีคณุสมบตัิสอดคล้องกับเกณฑ์คณุสมบตัิท่ี

ก าหนดไว้ เพ่ือจะได้มัน่ใจวา่ บคุคลดงักลา่วมีความยินดีจะมารับต าแหน่ง
กรรมการของบริษัท หากได้รับการแตง่ตัง้จากผู้ ถือหุ้น 

 เสนอช่ือให้คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาและบรรจช่ืุอในหนงัสือนดัประชมุผู้
ถือหุ้น เพ่ือให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ตอ่ไป 

2. พิจารณารูปแบบและหลกัเกณฑ์การจ่ายคา่ตอบแทนของกรรมการเพ่ือเสนอความเห็น
ตอ่คณะกรรมการ ซึง่จะน าเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นให้เป็นผู้อนมุตัิ 

3. พิจารณาเกณฑ์ประเมินผลประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
4. พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนประจ าปีของกรรมการ 
5. พิจารณาการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ (หรือใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ น) ให้แก่

กรรมการ และพนักงาน โดยให้เง่ือนไขต่างๆ จูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติ
หน้าท่ีเพ่ือให้เกิดการสร้างมลูคา่เพิ่มให้ผู้ ถือหุ้นในระยะยาวและสามารถรักษาบคุลากร
ท่ีมีคณุภาพได้อยา่งแท้จริง แตใ่นขณะเดียวกนัต้องไมส่งูเกินไปและเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้น
ด้วย 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2550 เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2550 ได้มีมติแต่งตัง้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และอนมุตัิขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

8.1.4 คณะกรรมการบริหาร 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ
จ านวน  3 ทา่น ดงัรายนามตอ่ไปนี ้

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

 ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 

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

1. มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการกู้ หรือให้กู้ ยืมเงิน  หรือการขอสินเช่ือใดๆ จากสถาบัน
การเงิน รวมตลอดถึงการเข้าเป็นผู้ค า้ประกนั หรือ การช าระหรือใช้จ่ายเงินเพ่ือธุรกรรม
ตามปกตธิุรกิจของบริษัทฯ ทัง้นี ้ภายในวงเงินส าหรับแตล่ะรายการไมเ่กินกวา่ 100 ล้าน
บาท หรือจ านวนเทียบเทา่  

2. มีอ านาจแต่งตัง้ ถอดถอนเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ในต าแหน่งท่ีไม่สูงกว่าต าแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (เดมิใช้ช่ือต าแหนง่เป็นกรรมการผู้จดัการ)   

3. มีอ านาจจดัท า เสนอแนะ และก าหนดนโยบายแนวทางธุรกิจ และกลยทุธ์ทางธุรกิจของ
บริษัทฯ ตอ่คณะกรรมการ 

4. จัดตัง้โครงสร้างองค์กรและการบริหาร  และกรรมการบริหาร โดยให้ครอบคลุมทุก
รายละเอียดของการคดัเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างของพนักงาน
ของบริษัทฯ 

5. ก าหนดแผนธุรกิจ อ านาจการบริหารงาน อนุมัติงบประมาณส าหรับประกอบธุรกิจ
ประจ าปี และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และด าเนินการตามแผนทางธุรกิจและกล
ยทุธ์ทางธุรกิจโดยสอดคล้องกบันโยบาย และแนวทางธุรกิจท่ีได้แถลงตอ่คณะกรรมการ 

6. ปฏิบตัหิน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายในแตล่ะชว่งเวลาจากคณะกรรมการ 

อนึง่ การอนมุตักิารเข้าท ารายการดงักลา่วข้างต้น จะต้องไมมี่ลกัษณะเป็นการอนมุตักิารเข้า
ท ารายการท่ีท าให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้ รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถ
อนุมัติการเข้าท ารายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง หรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใด (ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ และตามท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศก าหนด) ท ากบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนมุตักิารเข้าท า
รายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอนุมตัิไว้ ทัง้นี ้ให้
คณะกรรมการมีอ านาจในการแก้ไขเปล่ียนแปลงขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารได้
ตามท่ีจ าเป็นหรือเห็นสมควร 
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8.1.5 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบด้วยผู้ ทรงคุณวุฒิ
จ านวน  2 ทา่น โดยมีรายนามดงัตอ่ไปนี ้

1. นางพรพรรณ เตชรุ่งชยักลุ ประธานกรรมการ 
2. นายดนยัศษิฏ์  เปสลาพนัธ์       กรรมการ 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

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

1. พิจารณานโยบาย  แผนงาน และการด าเนินงานบริหารความเส่ียง รวมถึงให้ค าแนะน า
แก่คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจดัการในเร่ืองการบริหารความเส่ียง 

2. ก ากบั ดแูล และสนบัสนนุให้การบริหารความเส่ียงเป็นไปตามแผนงานและส าเร็จลุล่วง
ในระดบัองค์กร ตลอดจนระดบัโครงการ  

3. พิจารณาความเส่ียงท่ีส าคญัของบริษัทฯ ในระดบัองค์กร และประเมินการด าเนินงาน
บริหารความเส่ียง ให้สอดคล้องกบักลยทุธ์และแผนธุรกิจของบริษัทฯ 

4. รายงานการปฏิบตังิานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท 

8.1.6 คณะกรรมการบรรษัทภบิาล  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิจ านวน 2 
ทา่น โดยมีรายนามดงัตอ่ไปนี ้

1. นางพรพรรณ เตชรุ่งชยักลุ ประธานกรรมการ 
2. นายดนยัศษิฏ์ เปสลาพนัธ์       กรรมการ 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภบิาล 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2554 เม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2554 ได้มีมติแต่งตัง้
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และอนมุตัิขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล โดย
ก าหนดให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล มีอ านาจหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้

1. เสนอแนวทาง หรือนโยบายด้านการก ากับดแูลกิจการท่ีดี ตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษัท 

2. ทบทวน หรือปรับปรุงแนวทาง หรือนโยบายด้านการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ 
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3. ให้ค าแนะน าด้านการก ากับดูแลกิจการท่ีดี  แก่คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัท 

4. ดแูลให้กรรมการและฝ่ายจดัการปฏิบตังิานตามนโยบายด้านการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

8.1.7 คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล   

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการพฒันาทรัพยากรบคุคลของบริษัทฯ ประกอบด้วย
ผู้ทรงคณุวฒุิจ านวน 3 ทา่น โดยมีรายนามดงัตอ่ไปนี ้

1. นางพรพรรณ เตชรุ่งชยักลุ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวประอรศรี อดุมผล กรรมการ 
3.   นายชาคริต  พิชญางกรู กรรมการ  

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

1. น าเสนอนโยบาย และแนวทางการบริหารทรัพยากรบคุคล 
2. พฒันากลยทุธ์ และเทคนิควิธีเพ่ือการพฒันาทรัพยากรบคุคล 
3. ก ากบั และดแูลการด าเนินงานด้านพฒันาทรัพยากรบคุคล 
4. พิจารณา และ ตดัสินใจในประเดน็ท่ีเก่ียวข้องด้านพฒันาทรัพยากรบคุคล ตามแนวทาง

ท่ีได้รับอนมุตัโิดยคณะกรรมการบริหาร 

8.1.8 คณะผู้บริหาร  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิจ านวน 6 ท่าน 
โดยมีรายนามดงัตอ่ไปนี ้

1. นายสรุชยั เชษฐโชตศิกัดิ ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
2. นางพรพรรณ เตชรุ่งชยักลุ ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบตักิาร 
3. นายดามพ์ นานา ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน 
4. นายดนยัศษิฏ์ เปสลาพนัธ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายกฎหมาย 
5. นางสาวนงลกัษณ์ งามโรจน์ รองกรรมการผู้อ านวยการอาวโุส 
6. นายองอาจ สิงห์ล าพอง รองกรรมการผู้อ านวยการอาวโุส 

หมายเหต ุ    1.  ผู้บริหาร หมายถึง ผู้บริหารตามนิยามของประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.)  ที่ 
สจ.14/2540 

                    2.  นายองอาจ สิงห์ล าพอง ได้รับการแตง่ตัง้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ เม่ือวนัที่ 9 กมุภาพนัธ์ 2560 
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 ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2546 เม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2546 และครัง้ท่ี 2/2556 
เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2556 ได้มีมติก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
(เดมิใช้ช่ือต าแหนง่เป็นกรรมการผู้จดัการ) โดยก าหนดให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร มีอ านาจอนมุตัิใน
การด าเนินการใดๆ ท่ีจ าเป็นหรือเก่ียวเน่ืองกับการด าเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ ภายใน
วงเงินส าหรับแต่ละรายการไม่เกินกว่า 25 ล้านบาท หรือจ านวนเทียบเท่า ทัง้นี ้การอนุมัติการท า
รายการดงักล่าวข้างต้น ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารไม่มีอ านาจในการด าเนินการใดๆ ในหรือเก่ียวกับ
รายการท่ีเก่ียวโยงกัน รายการการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ท่ีส าคญัของบริษัทฯ และ/หรือ 
รายการหรือเร่ืองท่ีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือ บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือ
อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดท่ีจะท าขึน้กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในกรณี
ดังกล่าว รายการหรือเ ร่ืองดังกล่าวจะต้องน าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ 
คณะกรรมการของบริษัทฯ (แล้วแตก่รณี) เพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 

8.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2550 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2550 ได้มีมติแต่งตัง้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และอนมุตัิขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ดงันัน้ การคดัเลือกบุคคลท่ีจะเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของ
บริษัทฯ ต้องผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน วิธีการสรรหากรรมการจะกระท า
โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคดัเลือกตามเกณฑ์คณุสมบตัิ
ตามมาตรา 68 แหง่พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ีเก่ียวข้อง นอกจากนีย้งัพิจารณาถึงความหลากหลายของ
ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถเฉพาะเพ่ือประโยชน์และการพัฒนากิจการของ 
บริษัทฯ รวมทัง้การอุทิศเวลา และความพยายามในการปฏิบัติหน้าท่ี จากนัน้จึงน ารายช่ือเสนอ
คณะกรรมการบริษัทและท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแตง่ตัง้ 

ในการแตง่ตัง้คณะกรรมการของบริษัทฯ ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการ โดยใช้เสียง
ข้างมากตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

1. ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่เสียงหนึง่ 
2. ให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลไป 
3. บคุคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ

เท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึ่ งได้รับการ
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เลือกตัง้ในล าดบัถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้
ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

8.3 เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตัง้ให้ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบตัิการ ท าหน้าท่ีเป็นเลขานกุาร
บริษัท ซึ่งปัจจุบัน คือ นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล เพ่ือให้การด าเนินการของบริษัทฯ เป็นไปตาม
หลกัการก ากับดแูลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย  

ช่ือสกุล นางพรพรรณ เตชรุ่งชยักลุ  

ต าแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหาร  
 ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล  
 ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง                                                                                                                                                                                                                                                                            
 ประธานกรรมการพฒันาทรัพยากรบคุคล 
 เลขานกุารบริษัท และประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบตักิาร 
อายุ  48 ปี  
คุณวุฒทิางการศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (MBA) 

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

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู (หลกัสตูร วตท.) รุ่นท่ี 23 สถาบนั
วิทยาการตลาดทนุ 

สัดส่วนการถือหุ้น ไมมี่  
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ไมมี่                                              

ประสบการณ์ท างาน 2551 - ปัจจบุนั เลขานกุารบริษัท 
บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) 
2550 - ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบตักิาร 
บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) 
2547 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร 
บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) 
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8.4 ค่าตอบแทนผู้บริหาร  

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

1.  กรรมการบริษัท  

รายการ 
ปี 2561 

จ านวน (ท่าน) จ านวนเงนิ (บาท) รายละเอียดค่าตอบแทน 
กรรมการบริษัท 9 1,885,000 คา่ตอบแทนประจ าปีและเบีย้ประชมุ 
กรรมการตรวจสอบ 3 2,200,000 คา่ตอบแทนประจ าและเบีย้ประชมุ 

 
  โดยมีรายละเอียดคา่ตอบแทนประจ าปี และเบีย้ประชมุกรรมการบริษัท เป็นรายบคุคลดงันี ้

 
ล าดับ 

 
รายนามกรรมการบริษัท 

ปี 2561 

ค่าตอบแทนประจ า 
(บาท) 

 
ค่าตอบแทน
ประจ าปี 
(บาท) 

ค่าเบีย้ประชุม  
(บาท) 

1 นายสรุชยั เชษฐโชตศิกัดิ ์ - - 125,000 

2 นางพรพรรณ เตชรุ่งชยักลุ - - 100,000 

3 นายดามพ์ นานา - - 100,000 

4 นายดนยัศิษฏ์ เปสลาพนัธ์ - - 100,000 

 5 นายองอาจ สงิห์ล าพอง - - 60,000 

6 นายโสรัตน์ วณิชวรากิจ - - 100,000 

7 นายพิศษิฐ์ ดชัณาภิรมย์ - 400,000 100,000 

8 พลเอกไพโรจน์ พานิชสมยั  - 300,000 100,000 

9 นางวรรณสดุา ธนสรานาต  - 300,000 100,000 

 รวมทัง้หมด - 1,000,000 885,000 

 
หมายเหตุ    1.  ค่าตอบแทนกรรมการนีเ้ป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการของบริษัทฯ ตามมาตรา 90 ของ

พระราชบญัญัติบริษัทมหาชน จ ากัด พ.ศ. 2535 (โดยไม่รวมเงินเดือน และผลประโยชน์ที่เก่ียวข้องที่จ่าย
ให้กับกรรมการซึ่งด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ด้วย)  และการเป็นกรรมการบริษัทย่อยไม่ได้รับ
คา่ตอบแทน            

 2. นายองอาจ สิงห์ล าพอง  ได้รับการแตง่ตัง้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท จากมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
ประจ าปี 2561 เม่ือวนัที่ 4 เมษายน 2561 
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2. กรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทฯ  

รายการ 

ปี 2561 
จ านวน 
(ท่าน) 

จ านวนเงนิ 
(ล้านบาท) 

รายละเอียดค่าตอบแทน 

กรรมการบริหาร 3 - - 
ผู้บริหาร 6 103.56 เงินเดือน โบนสั และสวสัดิการอื่นๆ 

 

ในปี 2561 บริษัทได้จา่ยเงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพส าหรับผู้บริหาร 6 ราย จ านวนเงิน
รวมประมาณ 2.21 ล้านบาท 

8.4.2 ค่าตอบแทนอ่ืน 

 -ไมมี่- 

8.5 บุคลากร 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีจ านวนพนกังานทัง้หมด 1,468 คน ประกอบด้วย
พนักงานใน บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) 458 คน และบริษัทในเครือ 1,010 คน และได้จ่าย
ผลตอบแทนเป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 833.53 ล้านบาท โดยเป็นผลตอบแทนในรูปของเงินเดือน 
โบนสั และคา่ใช้จา่ยบคุลากรอ่ืนๆ ตลอดจนเงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพส าหรับพนกังาน จ านวน
เงินรวมประมาณ 20.30 ล้านบาท 

นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

1. บริษัทฯ ค านึงถึงความส าคัญของพนักงานในฐานะทุนมนุษย์ (Human Capital) ซึ่งเป็น
ปัจจยัส าคญัท่ีสุดท่ีจะผลกัดนัให้องค์กรบรรลุสู่เป้าหมายได้ จึงก าหนดให้มีแผนงานและมี
การจดัสรรงบประมาณในแต่ละปีไว้อย่างชัดเจน และมีการจดัระดบัการพฒันาทรัพยากร
บุคคล ไว้ 3 ระดบั คือ การพฒันาองค์กร (Organization Development) การพฒันาอาชีพ 
(Career Development) และการฝึกอบรมและพฒันา (Training  Development) โดยในปี 
2561 ได้จดัการอบรมรวมทัง้สิน้ 8 หลกัสตูร จ านวน 13  รุ่น แบง่เป็นจดัฝึกอบรมภายในเป็น
จ านวน 154 ชั่วโมง และฝึกอบรมภายนอกเป็นจ านวน  473.5 ชั่วโมง รวมทัง้หมด 627.5 
ชัว่โมง แบง่เป็น 

1.1 การพัฒนาองค์กร (Organization Development) ได้ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรม
องค์กรภายในของกลุ่มบริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) ตัง้แต่ช่วงการปฐมนิเทศ
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พนกังานใหม่ ผ่านกิจกรรม Welcome Day และการใช้งานโปรแกรม Lotus Notes จดั
ทัง้หมด 10 รุ่น จ านวนผู้ เข้าอบรม 160 คน  

1.2 การพัฒนาอา ชีพของพนั ก งาน  (Career Development) ไ ด้ก าหนด เ ส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) และก าหนดหลกัเกณฑ์การเล่ือนต าแหน่ง/
ปรับระดบัต าแหนง่ (Promotion Path)  

1.3 การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน (Training  Development) ได้ก าหนดแนวทางการ
พฒันาโดยใช้กรอบของความสามารถ (Competency Base Training) ประกอบกบัผล
ส ารวจความจ าเป็นในการฝึกอบรม (Training Need) โดยมีวิธีการพฒันาทัง้ในสว่นของ
การส่งไปฝึกอบรมภายนอก (Public Training) ได้แก่ อบรมด้านวิศวกรรมโทรทัศน์ ปี 
2561 รุ่นท่ี 2 ผู้ เข้าอบรมจ านวน 2 คน และจดัฝึกอบรมภายใน (In-house Training) ท่ี
ครอบคลมุทัง้ด้านการพฒันาความรู้ (Knowledge Development) การพฒันาทศันคติ 
(Attitude Development) และการพฒันาทกัษะ  (Skill Development) ได้แก่ 1) ระบบ
พืน้ฐานงานออกอากาศสถานีโทรทัศน์ จ านวน 2 รุ่น ผู้ เข้าอบรมจ านวน  57 คน  2) 
ความเข้าใจในการท างาน HR (HR Issue) จ านวน  1  รุ่น ผู้ เข้าอบรมจ านวน  54 คน  

 บริษัทฯ ยงัได้จดัอบรมตามท่ีกฎหมายก าหนด ได้แก่ 1) ความปลอดภยัส าหรับลกูจ้างทัว่ไป
และลกูจ้างเข้างานใหม่ จ านวน 4 รุ่น ผู้ เข้าอบรมจ านวน 166 คน 2) เจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัในการ
ท างานระดบับริหาร จ านวน 1 รุ่น ผู้ เข้าอบรมจ านวน 12 คน 3) เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการ
ท างานระดบัหวัหน้างาน จ านวน 1 รุ่น ผู้ เข้าอบรมจ านวน 16 คน และ 4) การดบัเพลิงขัน้ต้น จ านวน 
1 รุ่น ผู้ เข้าอบรมจ านวน 57 คน 5) คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อม
ในการท างานของสถานประกอบกิจการ จ านวน 1 รุ่น  ผู้ เข้าอบรมจ านวน 45 คน 

2. บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการสร้างความผูกพัน (Engagement) ของพนักงานในองค์กรมา
อยา่งตอ่เน่ือง โดยจดัให้มีกิจกรรมตา่งๆ เชน่  

  กิจกรรม We Applause ท่ีไปร่วมปรบมือเพ่ือแสดงความยินดีกับพนักงานเป็น
รายบุคคลหรือหน่วยงาน  เม่ือมีเร่ืองความส าเร็จ  หรือท างานตามแผนได้ตามหรือเกิน
เป้าหมายท่ีตัง้ไว้ใน KPI  

  กิจกรรม Job Switching ท่ีให้ผู้ เข้าร่วมโปรเจ็คได้ลองท างานในบทบาทอ่ืนๆท่ีตรง
ข้ามกบัหน้าท่ีงานของตวั เพ่ือให้เกิดความยอมรับนบัถือในหน้าท่ีงานของฝ่ายอ่ืนๆ   

  กิจกรรมสวสัดีวนัพธุสีเขียว รณรงค์ให้ใช้ถงุผ้าและพกแก้วน า้มาใช้  
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  กิจกรรมให้ก าลังใจ สร้างความรักและภูมิใจในงานของตัวเองให้กับพนักงาน 
Telesales 1781 อยา่งตอ่เน่ือง ได้แก่ กิจกรรมเธอคือหวัใจของ Lifestar, Luck is all around  

  กิจกรรมเพ่ือสร้างความใกล้ชิดและมีส่วนร่วมระหว่างพนักงานกับพนักงาน 
พนกังานกับศิลปิน รวมไปถึงพนกังานกับผู้บริหาร ได้แก่ Meet&Greet กับศิลปินท่ีก าลังมี
ผลงานขณะนัน้ การนดักนัแตง่ซิ่นตามกระแสละครซิ่นลายหงส์ ประกวดการแตง่กายสไตล์
ภารตะซีรีส์อินเดีย  หรือการสง่คลิปร่ายมนต์เรียกหลวัตามละครเสนห์่นางครวญ  

  Passion To Win Birthday Voucher มอบเคร่ืองด่ืมสุดพิเศษแด่พนักงานในเดือน
เกิดให้กบัทกุคนและทกุเดือน เป็นต้น 

3. จากการท่ีบริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน โดยจดัให้มีตวัแทนพนกังานทุกระดบัร่วมเป็นคณะท างานด้านความปลอดภัยในระดบั
ต่างๆ เพ่ือขับเคล่ือนนโยบายด้านความปลอดภัยให้เห็นผลเป็นรูปธรรมและสอดคล้องตาม
กฎหมายและมาตรฐานด้านความปลอดภยัท่ีเก่ียวข้อง  

 ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ขยายผลและติดตามการด าเนินงานด้านความปลอดภยัฯ โดยน าแผนงาน
ไปปฏิบัติกับพนักงานทุกระดับเพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง เช่น 1) ลงพืน้ท่ีตรวจสอบ 
รายงาน และติดตามการแก้ไขจุดเส่ียงภัยในพืน้ท่ีการท างาน 2) ปรับปรุงพืน้ท่ีการท างานในจุดท่ีอาจ
ก่อให้เกิดอุบตัิเหตแุละท าการติดป้ายสญัลกัษณ์ด้านความปลอดภัยต่างๆ  3) ปรับปรุงระบบทางหนีไฟ 
ปรับปรุงป้ายบอกทางหนีไฟ และไฟส่องสว่างฉุกเฉินให้อยู่ในมาตรฐานท่ีก าหนด 4) ตรวจสอบสภาพถัง
ดบัเพลิงในแต่ละตึกตามระยะเวลาท่ีก าหนด และ 5) เก็บสถิติการเกิดอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยของ
พนกังานท่ีใช้บริการห้องพยาบาลของบริษัทฯ เพ่ือวิเคราะห์หาสาเหต ุแนวทางแก้ไขและให้ข้อมลูข่าวสาร 
ความรู้ด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการท างานเพ่ือให้พนักงานน าไปปรับเปล่ียนพฤติกรรมการ
ท างานให้มีความปลอดภัยและมีสุขภาพท่ีดี เป็นต้น ทัง้นี ้ในปี 2561 อตัราการเจ็บป่วยของพนกังานท่ี
ใช้บริการห้องพยาบาลของบริษัทฯ อยูท่ี่ประมาณร้อยละ 7.75 ตอ่เดือน 



บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)                                                                                                                                       

59 

9. การก ากับดูแลกจิการ 

 บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการก ากับดแูลกิจการ โดยให้ความส าคญัต่อระบบการ
ควบคมุและการตรวจสอบภายใน และมุ่งเน้นการก ากับดูแลฝ่ายบริหารให้ด าเนินการตามนโยบาย
อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชน์ระยะยาวของผู้ ถือหุ้น รวมทัง้มุ่งเน้นเร่ืองความโปร่งใสในการ
ด าเนินกิจการ การเปิดเผยข้อมลู และการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม ตลอดจนความรับผิดชอบต่อ
สงัคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพฒันาท่ียัง่ยืน 

ในปี พ.ศ. 2561 บริษัทฯ ได้รับการจดัอนัดบัท่ี Very Good CG Scoring  จากผลส ารวจการ
ก ากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจ าปี พ.ศ. 2561  

สรุปการปฏิบตัติามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีในปี 2561 ดงันี ้

9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

 คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดให้มีนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ อย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษร จัดให้มีการพิจารณาทบทวนนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและคู่มือ
จรรยาบรรณของกลุม่บริษัทฯ รวมถึงติดตามประเมินผลการปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่วอย่างน้อยปี
ละ 1 ครัง้ และบริษัทฯ ได้เผยแพร่ให้กรรมการและพนักงานเพ่ือใช้อ้างอิงและถือปฏิบัติ  รวมทัง้
เผยแพร่บนเว็บไซต์ภายในของบริษัทฯ 

 คณะกรรมการมีกระบวนการในการทบทวนการน าหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีส าหรับ
บริษัทจดทะเบียนปี 2560 ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกบับริบททางธุรกิจอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 15 กุมภาพันธ์  2562  ได้มีการ
พิจารณาทบทวน ปรับปรุง อนุมตัินโยบายการก ากับดแูลกิจการท่ีดีและคู่มือจรรยาบรรณของกลุ่ม
บริษัทฯ ทัง้ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว  และคณะกรรมการตระหนักถึง
บทบาทหน้าท่ีในฐานะผู้น า (governing body) ขององค์กร และมีกรรมการเกินกว่ากึ่งหนึง่ท่ีได้ศึกษา
หลักปฏิบัติตาม CG Code จนเข้าใจประโยชน์และหลักปฏิบัติในการน าไปใช้สร้างคุณค่าให้แก่
กิจการอย่างยัง่ยืนเป็นอย่างดีแล้ว รวมทัง้ได้ประเมินการปฏิบตัิตามหลกัปฏิบตัิใน CG Code แตล่ะ
ข้อ เพ่ือให้มัน่ใจวา่ มีกระบวนการท่ีได้ปรับใช้ หรือมีแผนพฒันาให้เหมาะสมกบัธุรกิจแล้ว 

 นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้ปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ส าหรับบริษัทจดทะเบียน 
ปี2560 (Corporate Governance Code for listed companies 2017) ซึง่ก าหนดโดยคณะ กรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ส าหรับบริษัทจดทะเบียนท่ี 
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยก าหนด ครอบคลมุแนวทางปฏิบตัเิป็น 5 หมวด ได้แก่ 
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 สิทธิของผู้ ถือหุ้น 

 การปฏิบตัติอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั 

 บทบาทของผู้ มีสว่นได้เสีย 

 การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 

 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

9.1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

 บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญัและเคารพสิทธิของผู้ ถือหุ้น โดยปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมาย
ก าหนด ในปี 2561 บริษัทฯ จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นวนัท่ี 4 เมษายน 2561 ซึง่กรรมการทกุท่านท่ีอยู่
ในต าแหน่งได้เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น (รายช่ือกรรมการบริษัทท่ีเข้าประชมุผู้ ถือหุ้น ดรูายละเอียดได้ท่ี
รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น) 

 บริษัทฯ มีนโยบายสง่เสริมและอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้น รวมถึงนกัลงทนุสถาบนั ใน
การเข้าร่วมการประชุมผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทฯ เลือกสถานท่ีจดัการประชุมมีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึง
และเพียงพอเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเดนิทางเข้าร่วมการประชมุได้สะดวก 

บริษัทฯ มีนโยบายการปฏิบตัิกบัผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั โดยตระหนกัถึงความส าคญัของ
สิทธิของผู้ ถือหุ้นในการเข้าถึงข้อมลูของบริษัทฯ อย่างเพียงพอและทนัเวลา ในการจดัประชมุผู้ ถือหุ้น
บริษัทฯ จะจดัส่งหนงัสือเชิญประชมุพร้อมทัง้ข้อมลูประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ ถือหุ้น
ทราบลว่งหน้าก่อนวนัประชมุอยา่งน้อย 7 วนั ซึง่เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

ในปี 2561 บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของ
บริษัทฯ เป็นผู้จดัส่งหนงัสือเชิญประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวนัประชมุไม่น้อยกว่า 7 วนั หรือ 
14 วนั แล้วแตก่รณีท่ีกฎหมายก าหนด 

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จดัส่งหนงัสือนดัประชมุ พร้อมทัง้ข้อมลูประกอบการประชมุตามวาระ
ต่างๆ ให้ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด ซึ่งในแต่ละวาระมี
หลกัการและเหตผุลและความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบ นอกจากนัน้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่
หนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น และเอกสารประกอบการประชุม ทัง้ภาษาไทย และภาษาองักฤษไว้ท่ี
เว็บไซต์ของบริษัทฯ http://www.rs.co.th/investor.html ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน และ 
เผยแพร่รายงานประจ าปี ไว้ท่ี เว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 7 วนั  เพ่ือเพิ่มความ
รวดเร็วในการเข้าถึงข้อมลูของผู้ ถือหุ้น สว่นรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีจดัในปี 2561 ได้น าไปโพสต์
ไว้ภายใน 14 วัน หลังการประชุมผู้ ถือหุ้นแล้วเสร็จ บริษัทฯ ได้จัดการประชุมผู้ ถือหุ้น โดยก่อนเร่ิม

http://www.rs.co.th/investor.htm
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ประชุม ประธานในท่ีประชุมได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทชีแ้จงวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ท่ี
ประชมุทราบ  ในระหว่างการประชมุ ประธานในท่ีประชมุเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียม
กนัในการสอบถามเพิ่มเตมิ แสดงความคดิเห็นก่อนการออกเสียงลงคะแนนในทกุวาระ และสนบัสนนุ
ให้มีการใช้บตัรลงคะแนนเสียงในวาระท่ีส าคญั เพ่ือความโปร่งใสและตรวจสอบได้ รายงานการ
ประชมุถกูจดัท าขึน้อย่างถกูต้อง  ครบถ้วน เสร็จสมบรูณ์ ในเวลาท่ีกฎหมายก าหนด และมีระบบการ
จดัเก็บท่ีดีเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้   

ในปี 2561 บริษัทฯ ดแูลผู้ ถือหุ้นมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย เช่น การให้ข้อมูลส าคญัท่ีเป็น
ปัจจบุนัผ่านเว็บไซต์ และไม่มีการลิดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้นในการศกึษาสารสนเทศของบริษัทฯ ท่ีต้อง
เปิดเผยตามข้อก าหนดต่างๆ และการเข้าประชุมผู้ ถือหุ้ น ได้แก่ ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือ
เปล่ียนแปลงข้อมูลส าคญัโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ไม่แจกเอกสารท่ีมีข้อมูลส าคญั
เพิ่มเติมในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอย่างกะทันหัน และไม่จ ากัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ ถือหุ้นท่ีมาสาย 
เป็นต้น และในระหว่างการประชมุผู้ ถือหุ้น  ประธานในท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถื อหุ้นมีสิทธิอย่าง
เท่าเทียมกนัในการสอบถาม แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ  เก่ียวกบัผลการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นส่งค าถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยส่งค าถามผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือส่งจดหมายถึงคณะกรรมการบริษัท ซึ่งการให้สิทธิของผู้ ถือหุ้ นและการ
สง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิเป็นไปตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

9.1.2 การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

 ส าหรับผู้ ถือหุ้ นท่ีไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เสนอให้มอบฉันทะให้
กรรมการอิสระซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบเข้าประชมุและลงคะแนนเสียงแทน ในการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นปี 2561 มีผู้ ถือหุ้นจ านวน 336 ราย มอบฉันทะให้ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ซึง่เป็นกรรมการอิสระท่ีบริษัทฯ เสนอเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ ให้ออกเสียงแทน 

 เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2561 บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมลูถึงผู้ ถือหุ้นผา่นเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้ก าหนด
กฎเกณฑ์ท่ีชดัเจนล่วงหน้าส าหรับการพิจารณาการเพิ่มวาระท่ีผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอ และบริษัทฯ 
ก าหนดวิธีการให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาด ารงต าแหน่งกรรมการ 
พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคณุสมบตัิและการให้ความยินยอมของผู้ ได้รับการเสนอช่ือ  
อยา่งไรก็ตาม ไมมี่ผู้ เสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น และไมมี่ผู้ เสนอช่ือบคุคล
เพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ 
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บริษัทฯ มีมาตรการป้องกนักรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมลูภายในเพ่ือหาผลประโยชน์ให้แก่
ตนเองหรือผู้ อ่ืนในทางมิชอบเป็นลายลักษณ์อักษร ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้กรรมการ
บริษัท ผู้ บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ รายงานรายการ ท่ีอาจมีความขัดแย้งของ
ผลประโยชน์ของตนและผู้ เก่ียวข้องตอ่คณะกรรมการ โดยสง่ข้อมลูให้แก่ส านกักฎหมาย เพ่ือน าเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัท และให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯ ท่ีอาจมีความ
ขดัแย้งของผลประโยชน์ และสามารถตดัสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวม ทัง้นี ้กรรมการและ
ผู้บริหารท่ีมีสว่นได้เสียกบัธุรกรรมท่ีท ากบับริษัทฯ ไมใ่ห้มีสว่นร่วมในการตดัสินใจท าธุรกรรมดงักล่าว 
ดงัรายละเอียดท่ีได้เปิดเผยในหวัข้อการดแูลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน อีกทัง้ คณะกรรมการบริษัท
ก าหนดให้ในการท ารายการระหว่างกันนัน้จะต้องเป็นไปตามข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้องของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ดงัรายละเอียดท่ีได้เปิดเผยในหวัข้อมาตรการ หรือขัน้ตอนการอนมุตัิการ
ท ารายการระหว่างกัน  ตัง้แต่ปี 2551 คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายห้ามกรรมการและ
ผู้บริหารระดบัสงู* ซือ้ขายหุ้นบริษัทฯ ในชว่ง 3 สปัดาห์ก่อนงบการเงินเผยแพร่และ 2 วนัหลงัเปิดเผย
งบการเงิน  

 บริษัทฯ ก าหนดข้อห้ามไม่ให้มีการใช้โอกาสหรือข้อมูลท่ีได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร 
หรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตน หรือท าธุรกิจแข่งขันกับบริษัทฯ หรือธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง 
รวมทัง้ไม่ใช้ข้อมลูภายในเพ่ือประโยชน์ของตนในการซือ้ขายหุ้นของบริษัทฯ ไว้ในคูมื่อจรรยาบรรณ 
และได้เปิดเผยไว้ในหวัข้อการดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายใน 

หมายเหต ุ   *  หมายถึง ผู้บริหารตามนิยามของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต. ) ที่มีหน้าที่
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ตามกฎหมาย 

9.1.3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯ ให้ความส าคญัต่อสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทัง้ผู้ มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ 
พนักงาน ผู้ บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือผู้ มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่  คู่แข่ง เจ้าหนี ้
ภาครัฐและหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง เน่ืองจากบริษัทฯ ตระหนกัถึงแรงสนบัสนนุจากผู้ มีส่วนได้เสีย  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งชมุชนและสงัคม ซึ่งให้ความส าคญัอย่างสม ่าเสมอ  (ดตูวัอย่างในหวัข้อบทบาท
และความรับผิดชอบต่อสงัคมและนโยบายการพฒันาทรัพยากรบุคคล) รวมทัง้บริษัทฯ ได้จดัให้มี
ระเบียบและแนวปฏิบตัิเป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมถึงก าหนดบทลงโทษทางวินยั เพ่ือให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 
ซึ่งได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของกลุ่มบริษัทอาร์เอส เป็นต้น ยึดถือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบตัหิน้าท่ีตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความซ่ือสตัย์สจุริตและมีจริยธรรม ทัง้การปฏิบตัติอ่บริษัทฯ 
และผู้ มีส่วนได้เสียกลุ่มตา่งๆ  ส่วนเนือ้หาของคูมื่อจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ ครอบคลุมในเร่ือง
จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจและจรรยาบรรณของพนกังาน ซึง่ได้แก่  
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ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 

บริษัทฯ มีโครงการ “สวสัดีวนัพุธสีเขียว” ท่ีรณรงค์ให้พนกังานลดการใช้แก้วพลาสติก โดย
มอบสว่นลดคา่เคร่ืองด่ืมหากน าแก้วมาเอง และร่วมกนัปลกุกระแสการใช้ถงุผ้าแทนถงุพลาสติก และ
ยงัมีการประชาสมัพนัธ์แนวทางรักษ์โลกด้วยวิธีง่ายๆ ท่ีท าได้ในชีวิตประจ าวนัของผู้บริหาร ศิลปิน 
CoolJ และพนกังานออกเผยแพร่ทางส่ือของบริษัททกุสปัดาห์ ตามนโยบายท่ีจะด าเนินธุรกิจท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยค านึงถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีพึงมีต่อ
ประเทศชาติ สงัคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนด าเนินธุรกิจและควบคมุให้มีการปฏิบตัิภายใต้กรอบ
ของกฎหมาย รวมถึงกฎเกณฑ์ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องอย่างครบถ้วน และน าความรู้และประสบการณ์ทาง
ธุรกิจมาพฒันาโครงการท่ีสามารถสร้างเสริมประโยชน์ต่อชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม ส่วนทางด้าน
สิ่งแวดล้อม เป็นการป้องกัน ลด จัดการ และดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทฯ จะไม่สร้างหรือก่อให้เกิด
ผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมการใช้พลังงานในส านักงาน การใช้น า้ การใช้
ทรัพยากรหมุนเวียน การปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น  รวมถึงมุ่งมัน่ผลกัดนัให้เกิดกระแสพฒันา
คณุภาพของสงัคมและสิ่งแวดล้อม ทัง้ท่ีด าเนินการเองและร่วมมือกบัรัฐและชมุชน ตลอดจนสง่เสริม
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเน่ืองให้แก่พนักงานและลูกจ้างทุก
ระดบั ในการปฏิบตัิตนเป็นคนดีท าประโยชน์ให้กบัชมุชนและสงัคม รวมทัง้สนบัสนนุให้พนกังานและ
ลูกจ้างมีส่วนร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ เพ่ือชุมชน และสังคมอย่างสม ่าเสมอ อันก่ อให้เกิด
วฒันธรรมท่ีดีในองค์กรตอ่ไป โดยมีการตดิตาม และวดัผลความคืบหน้าและความส าเร็จในระยะยาว 
เพ่ือให้แน่ใจว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามนโยบายเก่ียวกับสงัคมและสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนบริษัทฯ ได้
สนบัสนนุให้มีกิจกรรมรณรงค์การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คณุคา่ในองค์กร เชน่ บริษัทสนบัสนนุให้ลดการ
ใช้กระดาษ  โดยทดแทนด้วยวิธีอ่ืนแทน เช่น ใช้ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึน้  ท าให้บริษัทฯ 
สามารถลดการใช้กระดาษลงไปได้อย่างมาก  และสนบัสนุนการใช้กระดาษสองหน้า การช่วยกัน
ประหยดัพลงังาน เชน่ ปิดแอร์และปิดไฟชว่งระหวา่งพกั รวมถึงการให้ขา่วสารข้อมลูความรู้ พร้อมทัง้
รณรงค์การใช้ทรัพยากรอย่างประหยดั เป็นต้น (ดตูวัอย่างในหวัข้อบทบาทและความรับผิดชอบต่อ
สงัคมและนโยบายการพฒันาทรัพยากรบคุคล) 

ลูกค้า 

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการจ าหน่ายสินค้าและให้บริการท่ีมีคุณภาพกับลูกค้าของบริษัทฯ โดย
ปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง การค านึงถึงสขุภาพ ความปลอดภยั ความ
เป็นธรรม การเก็บรักษาข้อมูลลูกค้า การบริการหลงัการขายตลอดช่วงอายุสินค้าและบริการ การ
ติดตามวดัผลความพึงพอใจของลกูค้าเพ่ือการพฒันาปรับปรุงสินค้าและบริการ รวมทัง้การโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์และการส่งเสริมการขายอย่างมีความรับผิดชอบ ไม่ท าให้เกิดความเข้าใจผิด หรือใช้
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ประโยชน์จากความเข้าใจผิดของลูกค้า และรับผิดชอบในการปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด 
ตลอดจนมีหนว่ยงานให้บริการ ดแูล ชีแ้จงข้อสงสยั และแก้ไขปัญหาตา่งๆ ให้กบัลกูค้า 

ผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ บริหารงานด้วยความรู้ความสามารถท่ีดี มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ผลการด าเนินงานท่ี
ดี โดยค านึงถึงความเส่ียงในปัจจบุนัและอนาคต ตลอดจนให้เกิดผลตอบแทนท่ีเหมาะสมตอ่ผู้ ถือหุ้น  
และควบคมุดแูลให้เป็นท่ีมัน่ใจได้ว่า ได้มีการรายงานผลการปฏิบตัิงาน และสถานะทางการเงินของ
บริษัทฯ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมลูตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งถกูต้องครบถ้วน 

พนักงานและลูกจ้าง 

บริษัทฯ ถือว่าพนกังานและลกูจ้างเป็นสมบตัิอนัมีคา่ของบริษัทฯ ดงันัน้คณุคา่ของพนกังาน
และลูกจ้างจึงถือเป็นเร่ืองส าคญั โดยปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง และ
ปฏิบัติต่อพนักงานและลูกจ้างอย่างเป็นธรรม รวมถึงเคารพสิทธิมนุษยชน  ซึ่งบริษัทฯ จัดให้มี
สวัสดิการท่ีเหมาะสมแก่พนักงาน ท่ีไม่น้อยกว่าท่ีกฎหมายก าหนด  ให้ผลตอบแทนและค่า
ผลประโยชน์อ่ืนๆ ท่ีเป็นธรรมและเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการ
ปฏิบตัิงานของพนกังานแตล่ะคน ให้สอดคล้องกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในระยะสัน้ ได้แก่ 
เงินเดือน โบนสั และกองทนุส ารองเลีย้งชีพ และสอดคล้องกับผลการด าเนินงานของบริษัทในระยะ
ยาว ได้แก่ การวดัผลการปฏิบตังิานพนกังานตาม Key Performance Indicators (KPI) และการจ่าย
ผลตอบแทนของอตุสาหกรรมเดียวกนั รวมถึงกลุม่บริษัทอาร์เอสให้ความส าคญักบัการรักษาสขุภาพ
อนามยั ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของพนกังานอยู่เสมอ การอบรมให้ความรู้ พฒันาศกัยภาพ และส่งเสริมความก้าวหน้า รวมถึงเปิด
โอกาสให้พนักงานมีโอกาสพัฒนาทักษะการท างานในด้านอ่ืนๆ และยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมาย
แรงงาน ทัง้นีบ้ริษัทฯ จดัให้มีการตรวจสขุภาพพนกังาน การประกนัชีวิตและสขุภาพพนกังาน รวมถึง
จดัให้มีการตรวจสอบความปลอดภยัของสถานท่ีท างานสม ่าเสมอ  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีการพิจารณาและอนุมัตินโยบายความปลอดภัย  
อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน กรรมการ และผู้บริหาร เป็นต้น  
(ดตูวัอยา่งในหวัข้อบทบาทและความรับผิดชอบตอ่สงัคมและนโยบายการพฒันาทรัพยากรบคุคล) 

คู่ค้าและเจ้าหนี ้

บริษัทฯ ตัง้มัน่ในความซ่ือสตัย์สจุริต และเท่ียงธรรมตอ่คูค้่า โดยค านงึถึงประโยชน์สงูสดุของ
บริษัทฯ มีกระบวนการจดัซือ้จดัจ้างและเง่ือนไขสญัญาหรือข้อตกลงท่ีเป็นธรรม  โดยอยู่บนพืน้ฐาน
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ของการได้รับผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมตอ่ทัง้สองฝ่าย หลีกเล่ียงความล าเอียง หรือสถานการณ์ท่ีท าให้
เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนยึดมัน่และถือปฏิบตัิตามสญัญา  เง่ือนไขตามข้อตกลง 
และหน้าท่ีท่ีพึงมีต่อคู่ค้าและเจ้าหนี ้รวมถึงการช่วยให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพและยกระดับ
ความสามารถในการผลิตและให้บริการให้ได้มาตรฐาน ชีแ้จงและดแูลให้คู่ค้าเคารพสิทธิมนุษยชน
และปฏิบตัิต่อแรงงานตนเองอย่างเป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลคูค้่าเพ่ือพฒันาการประกอบธุรกิจระหว่างกนัอย่างยัง่ยืน  หากเกิดกรณีท่ี
ไมส่ามารถปฏิบตัติามเง่ือนไขของสญัญาท่ีตกลงกนัไว้ได้ บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าหนีท้ราบลว่งหน้าเพ่ือ
ร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางการแก้ปัญหา อยา่งไรก็ตาม ทางบริษัทฯ มีการวางแผนการบริหารสภาพ
คล่องเพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการช าระคืนหนีใ้ห้แก่เจ้าหนีข้องบริษัทฯ ตามระยะเวลาท่ีครบก าหนด 
อีกทัง้บริษัทฯ ไม่สนบัสนุนการทุจริตและการจ่ายสินบนเพ่ือผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ (ดู
รายละเอียดได้ในหวัข้อนโยบายการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนั) 

บริษัทฯ มีเกณฑ์การคดัเลือกคูค้่า/ผู้ขาย/ให้บริการภายนอก ดงันี ้

 คณุภาพของสินค้าและบริการ 

 ความสามารถ ความเช่ียวชาญ ความช านาญ และประสบการณ์ 

 นโยบายการค้า 

 ความมีช่ือเสียงทางธุรกิจ 

 สถานภาพทางการเงิน 

คู่แข่ง 

บริษัทฯ ส่งเสริมนโยบายการแข่งขนัทางการค้าอย่างเสรี และเป็นธรรม  ตลอดจนปฏิบตัิต่อ
คูแ่ข่งอย่างมืออาชีพ โดยการประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผยโปร่งใสและไม่สร้างความได้เปรียบทางการ
แขง่ขนัอยา่งไมเ่ป็นธรรม 

คุณธรรม 

บริษัทฯ มุ่งมั่นกระท าในสิ่งท่ีถูกต้อง  ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา 
ภายใต้กฎหมาย  และกฎระเบียบของบริษัทฯ โดยถือปฏิบตัิตามจรรยาบรรณนีใ้นทกุกิจกรรมและใน
การตดัสินใจในทุกเร่ืองของบริษัทฯ  บริษัทฯ จะด าเนินธุรกิจด้วยความซ่ือสัตย์และค านึงถึงความ
เส่ียงท่ีมีผลกระทบตอ่บริษัทฯ 
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ความเสมอภาคกับสิทธิมนุษยชนแก่ผู้เก่ียวข้อง 

บริษัทฯ ไม่มีการกีดกัน หรือไม่ให้สิทธิพิเศษ หรือเลือกปฏิบตัิแก่ผู้หนึ่งผู้ ใด เน่ืองจากความ
แตกต่างทางด้านเชือ้ชาติ สญัชาติ ศาสนา เพศ อายุ สถาบนัการศึกษา รวมทัง้ไม่เก่ียวข้องกับการ
ละเมิดสิทธิมนษุยชน 

ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ 

บริษัทฯ มีนโยบายสนบัสนนุการไมล่ว่งละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ 

คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาทบทวน และปรับปรุงคู่มือจรรยาบรรณของกลุ่ม
บริษัทฯ เป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ซึ่งในปี 2562 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2562 
ได้มีการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง และอนมุตัิคูมื่อจรรยาบรรณของกลุม่บริษัทฯ  และประกาศลงใน
ระบบ Intranet ของบริษัทฯ รวมถึงใช้เป็นข้อมูลในการฝึกอบรมพนักงานใหม่เพ่ือให้พนักงานทุก
ระดบัรับทราบอย่างทั่วถึง และมีกระบวนการดูแลให้มีการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณท่ีก าหนดอย่าง
เคร่งครัด 

บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบัปฏิบตัิตามท่ีก าหนดในคู่มือ
จรรยาบรรณของกลุม่บริษัทฯ อยา่งเคร่งครัด ในปีท่ีผา่นมา บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยไมมี่ข้อพิพาททาง
กฎหมายท่ีมีผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยา่งมีนยัส าคญัและท่ีมีผลกระทบด้านลบอนั
อาจจะมีผลกระทบตอ่สินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ยท่ีมีจ านวนสงูกวา่ร้อยละ 5 ของสว่นของผู้
ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ตลอดจนไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายท่ีมิได้เกิดจากการประกอบ
ธุรกิจโดยปกตขิองบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

บริษัทฯ พฒันากลไกการมีส่วนร่วมของผู้ มีส่วนได้เสียในการสร้างเสริมผลการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ เพ่ือสร้างความมัน่คงอย่างยัง่ยืนให้กบักิจการโดยการเปิดเผยข้อมลูอย่างโปร่งใส และ 
รับฟังความเห็น  ข้อร้องเรียน หรือ ข้อเสนอแนะ (ยกเว้นค าร้องเก่ียวกับพฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการ
ทุจริต หรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร ดรูายละเอียดเพิ่มเติมในหวัข้อนโยบายการต่อต้าน
การทจุริตคอร์รัปชนั) ทัง้จากพนกังานเอง และ ผู้ มีสว่นได้เสียอ่ืน ผา่นทางการพบผู้บริหาร หนว่ยงาน
ตรวจสอบกลาง หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์  เลขานุการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือ
น าเสนอผา่นไปยงัคณะกรรมการบริษัทโดยตรง โดยทางเว็บไซต์http://www.rs.co.th/investor.html  

ทางโทรศพัท์ หมายเลข +66 2938 4307 และ +66 2511 0555 ต่อ 1496  หรือติดต่อโดยตรงตาม
หน่วยงานดงักล่าว เพ่ือให้มีการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลตามกระบวนการท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้
และรายงานตอ่คณะกรรมการ  

http://www.rs.co.th/investor.html
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ส าหรับค าร้องเก่ียวกับรายงานทางบญัชีและการเงิน การควบคมุภายใน การบริหารความ
เส่ียง การปฏิบัติตามกฎหมายและจรรยาบรรณ เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้ รับเอกสารและสรุป
ประเด็นต่างๆ ทัง้หมดเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส   
บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัการเก็บข้อมลูร้องเรียนเป็นความลบัเพ่ือสร้างความมัน่ใจให้แก่ผู้ ร้องเรียน 
และเร่ืองร้องเรียนดงักลา่วจะรับรู้เฉพาะในกลุม่บคุคลท่ีได้รับมอบหมายและเก่ียวข้องด้วยเทา่นัน้ 

9.1.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

 บริษัทฯ ให้ความส าคญัตอ่ระบบการควบคมุภายในทัง้ในระดบับริหาร และ ระดบัปฏิบตัิงาน
ท่ีมีประสิทธิภาพ โดยก าหนดภาระหน้าท่ี อ านาจการด าเนินการของผู้ปฏิบตัิงาน และผู้บริหารไว้
อย่างชดัเจน มีการควบคมุดแูลการใช้ทรัพย์สิน มีการแบง่แยกหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงาน ผู้ติดตามควบคมุ 
และประเมินผลออกจากกัน เพ่ือให้เกิดการถ่วงดุลและการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม 
นอกจากนีย้งัมีการควบคมุภายในท่ีเก่ียวกบัระบบการเงิน โดยบริษัทฯ ได้จดัให้มีระบบรายงานทาง
การเงินเสนอผู้บริหารสายงานท่ีรับผิดชอบ 

บริษัทฯ มีฝ่ายตรวจสอบภายในท าหน้าท่ีตรวจสอบโดยจะรายงานการตรวจสอบตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้มั่นใจว่าการปฏิบตัิงานหลัก และกิจกรรมทางการเงินส าคัญของ
บริษัทฯ ได้ด าเนินการตามแนวทางท่ีก าหนดและมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะมีการ
ตรวจสอบการปฏิบตัติามกฎหมายและข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ (Compliance Control)  

9.1.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยเพ่ือช่วยกลั่นกรองรายละเอียดโดย
ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบไว้ในระเบียบของแตล่ะคณะ 

 สมาชิกสว่นใหญ่ของคณะกรรมการชดุย่อยเป็นกรรมการอิสระ ยกเว้น คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการพฒันาทรัพยากร
บุคคล ประธานกรรมการไม่ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ อีกทัง้ยังก าหนดให้
กรรมการอิสระเป็นประธานของแตล่ะคณะด้วย ยกเว้น คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และ คณะกรรมการพฒันาทรัพยากรบคุคล ปัจจบุนั บริษัทฯ
มีคณะกรรมการชดุย่อย 6 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
และคณะกรรมการพฒันาทรัพยากรบคุคล 
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 รายละเอียดเก่ียวกับรายช่ือ หน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยอยู่ในหัวข้อ
โครงสร้างการจดัการของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตัง้คณะอนุกรรมการเพ่ือช่วยในการ
ก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ ดงันี ้

 คณะกรรมการตรวจสอบ  

มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ทกุท่านเป็นกรรมการ
อิสระ รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ และหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ ดู
รายละเอียดในหวัข้อโครงสร้างการจดัการของบริษัทฯ 

 คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า นายพิศิษฐ์   ดชัณาภิรมย์ เป็นกรรมการอิสระท่ีมีความรู้และ
ความเช่ียวชาญด้านบญัชีและการเงิน จงึได้แตง่ตัง้ให้เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 โดยในปี 2561 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้สิน้จ านวน 6 ครัง้ ซึ่ง
กรรมการตรวจสอบทุกท่านท่ีอยู่ในต าแหน่งได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุก
ครัง้ และรายงานผลการปฏิบตัิหน้าท่ีต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม ่าเสมอ อีกทัง้ในการ
ประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชมุร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ
กบัผู้สอบบญัชีโดยไมมี่ผู้บริหารอยูท่ัง้ 6 ครัง้ 

 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  

 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2550 เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2550 ได้มีการแต่งตัง้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  อนมุตัขิอบเขตอ านาจหน้าท่ี  และพิจารณา
ค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการประกอบด้วยผู้ ทรงคุณวุฒิ ทัง้หมดจ านวน 3 ท่าน ซึ่งมี
สมาชิกท่ีเป็นกรรมการอิสระทัง้หมด จ านวน 3 ท่าน โดยกรรมการอิสระ 1 ใน 3 ท่าน เป็น
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  และคณะกรรมการมีวาระในการด ารง
ต าแหนง่คราวละ 3  ปี ดรูายละเอียดในหวัข้อโครงสร้างการจดัการของบริษัทฯ 

 ในปี 2561 บริษัทฯ มีการประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน รวมทัง้สิน้
จ านวน 3 ครัง้ ซึ่งกรรมการทุกท่านท่ีอยู่ในต าแหน่งได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนทุกครัง้ และคณะกรรมการสรรหาฯ รายงานผลการปฏิบตัิหน้าท่ี
ตอ่คณะกรรมการบริษัทอยา่งสม ่าเสมอ 

 ในระหวา่งปี 2561 สรุปสาระส าคญัของงานท่ีปฏิบตัไิด้ดงัตอ่ไปนี ้
1. พิจารณาสรรหาและคดัเลือกบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิและความเหมาะสม เพ่ือด ารงต าแหนง่

กรรมการบริษัทแทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่ตามวาระ 
2. พิจารณาทบทวนและอนมุตัิกฎบตัรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  
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3. พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของรูปแบบและหลกัเกณฑ์การจา่ยคา่ตอบแทน 

4. พิจารณาทบทวนเร่ืองคา่ตอบแทนประจ าปีของกรรมการ 
5. พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
6. พิจารณาประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประจ าปี 2561 
7. รายงานผลการปฏิบตัหิน้าท่ีตอ่คณะกรรมการบริษัทอย่างสม ่าเสมอ 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความ
เหมาะสมและเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้น และผู้ มีสว่นได้เสียในระยะยาวแล้ว 

 คณะกรรมการบริหาร  
ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิ จ านวน 3 ท่าน รายนามคณะกรรมการบริหาร ดรูายละเอียดใน
หวัข้อโครงสร้างการจดัการของบริษัทฯ 

 ในปี 2561 บริษัทฯ มีการประชมุคณะกรรมการบริหาร รวมทัง้สิน้จ านวน 36 ครัง้ 

 ในระหวา่งปี 2561 สรุปสาระส าคญัของงานท่ีปฏิบตัไิด้ดงัตอ่ไปนี ้
1. จดัท า เสนอแนะ และก าหนดนโยบายแนวทางธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ 

ตอ่คณะกรรมการ 
2. ก าหนดแผนธุรกิจ การบริหารงาน อนุมตัิงบประมาณส าหรับประกอบธุรกิจประจ าปี 

และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี รวมถึงด าเนินการตามแผนทางธุรกิจและกลยทุธ์ทาง
ธุรกิจโดยสอดคล้องกบันโยบาย และแนวทางธุรกิจท่ีได้แถลงตอ่คณะกรรมการ 

3. ก ากบั ควบคมุ และดแูลบริหารงานให้เป็นไปตามกลยทุธ์และแผนงานท่ีได้วางไว้ 

4. ปฏิบตัหิน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายในแตล่ะชว่งเวลาจากคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริหารได้บริหารงาน อย่างรอบคอบ เต็มก าลังความรู้ความสามารถ และ
สอดคล้องกับนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ เพ่ือ
ประโยชน์ของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้น และผู้ มีสว่นได้เสียในระยะยาวแล้ว 

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 5/2553 เม่ือวนัท่ี 16 สิงหาคม 2553 ได้มีการแต่งตัง้
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  อนุมตัิขอบเขตอ านาจหน้าท่ี  และพิจารณาค่าตอบแทน  
โดยคณะกรรมการ ประกอบด้วย ผู้ทรงคณุวฒุิ ทัง้หมดจ านวน 2 ทา่น ดรูายละเอียดในหวัข้อ
โครงสร้างการจดัการของบริษัทฯ 
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 โดยในปี 2561 บริษัทฯ มีการประชมุคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเพ่ือวางแผน ทบทวน
ระบบ หรือประเมินประสิทธิผลของการบริหารจดัการความเส่ียง  รวมทัง้สิน้จ านวน 1 ครัง้ 

 ในระหวา่งปี 2561 สรุปสาระส าคญัของงานท่ีปฏิบตัไิด้ดงัตอ่ไปนี ้

1. พิจารณาแผนงาน ปัจจยัความเส่ียงท่ีส าคญัของบริษัทฯ การด าเนินงานบริหารความ
เส่ียง การประเมินการบริหารความเส่ียงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ และแผนธุรกิจของ
บริษัทฯ 

2. ก ากบัดแูลและสนบัสนนุให้การบริหารความเส่ียงเป็นไปตามแผนงาน 

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้ปฏิบตัิงานในการบริหารความเส่ียงอย่างรอบคอบ เต็ม
ก าลังความรู้ความสามารถ และสอดคล้องกับนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและ
จรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ เพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้น และผู้ มีส่วนได้เสียในระยะ
ยาวแล้ว 

 คณะกรรมการบรรษัทภบิาล 

 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2554 เม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2554 ได้มีการแต่งตัง้
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล อนุมตัิขอบเขตอ านาจหน้าท่ี  และพิจารณาค่าตอบแทน  โดย
คณะกรรมการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ทัง้หมดจ านวน 2 ท่าน ดูรายละเอียดในหัวข้อ
โครงสร้างการจดัการของบริษัทฯ 

 โดยในปี 2561 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้มีการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง นโยบายการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี คูมื่อจรรยาบรรณของกลุม่บริษัทฯ และนโยบายท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ รวมถึง
การตดิตามประเมินผลการปฏิบตัิตามนโยบายดงักล่าว รวมทัง้สิน้จ านวน 1 ครัง้ 

 ในระหวา่งปี 2561 สรุปสาระส าคญัของงานท่ีปฏิบตัไิด้ดงัตอ่ไปนี ้

1. ทบทวนนโยบายก ากับดูแลกิจการท่ีดี คู่มือจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทอาร์เอส  และ
นโยบายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

2. ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานสอดคล้องไปกับนโยบายก ากับดูแลกิจการท่ีดี คู่มือ
จรรยาบรรณของกลุม่บริษัทอาร์เอส และนโยบายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 

3. ให้ค าแนะน าด้านการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีแก่คณะกรรมการบริษัท 

4. ก าหนดแนวทางและสอบทานการรายงานการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี
เพ่ือเสนอในรายงานประจ าปี 
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 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีความเห็นว่า รายการดงักล่าวมีความเหมาะสมและเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์ของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้น และผู้ มีสว่นได้เสียในระยะยาวแล้ว 

 คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวุฒิ จ านวน 3 ท่าน รายนามคณะกรรมการพฒันาทรัพยากรบุคคล 
และหน้าท่ีของคณะกรรมการพฒันาทรัพยากรบุคคล ดรูายละเอียดในหวัข้อโครงสร้างการ
จดัการของบริษัทฯ 

โดยในปี 2561 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมทัง้สิน้
จ านวน 4 ครัง้ 

 ในระหวา่งปี 2561 สรุปสาระส าคญัของงานท่ีปฏิบตัไิด้ดงัตอ่ไปนี ้

1. ทบทวนและพฒันานโยบาย และแนวทางการบริหารทรัพยากรบคุคล 

2. พฒันากลยทุธ์ และเทคนิควิธีเพ่ือการพฒันาทรัพยากรบคุคล 

3. ก ากบั และดแูลการด าเนินงานด้านพฒันาทรัพยากรบคุคล 

4. พิจารณา และตดัสินใจในประเดน็ท่ีเก่ียวข้องด้านพฒันาทรัพยากรบคุคล ตามแนวทาง
ท่ีได้รับอนมุตัโิดยคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้ปฏิบตัิงานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่าง
รอบคอบ เต็มก าลงัความรู้ความสามารถ และสอดคล้องกบันโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ี
ดีและจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ เพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้น และผู้ มีสว่นได้เสียใน
ระยะยาวแล้ว 

เลขานุการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตัง้ให้ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบตัิการ ท าหน้าท่ีเป็นเลขานกุาร
บริษัท ซึ่งปัจจุบนั คือ นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล เพ่ือให้การด าเนินการของบริษัทฯ เป็นไปตาม
หลกัการก ากับดแูลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย โดยมีบทบาทหน้าท่ีหลกั ดงันี ้

1. ให้ค าแนะน าด้านกฎหมาย ด้านบญัชีและภาษี และกฎเกณฑ์ต่างๆท่ีคณะกรรมการ
จะต้องทราบ  

2. ปฏิบตัหิน้าท่ีในการดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการ 

3. ประสานงานให้มีการปฏิบตัติามมตคิณะกรรมการ 
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 เลขานุการบริษัทเป็นผู้ ท่ีมีความรู้ทัง้ทางด้านบญัชีและกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้
ส่งเสริมให้ผู้ ท่ีท างานสนบัสนุนงานของเลขานุการบริษัทและคณะกรรมการบริษัทได้เข้าร่วมอบรม
คอร์ส Company Secretary Program (CSP)  ของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
นอกจากนัน้ บริษัทฯ ยงัมีหน่วยงานก ากับการปฏิบตัิงาน (Compliance Unit) ซึ่งอยู่ในสงักัดส านกั
กฎหมาย ช่วยดแูลงานของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั หรือกฎหมาย
อีกด้วย  

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีก าหนดประชมุโดยปกติอยา่งน้อยปีละ 4 ครัง้ และมีการประชมุพิเศษ
เพิ่มเติมตามความจ าเป็น โดยมีการก าหนดวาระการประชมุ และวนัประชมุไว้ล่วงหน้า  โดยมีวาระ
พิจารณาติดตามผลการด าเนินงานเป็นประจ า ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม  พร้อม
ระเบียบวาระการประชุม และเอกสารการประชุมก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั  เพ่ือให้
คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศกึษาข้อมลูอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชมุ  โดยประธานกรรมการ 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการอิสระซึ่งได้รับการแตง่ตัง้ 1 ท่าน ร่วมกนัพิจารณาการเลือก
เร่ืองเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาให้แน่ใจว่าเร่ืองท่ีส าคญัได้ถูกบรรจเุข้า
วาระการประชมุเรียบร้อยแล้ว และกรรมการแตล่ะทา่นมีความเป็นอิสระท่ีจะเสนอเร่ืองเข้าสูว่าระการ
ประชมุ ตลอดจนคณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงข้อมลูท่ีจ าเป็นได้จากประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
ทัง้นี ้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ (นิยามและคุณสมบตัิดรูายละเอียดในหวัข้อโครงสร้างการ
จดัการของบริษัทฯ) จะเข้าร่วมประชุมทุกครัง้ โดยในปี 2561 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทรวมทัง้สิน้จ านวน 5 ครัง้ โดยการประชมุจดัท่ีส านกังานใหญ่ของบริษัทฯ ทกุครัง้ ซึ่งกรรมการ
ทกุทา่นท่ีอยูใ่นต าแหนง่ได้เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท ทกุครัง้ ยกเว้น นายองอาจ           สิงห์
ล าพอง ท่ีขาดการประชมุ 1 ครัง้  เน่ืองจากตดิภารกิจ  

ในกรณีท่ีมีกรรมการท่านใดเป็นผู้ มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยส าคัญในเร่ืองท่ีก าลังพิจารณา 
กรรมการทา่นนัน้จะไมเ่ข้าร่วมการประชมุระหวา่งการพิจารณาเร่ืองนัน้ๆ 

นอกจากนี ้จ านวนองค์ประชุมขัน้ต ่า ณ ขณะท่ีคณะกรรมการจะลงมติในท่ีประชุม
คณะกรรมการ ต้องมีกรรมการอยูไ่มน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายให้กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสท่ีจะประชุมระหว่าง
กันเองตามความจ าเป็น เพ่ืออภิปรายปัญหาต่างๆ เก่ียวกับการจดัการท่ีอยู่ในความสนใจโดยไม่มี
ฝ่ายจดัการร่วมด้วย และให้แจ้งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารทราบถึงผลการประชมุด้วย  
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การประเมินผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทเป็น
ประจ าทุกปีตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท แบ่งออกเป็นการ
ประเมินผลเป็นรายบุคคลโดยตนเอง และการประเมินผลคณะกรรมการทัง้คณะ เพ่ือให้
คณะกรรมการบริษัทร่วมกนัพิจารณาตรวจสอบผลงานและปัญหาเพ่ือการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ท างานของคณะกรรมการบริษัทให้ดียิ่งขึน้  

 องค์ประกอบของการประเมิน ประกอบด้วย โครงสร้างและคุณสมบตัิของคณะกรรมการ 
บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชมุคณะกรรมการ การท าหน้าท่ีของ
กรรมการ ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผู้บริหาร  

อีกทัง้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนให้ความเห็นในการก าหนดเกณฑ์การ
ประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารจะถูกประเมินตามแบบ
ประเมินผลการปฏิบตังิานท่ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนก าหนด และประเมินโดย
คณะกรรมการบริษัทซึง่เป็นกรรมการอิสระเทา่นัน้ เพ่ือการปรับปรุงแก้ไขตอ่ไป  

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทเป็น
ประจ าทุกปี เม่ือวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2562 ได้มีการ
พิจารณาประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทประจ าปี 2561 เพ่ือให้คณะกรรมการ
บริษัทร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขต่อไป  และผลการปฏิบตัิงานของ
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารประจ าปี 2561 ได้ถูกประเมินโดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งเป็นกรรมการ
อิสระเทา่นัน้ เพ่ือพิจารณาผลงานและการปรับปรุงแก้ไขตอ่ไป  

นอกจากนัน้ คณะกรรมการยงัจดัให้มีการประเมินผลงานทัง้คณะ และเป็นรายบุคคลของ
คณะกรรมการชุดย่อยทัง้หมด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการบริหาร 
และคณะกรรมการพฒันาทรัพยากรบคุคล 

การจ่ายค่าตอบแทน 

บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส 
ส าหรับประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและผู้บริหารระดบัสงู บริษัทฯ มีนโยบายทัง้ระยะสัน้และระยะยาวท่ี
จะให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ประสบการณ์  ภาระหน้าท่ี ขอบเขตของ
บทบาทและความรับผิดชอบ ผลการปฏิบตัิงานของแตล่ะคน รวมถึงประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจาก
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กรรมการแต่ละคน  และสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทและผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว และการจ่ายผลตอบแทนของอุตสาหกรรม
เดียวกัน ส่วนนโยบายค่าตอบแทนกรรมการนัน้ ผู้ ถือหุ้นได้อนุมตัิค่าตอบแทนของกรรมการ โดยท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2561 และท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ได้พิจารณา
อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมซึ่งสูงเพียงพอท่ีจะดึงดูด รักษา
กรรมการท่ีมีคุณสมบัติท่ีต้องการ และสอดคล้องกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส่วนการ
ประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนก าหนด
เกณฑ์การประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาให้ความเห็นชอบ อีกทัง้ผลการปฏิบตัิงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารจะถูกประเมินโดย
คณะกรรมการบริษัทซึง่เป็นกรรมการอิสระเทา่นัน้ (รายละเอียดคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหารได้
แสดงไว้ในหวัข้อโครงสร้างการจดัการของบริษัทฯ) 

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการเดิมซึ่งได้รับมอบหมายแนะน ากรรมการใหม่ให้
รู้จักบริษัทฯ และบรรยายสรุปแผนธุรกิจของบริษัทฯ ผลประกอบการ กลยุทธ์ สภาพการแข่งขัน 
วิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กร นโยบายก ากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทัง้ข้อมูลอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น 

 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายท่ีจะเสริมสร้างและพฒันาความรู้ใหม่ๆ ให้กบักรรมการและ
ผู้บริหาร โดยสนับสนุนให้เข้ารับการสัมมนาและการอบรมในหลักสูตรท่ีเป็นประโยชน์ ซึ่งจัด โดย
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย และสถาบนัอ่ืนๆ เพ่ือสนบัสนนุการปฏิบตัิหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ ออกคา่ใช้จา่ย ซึง่ในปี 2561 ได้สนบัสนนุกรรมการเข้าร่วมอบรม ดงันี ้

กรรมการ ต าแหนง่ หลกัสตูรท่ีอบรมในปี 2561 

นายองอาจ สิงห์ล าพอง กรรมการ และรองกรรมการ
ผู้อ านวยการอาวโุส 

Director Accreditation 
Program (DAP) class 150   

ปี 2561 

แผนการสืบทอดงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและผู้บริหารระดับสูง 

คณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนให้มีการจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่ง ซึ่งจะช่วยให้การ
ด าเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปได้อย่างราบร่ืน นอกจากนัน้ คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีโครงการ
ส าหรับพฒันาผู้บริหาร ซึ่งเป็นการเตรียมให้พร้อมเป็นแผนท่ีต่อเน่ืองถึงผู้ สืบทอดงานของประธาน
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เจ้าหน้าท่ีบริหารและผู้บริหารระดบัสูง ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ เพ่ือลดความเส่ียงจาก
การขาดความตอ่เน่ืองในการบริหารจดัการองค์กร มีขัน้ตอนด าเนินการ ดงันี ้

1. คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการพฒันาทรัพยากรบคุคล พิจารณาเสนอช่ือและ
คดัเลือกกลุม่ผู้บริหารซึง่มีศกัยภาพสงู เพ่ือน ามาพฒันาและเตรียมความพร้อม 

2. คณะกรรมการพฒันาทรัพยากรบคุคลด าเนินการให้มีการพฒันาผู้บริหารกลุ่มดงักล่าว
โดยจดัโปรแกรมพฒันาผู้บริหารระดบัสงู  

3. คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการพฒันาทรัพยากรบคุคล ร่วมพิจารณาคดัเลือก
ผู้ ท่ีมีความเหมาะสมเพ่ือมาด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและผู้ บริหาร
ระดบัสงู ส าหรับต าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารท่ีมีการคดัเลือกแล้วจะน าเสนอตอ่ท่ี
ประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ตลอดจนคณะกรรมการบริษัท
ตอ่ไป 

4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนจะพิจารณาบุคคลท่ีได้รับการเสนอมา
ว่ามีความเหมาะสม และมีความรู้ความสามารถ ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ได้ 
พร้อมข้อมลูตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือน าเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทเพ่ือแตง่ตัง้
ตอ่ไป 

งานนักลงทุนสัมพันธ์ 

คณะกรรมการบริษัท ตระหนกัดีวา่ข้อมลูของบริษัทฯ ทัง้ท่ีเก่ียวกบัการเงินและท่ีไมใ่ชก่ารเงิน 
ล้วนมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจของผู้ลงทุนและผู้ มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ จึงให้ความส าคญัต่อ
การเปิดเผยสารสนเทศท่ีมีความถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทัว่ถึง ทัง้โดยผ่านช่องทางจากส่ือการ
เผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทัง้จัดให้มีการประชุม
พบปะระหว่างคณะผู้บริหารของบริษัทฯ กบันกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ กองทนุ และนกัลงทนุทัว่ไป เพ่ือ
ตอบข้อซักถามต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ก าหนดให้ “แผนกนักลงทุนสัมพันธ์” ท า
หน้าท่ีติดตอ่ส่ือสาร ให้ข้อมลู ข่าวสาร และ กิจกรรมตา่งๆ ของบริษัทฯ แก่นกัลงทนุสถาบนั ผู้ ถือหุ้น  
นกัวิเคราะห์ ภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง และนกัลงทนุทัว่ไป ทัง้นี ้นกัลงทนุสามารถติดตอ่หน่วยงานดงักล่าว
ได้ท่ี       

หมายเลขโทรศพัท์ : +66 2938 4307 และ +66 2511 0555 ตอ่ 1496  

เว็บไซต์ : http://www.rs.co.th/investor.html  

เฟซบุ๊ก : http://www.facebook.com/pages/rs-ir/256459961140733  

ทวิตเตอร์ : https://twitter.com/rs_ir หรือ 
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อีเมล : ir@rs.co.th  

นอกจากนีใ้นรอบปี 2561 บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมลูสารสนเทศของบริษัทฯ ผา่นกิจกรรมตา่งๆ ดงันี ้

 การจดัประชมุนกัวิเคราะห์ เพ่ือแถลงผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในทกุไตรมาส โดยเปิด
โอกาสให้นักวิเคราะห์ได้พบปะผู้บริหารเพ่ือตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ และเอกสาร
ประกอบการประชมุได้ถกูน าเสนอผา่นเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

 การเข้าร่วมงานท่ีจัดขึน้โดยตลาดหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์ในการพบปะนักลงทุน
สถาบัน และนักลงทุนต่างชาติ ได้แก่ งาน J.P. Morgan’s Thailand Conference งาน 
Corporate Day by Krungsri (H&B and Medical Tourism) ง าน  Corporate Day by 
KTBST ง าน  Thailand Focus 2018 “The Future is Now” ง าน  Money Talk ณ  ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และงาน Media Day by Bualuang Securities อีกทัง้ยังเปิด
โอกาสให้นักลงทุนและผู้ ถือหุ้นได้พบปะพูดคุยกับผู้บริหารระดบัสูงท่ีบริษัทฯ เพ่ือตอบข้อ
สงสยัในประเด็นตา่งๆ และทราบถึงแนวทางการด าเนินงานในอนาคต รวมถึงธุรกิจใหมแ่ละ
กลยทุธ์ใหม่ๆ  ท่ีบริษัทฯ ได้ด าเนินการระหวา่งปีด้วย  

 ผู้บริหารและทีมนกัลงทุนสมัพนัธ์เดินทางไปพบและพูดคยุเก่ียวกับภาพรวมเศรษฐกิจไทย 
ภาพรวมของบริษัทฯ รวมถึงการเติบโตของธุรกิจใหม่ แก่นกัวิเคราะห์ นกัลงทนุ และกองทนุ
ในตา่งประเทศ  

 นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้จัดท าแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ56-1) และรายงาน
ประจ าปี (แบบ56-2) เผยแพร่ทางระบบ SETPortal ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และในเว็บไซต์
ของบริษัทฯ ในสว่นของรายงานประจ าปี บริษัทฯ ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นเป็นประจ าทกุปี รวมถึง
จดัท ารูปเลม่และแผน่ซีดีส าหรับผู้ ถือหุ้นในงานประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 

9.2 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2550 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2550 ได้มีมติแต่งตัง้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และอนมุตัิขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ดงันัน้ การคดัเลือกบุคคลท่ีจะเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของ
บริษัทฯ ต้องผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน วิธีการสรรหากรรมการจะกระท า
โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคดัเลือกตามเกณฑ์คณุสมบตัิ
ตามมาตรา 68 แหง่พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ีเก่ียวข้อง นอกจากนีย้งัพิจารณาถึงความหลากหลายของ
ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถเฉพาะเพ่ือประโยชน์และการพัฒนากิจการของ 
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บริษัทฯ รวมทัง้การอุทิศเวลา และความพยายามในการปฏิบัติหน้าท่ี จากนัน้จึงน ารายช่ือเสนอ
คณะกรรมการบริษัทและท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแตง่ตัง้ 

ในการแตง่ตัง้คณะกรรมการของบริษัทฯ ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการ โดยใช้เสียง
ข้างมากตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

 1. ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่เสียงหนึง่ 

 2.  ให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลไป 

 3. บคุคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ
เท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึ่งได้รับการ
เลือกตัง้ในล าดบัถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้
ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดคณุสมบตัขิองกรรมการท่ีต้องการสรรหา ให้สอดคล้องกับกล
ยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีความหลากหลายส าหรับผู้ ท่ีจะมาท าหน้าท่ีเป็นกรรมการ  
โดยพิจารณาจากทกัษะท่ีจ าเป็นท่ียงัขาดอยูใ่นคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้ วิชาชีพ ความเช่ียวชาญ
เฉพาะด้าน และเพศ เป็นต้น ดงัจะเห็นได้ในปี 2558 คณะกรรมการได้มีการสรรหากรรมการอิสระท่ี
เป็นผู้หญิงจ านวน 1 ท่าน เพ่ือให้มีความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ อย่างไรก็ตาม 
คณะกรรมการ ยังได้ใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม่ แต่
คณุสมบตัยิงัไมเ่หมาะสมกบับริษัทฯ ณ ขณะนัน้ และในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการได้จดัท า 
Board Skill Matrix เพ่ือก าหนดคณุสมบตัิของกรรมการท่ีต้องการสรรหาโดยพิจารณาจากกลยทุธ์ใน
การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

ความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน (เป็นกรรมการอิสระ 3 
ท่าน) และเป็นกรรมการท่ีเป็นผู้ บริหาร 5 ท่าน ประวัติของกรรมการแต่ละท่านแสดงไว้ในหัวข้อ
คณะกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการเป็นบคุคลเดียวกบัประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และเป็นตวัแทนของกลุ่มผู้ ถือ
หุ้นใหญ่ อย่างไรก็ตาม โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วย กรรมการท่ีเป็นอิสระ 1 ใน 
3 ของกรรมการทัง้คณะ ท าให้เกิดการถ่วงดลุและสอบทานการบริหารงาน 
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คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า กรรมการอิสระทัง้ 3 ท่าน มีความเป็นอิสระ และมีคณุสมบตัิ
ตามนิยามท่ีบริษัทฯ ก าหนดขึน้ ดังรายละเอียดในหัวข้อโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ทัง้นี ้
คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า นายพิศิษฐ์   ดัชณาภิรมย์  เป็นกรรมการอิสระท่ีมีความรู้และความ
เช่ียวชาญด้านบญัชีและการเงิน จงึได้แตง่ตัง้ให้เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

ความเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดคุณสมบัติท่ีเหมาะสมของผู้ ท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการ 
ประกอบด้วยผู้ มีความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านท่ีเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ รวมทัง้
อุทิศเวลา ความรู้ ความสามารถ และความพยายามในการปฏิบตัิหน้าท่ีเพ่ือเสริมสร้างให้บริษัทฯ
เจริญก้าวหน้า และก าหนดนโยบายให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารระดบัสงู* ท่ีมีหน้าท่ีรายงานการ
ถือครองหลกัทรัพย์ตามกฎหมายจดัสง่รายงานดงักลา่วให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นประจ า 

ในคณะกรรมการของบริษัทให้กรรมการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่
เกิน 3 บริษัท และให้กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนได้ไม่
เกิน 2 บริษัท ตลอดจนในการไปด ารงต าแหนง่กรรมการท่ีบริษัทจดทะเบียนอ่ืนของประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารและผู้บริหารระดบัสงู* ของบริษัทฯ ต้องผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน  

กรรมการหรือผู้บริหารระดบัสูงของบริษัทไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบ
บญัชีภายนอกท่ีบริษัทใช้บริการอยูใ่นชว่ง 2 ปีท่ีผา่นมา 

หมายเหต ุ  *  หมายถึง ผู้บริหารตามนิยามของ ก.ล.ต. 

ประสิทธิภาพในการท าหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 

 การก าหนดนโยบาย 

คณะกรรมการบริษัทมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ ภารกิจ กลยทุธ์ เป้าหมาย 
แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนก ากับดแูลให้ฝ่ายจดัการด าเนินการให้เป็นไปตาม
แผนธุรกิจ และงบประมาณท่ีวางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนมีจุดมุ่งหมายไป
ในทิศทางเดียวกัน รวมถึงการจัดการให้บริษัทฯ มีนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ระบบการ
ควบคมุภายใน การตรวจสอบภายใน และนโยบายและการด าเนินงานบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม 
รวมทัง้มีการติดตามผลการด าเนินงานในเร่ืองดงักล่าวอย่างสม ่าเสมอในการประชมุคณะกรรมการ
บริษัท นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาการก าหนดและแยกบทบาทหน้าท่ี และความ
รับผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
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ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการพฒันาทรัพยากรบคุคล และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารอยา่งชดัเจน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี  1/2562 เม่ือวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีการ
พิจารณาทบทวนและอนุมตัิวิสยัทศัน์และภารกิจของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาทบทวน
และอนมุตัวิิสยัทศัน์และภารกิจของบริษัทฯ อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

 การก ากับดูแลฝ่ายจัดการ 

คณะกรรมการบริษัทได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายใน ผลการจดัการ
ความเส่ียง และการปฏิบตัิตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดีเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
เม่ือวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2562 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2562 ได้มีการพิจารณาประเมิน
ความเพียงพอของระบบควบคมุภายในและผลการบริหารความเส่ียง และประเมินเร่ืองการปฏิบตัิ
ตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

9.3 การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

การเสนอช่ือและใช้สิทธิออกเสียงแตง่ตัง้บคุคลเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ มีอ านาจควบคมุ
ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต้องได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษรด้วย เว้น
แต่บริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทขนาดเล็กท่ีเป็น operating arms ของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท
มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเป็นผู้ แต่งตัง้  โดยบุคคลท่ีได้รับแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการ 
ผู้บริหาร หรือผู้ มีอ านาจควบคมุในบริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วม มีหน้าท่ีด าเนินการเพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสุด
ของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนัน้ๆ และให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทแม่ ซึ่งบริษัทฯ ได้
ก าหนดให้บคุคลท่ีได้รับแตง่ตัง้นัน้ ต้องได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทก่อนท่ีจะไปลงมติ หรือ
ใช้สิทธิออกเสียงในเร่ืองส าคญัในระดบัเดียวกับท่ีต้องได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการ หากเป็นการ
ด าเนินการโดยบริษัทฯ เอง 

นอกจากนี ้ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บุคคลท่ีได้รับแต่งตัง้จากบริษัทฯ นัน้ ต้องดแูลให้บริษัท
ย่อยมีข้อบงัคบัในเร่ืองการท ารายการเก่ียวโยงท่ีสอดคล้องกับบริษัทฯ มีการจดัเก็บข้อมูล และการ
บันทึกบัญชีให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดท างบการเงินรวมได้ทันก าหนดด้วย 
ตลอดจนก าหนดระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสมและรัดกมุเพียงพอและท ารายการตา่งๆ เป็นไป
อยา่งถกูต้องตามกฎหมาย และหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 

ตลอดปี 2561 บริษัทฯ ได้ปฏิบตัติามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ยกเว้นเร่ืองตอ่ไปนี ้

1. ไม่ได้เปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการท่ีเป็นผู้ บริหารในส่วนท่ีได้รับจากการเป็น
กรรมการบริษัทอ่ืน เพราะไมใ่ชข้่อมลูของบริษัทฯ 
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2. ประธานกรรมการเป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และเป็นตวัแทนของ
กลุ่มผู้ ถือหุ้ นใหญ่ อย่างไรก็ตาม โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วย 
กรรมการท่ีเป็นอิสระ 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้คณะ ท าให้เกิดการถ่วงดลุและสอบทาน
การบริหารงานท่ีโปร่งใสและรัดกมุ 

3. คณะกรรมการไม่ได้ก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระไว้ให้ไม่เกิน 9 ปี 
เ น่ืองจากมีความเห็นว่า กรรมการอิสระเป็นผู้ ท่ี มีความรู้ความสามารถ และมี
ประสบการณ์มาก ดงันัน้ การด ารงต าแหน่งกรรมการเป็นเวลานานจะช่วยให้เข้าใจการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทได้ดียิ่งขึน้ 

4. บริษัทฯ ไม่ได้ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดบัสูงแจ้งต่อคณะกรรมการ หรือผู้ ท่ี
คณะกรรมการมอบหมายเก่ียวกับการซือ้ขายหุ้นของบริษัทฯ อย่างน้อย 1 วนัล่วงหน้า 
ก่อนท าการซือ้ขาย เน่ืองจากบริษัทมีระเบียบข้อบงัคบัในเร่ืองการใช้ข้อมลูภายในของ
บริษัทและนโยบายท่ีครอบคลมุเร่ืองการใช้ข้อมลูภายใน  

9.4 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทฯ ได้ด าเนินการแจ้งให้ผู้บริหารฝ่ายตา่งๆ ให้เข้าใจถึงภาระหน้าท่ีในการรายงานการถือ
หลักทรัพย์ในบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ  ตลอดจนรายงานการ
เปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 นอกจากมาตรการท่ีเป็นข้อก าหนดของกฎหมายแล้ว บริษัทฯ ได้มีนโยบาย
เป็นลายลกัษณ์อกัษรซึ่งครอบคลมุเร่ืองการใช้ข้อมูลภายในไว้ในคูมื่อจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ 
เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบตัิแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน โดยคูมื่อจรรยาบรรณของกลุ่ม
บริษัทฯ ผ่านมติการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วเม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2549  ซึ่งได้มีการ
พิจารณาทบทวน ปรับปรุง และอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทุกปี ซึ่งการ
พิจารณาทบทวน ปรับปรุง และอนมุตัิครัง้ล่าสุดเป็นการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี  1/2562 
เม่ือวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2562 นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้มีการก าหนดระเบียบข้อบงัคบัในการน าข้อมูล
ภายในของบริษัทฯ ไปใช้ดงันี ้

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องรักษาความลบั และ/หรือ
ข้อมลูภายในของบริษัทฯ 

2. กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องไม่น าความลบั และ/หรือ
ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปเปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพ่ือ
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ประโยชน์แก่บคุคลอ่ืนใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทน
หรือไมก็่ตาม 

3. กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัทฯ จะต้องไม่ท าการซือ้ขาย โอนหรือ
รับโอน หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ความลบัและ/หรือข้อมลูภายในบริษัทฯ และ/หรือ
เข้าท านิติกรรมอ่ืนใดโดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ อันอาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายตอ่บริษัทฯ ไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อม 

 โดยข้อก าหนดนีร้วมความถึงคูส่มรสหรือผู้ ท่ีอยู่กินด้วยกนัฉนัสามีภริยา บพุการี ผู้ สืบสนัดาน 
ผู้ รับบตุรบญุธรรม หรือบตุรบญุธรรม และพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกนั หรือพ่ีน้องร่วมบิดาหรือร่วม
มารดาเดียวกัน ของกรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลูกจ้างของบริษัทฯ พนกังานคนใดฝ่าฝืนใน
ระเบียบดงักลา่วบริษัทฯ จะถือวา่ได้กระท าผิดอยา่งร้ายแรงโดยอาจมีโทษตัง้แตข่ัน้ตกัเตือนด้วยวาจา
จนถึงขัน้ให้ออกจากงาน 

ตัง้แตปี่ 2551 คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูซือ้
ขายหุ้นบริษัทฯ ในชว่ง 3 สปัดาห์ก่อนงบการเงินเผยแพร่และ 2 วนัหลงัเปิดเผยงบการเงิน  

9.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

9.5.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายคา่สอบบญัชีให้กบับริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส 
จ ากัด ซึ่งเป็นส านกังานสอบบญัชีท่ีผู้ สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2561 สงักัด รวมทัง้บุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวข้องกบัผู้สอบบญัชีและส านกังานสอบบญัชีท่ีผู้สอบบญัชีสงักดั ในรอบปีบญัชีท่ีผ่านมา 
มีจ านวนเงินรวม 5 ล้านบาท โดยเป็นของบริษัทฯ จ านวนเงิน 1.39 ล้านบาท และบริษัทย่อยรวมกัน 
จ านวนเงิน 3.61 ล้านบาท 

9.5.2 ค่าบริการอ่ืนๆ 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยจา่ยคา่บริการส าหรับการสอบทานแบบสรุปคา่ธรรมเนียมใบอนญุาต
รายปี (นส.1) และแบบแสดงประเภทของรายได้จากการประกอบกิจการ (นส.2) ตามประกาศ กสทช. 
เร่ืองค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 และ
คา่บริการอ่ืนๆ ให้กบับริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส์ เอบีเอเอส จ ากดั มีจ านวนเงินรวม 0.35 ล้าน
บาท โดยเป็นของบริษัทฯ จ านวนเงิน 0.15 ล้านบาท และบริษัทย่อยรวมกัน จ านวนเงิน 0.20 ล้าน
บาท 
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้ที่เก่ียวข้อง 

บริษัทฯ ส่งเสริมการพฒันาอย่างยัง่ยืนด้วยความรับผิดชอบต่อสงัคม  สิ่งแวดล้อม และผู้ มี
สว่นได้เสีย ซึง่สอดคล้องกบัวิสยัทศัน์ (Vision) ของบริษัทฯ โดยแบง่ตามกิจกรรมได้ดงันี ้

10.1 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม  

บริษัทฯ มุ่งมั่นกระท าในสิ่งท่ีถูกต้อง ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา 
ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบของบริษัทฯ โดยถือปฏิบตัิตามจรรยาบรรณนีใ้นทกุกิจกรรมและใน
การตดัสินใจในทกุเร่ืองของบริษัทฯ 

10.2 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน  

บริษัทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัในเร่ืองการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนั ก าหนดนโยบายการ
ตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนัเพ่ือให้แนวทางปฏิบตัิของบริษัทมีความชดัเจนยิ่งขึน้  และไม่ยอมรับการ
ทุจริตคอร์รัปชนัในทุกรูปแบบ ตลอดจนสร้างจิตส านึกและค่านิยมในเร่ืองความซ่ือสตัย์ สุจริต และ
การตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนั ให้เป็นวฒันธรรมองค์กร โดยก าหนดให้มีการก ากบัดแูล ควบคมุดแูล 
บริหารความเส่ียง และระบบควบคมุภายในเพ่ือป้องกนัการทจุริตคอร์รัปชนัอยา่งมีประสิทธิภาพ 

10.3 การเคารพสิทธิมนุษยชน  
บริษัทฯ ให้ความส าคญัในการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยเป็นหลกัยึดมัน่ในการด าเนินธุรกิจ

โดยถือว่าหลกัสิทธิมนษุยชน เป็นสิทธิขัน้พืน้ฐานท่ีมนษุย์เกิดมาพร้อมกบัความเสมอภาค ความเท่า
เทียมในแง่ของศกัดิ์และสิทธ์ิ โดยจะไม่มีการกีดกัน หรือไม่ให้สิทธิพิเศษ หรือเลือกปฏิบตัิแก่ผู้หนึ่ง
ผู้ ใด  เ น่ืองจากความแตกต่างทาง ด้านเ ชื อ้ชาติ  สัญชาติ  ศาสนา  เพศ  สีผิ ว  อายุ  ภาษา 
สถาบนัการศกึษา รวมทัง้ไมเ่ก่ียวข้องกบัการละเมิดสิทธิมนษุยชน 

10.4 การปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม  

บริษัทฯ ค านงึถึงความส าคญัของทนุมนษุย์ (Human Capital) ซึง่เป็นปัจจยัส าคญัท่ีสุดท่ีจะ
ผลกัดนัให้องค์กรบรรลสุูเ่ป้าหมาย บริษัทฯ จงึมีแผนการสง่เสริมและพฒันาทรัพยากรบคุคลไว้ดงันี ้

 ก าหนดให้มีแผนงานและมีการจดัสรรงบประมาณในแตล่ะปีไว้อย่างชดัเจน  มีการจดั
ระดบัการพัฒนาทรัพยากรบุคคลไว้ 3 ระดบั คือ การพัฒนาองค์กร (Organization 
Development) การพัฒนาอาชีพ  (Career Development) และการฝึกอบรมและ
พฒันา (Training Development)  
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 จดัตรวจสุขภาพประจ าปีให้พนกังาน โดยจดัโปรแกรมการตรวจสุขภาพท่ีเหมาะสม 
และเจรจาตอ่รองกบัโรงพยาบาลให้พนกังานสามารถเพิ่มรายการตรวจสขุภาพได้ใน
ราคาพิเศษ พร้อมทัง้อ านวยความสะดวกให้โรงพยาบาลมาให้บริการตรวจสขุภาพถึง
ท่ีอาคารส านกังานของบริษัทฯ 

 จดัสรรสวสัดิการพนกังาน เช่น สวสัดิการค่ารักษาพยาบาลผ่านการประกันชีวิตและ
อบุตัเิหตหุมู ่สวสัดกิารเงินชว่ยเหลือและอ่ืนๆ เชน่ เงินชว่ยเหลืองานศพ กรณีพนกังาน
เสียชีวิต และกรณีบิดา มารดา บุตร หรือคู่สมรสท่ีชอบด้วยกฎหมายของพนักงาน
เสียชีวิต เงินชว่ยเหลือกรณีพนกังานสมรส กรณีพนกังานอปุสมบท เป็นต้น 

 บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการสร้างความผูกพัน (Engagement) ของพนักงานใน
องค์กรมาอย่างต่อเน่ือง โดยจดัให้มีกิจกรรมตา่งๆ เช่น กิจกรรม We Applause และ
กิจกรรมท่ีร่วมให้ก าลังใจพนักงาน และร่วมแสดงความยินดีกับพนักงานเป็น
รายบุคคลหรือหน่วยงานท่ีประสบความส าเร็จ และสร้างความภูมิใจในงานของตน 
กิจกรรม Job Switching ให้ผู้ ร่วมกิจกรรมได้ลองท างานในหน้าท่ีอ่ืนๆ เพ่ือให้เกิดการ
ยอมรับระหวา่งกนั เป็นต้น 

 บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน โดยจดัให้มีตวัแทนพนกังานทกุระดบัร่วมเป็นคณะท างานด้านความปลอดภัย
ในระดบัตา่งๆ เพ่ือขบัเคล่ือนนโยบายด้านความปลอดภยัให้เห็นผลเป็นรูปธรรม และ
สอดคล้องตามกฎหมายและมาตรฐานด้านความปลอดภยัท่ีเก่ียวข้อง 

10.5 ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค  

บริษัทฯ มุ่งมัน่ในการสร้างสรรค์ ผลิตและจ าหน่ายสินค้าและให้บริการท่ีมีคณุภาพ รวมถึง
ผลงานด้านส่ือและด้านบนัเทิงทุกรูปแบบ เพ่ือสร้างความพึงพอใจอย่างต่อเน่ืองให้กับลูกค้าของ
บริษัทฯ ตลอดจนมีหน่วยงานให้บริการ ดูแล ชีแ้จงข้อสงสัย และแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับลูกค้า 
บริษัทฯ ยินดีรับคืนสินค้าทกุประเภท หากพบว่าสินค้าช ารุด ไม่ได้คณุภาพตามต้องการ หรือใช้แล้ว
เกิดปัญหาในภายหลงั 

10.6 การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม  

บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้างจิตส านึกให้แก่พนกังานในการอนรัุกษ์และการใช้
ทรัพยากรและพลงังานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ รณรงค์ให้พนกังานลดการใช้แก้วพลาสติก ปลกุ
กระแสการใช้ถงุผ้าแทนถงุพลาสตกิ และประชาสมัพนัธ์แนวทางรักษ์โลกท่ีท าได้ในชีวิตประจ าวนัของ
ผู้บริหารและศิลปิน ตลอดจนสร้างสรรค์และสนบัสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อการดูแลรักษา  
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การอนุรักษ์ และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลงังานต่างๆ อย่างต่อเน่ือง โดยการ
ส่งเสริม รณรงค์ และปลกูจิตส านึกร่วมกนัในการรู้จกัถึงประโยชน์ เห็นคณุคา่ และใช้ทรัพยากรอยา่ง
มีประสิทธิภาพ ทัง้การสนบัสนนุให้ลดการใช้กระดาษ เชน่ ใช้ข้อมลูทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึน้ การใช้
กระดาษสองหน้า การชว่ยกนัประหยดัไฟฟ้า เชน่ การปิดระบบปรับอากาศก่อนเลิกงานประมาณ 30 
นาที ดบัหลอดไฟหลอดกลางส าหรับโคมไฟท่ีเป็นประเภท 3 หลอด ปิดแอร์และไฟฟ้าช่วงระหว่างพกั 
โดยการตดิส่ือประชาสมัพนัธ์ตามจดุตา่งๆ ให้พนกังานรับทราบ 

10.7  การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม  

บริษัทฯ ผลกัดนัให้เกิดกระแสพฒันาคณุภาพของสงัคม ทัง้ท่ีด าเนินการเอง และร่วมมือกับ
รัฐและชุมชน ตลอดจนสนับสนุนให้พนักงานและลูกจ้างมีส่วนร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ เพ่ือ
ชมุชน และสงัคมอยา่งสม ่าเสมอ โดยมีการตดิตาม วดัผลความคืบหน้า และความส าเร็จในระยะยาว 
เพ่ือให้แน่ใจว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามนโยบายเก่ียวกับสงัคมและสิ่งแวดล้อม  โดยในปี 2561 กลุ่ม
บริษัทฯ มีบทบาทและความรับผิดชอบตอ่สงัคมผ่านกิจกรรมเพื่อสงัคม ดงันี ้

COOLfahrenheit น าโดยคุณปริญญ์ หม่ืนสุกแสง
กรรมการผู้ จัดการ พร้อมด้วย  คูลเจ. ไปป์-ปวร        
กิจเจริญการกลุ มอบเงินจากการจดักิจกรรม COOL 
Running  #วิ่งเอาลุค ให้ "มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี"  โดยมี นพ. วิ รัช    
พนัธ์พานิช รองเลขาธิการฝ่ายบริหาร และ นพ.พิรุณ 

ค าอุ่น รองเลขาธิการฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นผู้ รับมอบเพ่ือน าไปจัดท าขาเทียมให้กับคนพิการท่ี
ยากไร้ด้อยโอกาส 

COOLfahrenheit น าโดยคณุปริญญ์ หม่ืนสกุแสง กรรมการผู้จดัการ และ คลูเจ. เป็นตวัแทนน าเงิน
บริจาค จากกิจกรรม “COOL Degree ฟังดีได้ดี 2018” ท่ีแฟนๆ ผู้ ฟังร่วมกนัท าความดีจากการสะสม
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คะแนนการฟังผา่น Application COOLISM เพ่ือแลกเป็นเงินบริจาค สง่มอบให้กบั "มลูนิธิคนตาบอด
ไทย" และ “มลูนิธิชว่ยคนตาบอดไทยแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชินปูถมัภ์” 

ตัวแทนศิลปินดารา น าโดย มังกร-ปภาวิน 
หงส์ขจร  และ มีน-อัจจิมา  โกสุมา  จาก
สถานีโทรทศัน์ ช่อง 8 และ ต้นข้าว-เขมนาฏ 
ธจิรมงคลกิตต์  หรือ  ต้นข้าว อาร์สยาม
และ กล้วย-ศิริรัตน์ จันทน์เทศ หรือ กล้วย 
อาร์สยาม ค่ายอาร์สยาม ภายใต้โครงการ 
“ช่อง 8 ประสานใจ ช่วยภัยน า้ท่วม” พร้อม

ด้วยนายศรีธรรม ราชแก้ว นายอ าเภอบ้านแหลม จงัหวดัเพชรบรีุ และชาวบ้านในชมุชนกวา่ 200 คน 
ลงพืน้ท่ีฟื้นฟูและท าความสะอาด บริเวณมัสยิดอิสลามมุรเราะห์มาน ต าบลบางครก อ าเภอบ้าน
แหลม จงัหวดัเพชรบรีุ รวมถึงให้ก าลงัใจ พ่ีๆน้องๆ หลงัจากเกิดเหตกุารณ์น า้ท่วมจนท าให้บ้านเรือน 
และพืน้ท่ีสาธารณะเสียหาย นอกจากนีย้งัได้น าเสือ้ไปแจกให้แก่ผู้ประสบภยัด้วย 

เน่ืองในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจ าปี 2561 สภา
สังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชปูถมัภ์ จดัเลีย้งอาหารพระราชทานแก่ผู้ เดินทาง
ท่ีสถานีรถไฟหัวล าโพง  เ พ่ือเทิดทูนพระเกียรติ
คณุ สมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ ใน
รัชกาลท่ี 9 โดยมี สองศิลปินจิตอาสา จากบริษัทฯ 
น าโดย ลาล่า อาร์สยาม และ ธัญญ่า อาร์สยาม ร่วม
น าป่ินโตอาหารมอบให้ผู้ เดนิทาง จ านวน 5,000 ชดุ 

โครงการ “ปันน า้ใจ จากเพ่ือนถึงเพ่ือน ครัง้
ท่ี  3” โดยศิลปินป็อบร็อคของเมืองไทย
“วงเฟลม” ทัง้  เก่ง-อภิมงคล คูณธาการ  
เจน-วัชรศักดิ์  ค าแสน  และ  โจ้-สาริษฐ์     
จรัสวิโรจน์ ท่ีชวนพ่ีน้องศิลปิน และแฟน
คลบัร่วมเลีย้งอาหารกลางวนั พร้อมจดัมินิ
คอนเสิร์ต ท่ีสถานคุ้มครองและพัฒนาคน
พิการ บ้านก่ึงวิถี (หญิง) คลอง 6 ปทมุธานี  



บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)                                                                                                                                        

   86 

COOLfahrenheit ร่วมกับ  สถานีวิทยุเ สียง
จากทหารเรือทั่วประเทศ  น าทีมโดย  คุณ
ปริญญ์ หม่ืนสุกแสง พร้อมด้วย คูลเจ. กัญ-
รั ง ร อ ง  วัณณรถ  คูล เ จ .  ตั ม้ - ภั ท ร วุฒิ                   
สิงหเสนี และ คลูเจ. นิค-ถิรภทัร ชยัจรรยา จดั
กิจกรรมชวนท าดี ปันรัก ปันน า้ใจ ให้น้อง
ผู้ ด้อยโอกาสในโครงการ  “เสียงเพ่ือน้อง”      
ณ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา (บ้านเด็กตา

บอดผู้พิการซ า้ซ้อน) โดยได้มอบเงินบริจาคและสิ่งของเคร่ืองใช้ท่ีจ าเป็น รวมทัง้เลีย้งอาหาร ท า
กิจกรรมสร้างความสขุ มอบรอยยิม้ให้กบัน้องๆ อีกด้วย  

เน่ืองในโอกาสวนัคล้ายวนัประสตูิของ สมเด็จ
พระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒันา กรม
หลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทางสภาสังคม
สงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ได้จัดงาน "น้อมร าลึกสมเด็จเจ้า
ฟ้ า กั ล ย า ณิ วัฒนา ฯ . . . แ ก้ ว กั ล ย า ข อ ง
แ ผ่ น ดิ น "  เ พ่ื อ น้ อ ม ร า ลึ ก ใ นพ ร ะ ม ห า
กรุณาธิคณุท่ีมีต่อคนพิการ ตลอดจนประชาสมัพนัธ์ให้เป็นท่ีรู้จกัอย่างแพร่หลาย ณ โซน Atrium 3 
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์  โดย ต้นข้าว อาร์สยาม  และ  เพลง อาร์สยาม  ตัวแทนศิลปินค่าย                
อาร์สยาม ร่วมจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ดอกแก้วกัลยา ดอกไม้ประดิษฐ์โดยคนพิการ เพ่ือหารายได้
ชว่ยเหลือคนพิการทัว่ประเทศ 

ดร.องอาจ สิงห์ล าพอง กรรมการผู้อ านวยการ
ใหญ่  สถานี โทรทัศ น์ช่อง  8 พร้อม ด้วย
นกัแสดงในสงักัด ฟลุค-จิระ ด่านบวรเกียรติ 
เ อี ย้ ง -สิ ท ธ า  สภานุ ช าติ  ยี น ส์ -เ ก วลิ น 
ศรีวรรณา ฝ้าย-เวฬุรีย์ ดิษยบุตร เข้ามอบ
รายได้หลงัหกัคา่ใช้จ่ายในกิจกรรม “หนมุาน
รัน วิ่งบุกกรุง” ให้กับโรงพยาบาล ทหารผ่าน
ศึก  เ พ่ื อสนับสนุนการจัดหา เค ร่ื อ ง มื อ
เคร่ืองใช้และอปุกรณ์ทางการแพทย์  
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2 ดาราศิล ปิน  น า โดย  โบ ว์ลิ่ ง -ป ริศนา          
กัมพูสิ ริ  นักแสดงจากช่อง  8 และ  ลาดา       
อาร์สยาม จากค่ายอาร์สยาม  เข้าร่วมเป็น
แกนน าในงานวนัเด็กแห่งชาติ ร่วม “กิจกรรม
ท าบญุไม่ทารุณสตัว์” ของสมาคมป้องกนัการ
ทารุณสตัว์แหง่ประเทศไทย (TSPCA) ณ สวน
สัตว์ดุสิต (เขาดินวนา) เพ่ือเป็นการปลูกฝัง

จิตส านกึให้เดก็ และ เยาวชนได้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และมีความเมตตากรุณาต่อสตัว์ 

นางวัลยา วัฒนรัตน์ ผู้ อ านวยการส านัก
สิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร จดักิจกรรมเดิน
รณรงค์ปิดไฟ 1 ชั่วโมงเพ่ือลดโลกร้อน ใน
แคมเปญ “60+ Earth Hour 2018” เชิญชวน
ให้คนไทยทัว่ประเทศปิดไฟ 1 ชัว่โมง โดยมี
ดารานักแสดงจากช่อง  8 ฝ้ าย -เ วฬุ รี ย์       
ดษิยบตุร และกฤตฎ์ อมรชยัฤกษ์ ท าหน้าท่ีพ
รีเซ็นเตอร์ และร่วมเป็นแกนน าเดินรณรงค์ และเมืองใหญ่อ่ืนๆ ทั่วโลกร่วมมือกัน เพ่ือประหยัด
พลงังานไฟฟ้าซึง่เป็นสาเหตขุองการเกิดภาวะวิกฤตโลกร้อนอีกด้วย 

พลเอกประวิตร วงษ์สวุรรณ รองนายกรัฐมนตรี 
ประธานในพิธี พร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา และศิลปินดาราอาร์เอส ได้แก่ มังกร-
ปภาวิ น  หง ส์ ขจ ร  ช่ อ ง  8  เ ก่ ง -อ ภิมงคล              
คูณทาการ ธัญญ่า ดาราภัช ทวีนันท์ หรือ 
ธัญญ่า อาร์สยาม และ ต้นข้าว- เขมนาฏ          

ธจิรมงคลกิตต์ หรือ ต้นข้าว อาร์สยาม พร้อมภาคีเครือข่ายกับคณะอนุกรรมการปราบปรามการ
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพบก 
กองทพัเรือ ส านกังานต ารวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมศลุกากร 
กรมสืบสวนคดีพิเศษ กรมประชาสมัพนัธ์ และภาคเอกชนเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา จดัพิธี
ท าลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาท่ีคดีถึงท่ีสดุ 
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นา ว า โทห ญิ ง แพท ย์ห ญิ ง อุ บ ล วัณ ณ์            
จรูญเรืองฤทธ์ิ ผู้อ านวยการศนูย์บริการโลหิต
แห่งชาติ สภากาชาดไทย ศนูย์บริการโลหิต
แห่งชาติ สภากาชาดไทย  น าศิลปิน บิว 
กัลยาณี อาร์สยาม เข้าพบพลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพ่ือเชิญชนคน
ไทยแตง่ชดุไทยมาบริจาคโลหิต  เพ่ือร่วมสืบ
สานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ในโครงการ 

“แล้งนี ้ ไม่แล้งน า้ใจ ด้วยการให้โลหิต” ณ ศนูย์บริการโลหิตแห่งชาติ เพ่ือให้มีปริมาณโลหิตเพียงพอ
จา่ยให้กบัโรงพยาบาลตา่งๆ ทัว่ประเทศ   

คณุธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์ นายกสมาคมป้องกนัการ
ทารุณสตัว์แหง่ประเทศไทย (TSPCA) และ  นสพ.
ปานเทพ รัตนากร คณบดีคณะสตัวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานจัดงาน “รักไม่
ปลอ่ย  ให้ Set Zero No Rabies” เพ่ือแลกเปล่ียน
ความรู้และสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับ
การแก้ปัญหาสตัว์จรจดั โดยรณรงค์ให้สนุขัจรจดั
ได้รับการฉีดวคัซีน โดยมี ศิลปินดารา มงักร-ปภาวิน  หงษ์ขจร ทูตสนัถวไมตรี TSPCA  มิม้-รัตนา
ภรณ์ กลิ่นกหุลาบหิรัญ ดารานกัแสดงชอ่ง 8 ร่วมรณรงค์ในงานด้วย 

ดาราศิลปินอาร์เอส และช่อง 8 อาทิ มงักร-ปภาวิน 
หง ษ์ขจร  และ  ต้น ข้าว  อา ร์สยาม  ในฐานะ               
พรีเซ็นเตอร์ ร่วมกัน รณรงค์คนไทยงดเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ตลอด 3 เดือนเข้าพรรษา ในงานแถลง
ข่าววนังดด่ืมสุราแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวนัเข้าพรรษา
ของทุกปี  โดยจะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้กว่า 11,000 
ล้านบาท ซึ่งเป็นจุดเร่ิมต้น ลด ละ เลิกเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบัน

ครอบครัว จดัท าโครงการ “ค้นฅน เลิกเหล้า เข้าพรรษา” ค้นหาผู้ มีปัญหาจากการด่ืมเหล้าให้เข้าถึง
ระบบบ าบดัรักษา จบัมือทกุหนว่ยงานจดักิจกรรม “วนังดด่ืมสรุาแหง่ชาติ”
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รางวัลที่ได้รับในปี 2561 

ฟลุค-จิระ ด่านบวรเกียรติ ศิลปินช่อง 8 ได้รับเลือกจาก ศนูย์วิจยั
โรคเอดส์ สภากาชาดไทย  ให้เป็น “พรีเซ็นเตอร์วันเอดส์โลก 
ประจ าปี  2561” โดยได้เ ข้า รับพระราชทานเข็ม ท่ีระลึกจาก         
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดา
มาต ุพร้อมท าหน้าท่ีรณรงค์เชิญชวนคนไทยร่วมกนัป้องกนัภยัจาก
โรคเอดส์ 

 
 
 

ศิลปิน อ๊อฟ ดอกฟ้า อาร์สยาม และ กานดา อาร์สยาม ได้เข้ารับ
รางวัลเพชรแห่งสยาม  2018 (บุคคลต้นแบบตัวอย่างดีเด่น ท่ี
ทรงคุณค่าแห่งปี  2018) สาขาดารานักแสดง  จัดโดยชมรมส่ือ
สร้างสรรค์ไทย 
 

นกัร้องลกูทุ่ง บิว พงศ์พิพฒัน์ อาร์สยาม ได้เข้ารับโล่ใน

นาม บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) และในฐานะ       

พรีเซ็นเตอร์วนัคนพิการประจ าปี 2561 ซึ่งในงานมีการ

จ าหน่ายดอกแก้วกลัยา ดอกไม้ประจ าสญัลกัษณ์วนัคน

พิการ เพ่ือน ารายได้ชว่ยเหลือคนพิการ  

 
“อาร์สยาม ” ค่ายเพลงดนตรีไ ร้ขอบแห่งแรกของ
เมืองไทย ได้รับรางวลั "ปุ่ มเพชร" จากยทูปู เพราะมียอด
ผู้ ติดตาม (Subscribers) ทะลุ 10 ล้านราย ถือเป็นอีก
หนึ่งความภาคภูมิใจ และการันตีความส าเร็จของ “อาร์
เอส” ท่ีสามารถเข้าถึงผู้ บริโภคยุคใหม่ ซึ่งมีไลฟ์สไตล์
เปล่ียนแปลงไปตามเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเพิ่มขึน้ 
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ผู้ประกาศ ตว่ย-ภคพงศ์ อดุมกลัยารักษ์ และ แนส-ทิฆมัพร อยู่
ก าเนิด จากรายการ "ปากท้องต้องรู้" ทางช่อง 8 เข้ารับรางวลั
พิฆเนศวรประเภท "รายการสง่เสริมอาชีพและพฒันาดีเดน่" จดั
โดย สมชัชานกัจดัรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนงัสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย (สว.นท.) ในงานประทานรางวัลวิทยุโทรทัศน์
แหง่ชาต ิรางวลัพิฆเนศวร ครัง้ท่ี 6 ประจ าปี 2561  

 
อีกหนึ่งต้นแบบท่ีดีแก่เยาวชน ในการสร้างทศันคติให้วยัรุ่นไทยไม่อยาก
ลองสูบบุหร่ี โดย 2 ศิลปินจากค่ายอาร์สยาม ได้แก่ ธัญญ่า อาร์สยาม 
และ ลาดา อาร์สยาม เข้ารับรางวัลศิลปินเพ่ือสังคมไทยปลอดบุหร่ี  
ประจ าปี 2561   
 

สภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย 
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  กรมการศาสนา 
กระทรวงวฒันธรรม พร้อมด้วย เจ้าประคณุสมเด็จพระ
พุฒาจารย์ วัดไตรมิตร ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ 
รางวลั “ทูตพระพุทธศาสนา ประจ าวนัมาฆบูชา 2561” 
โดยมี ยีนส์-เกวลิน ศรีวรรณา  และ กฤต อมรชัยฤกษ์  
นกัแสดงช่อง 8 เข้ารับรางวลั เพ่ือประกาศเกียรติคณุใน
ฐานะพุทธศาสนิกชนชาวไทย ท่ี เผยแพ ร่ค าสอน
พระพุทธศาสนาอย่างต่อเน่ือง และมีจิตช่วยเหลือสงัคม
อยูเ่สมอ  

ดารานักแสดง พิธีกร ผู้ ประกาศข่าว จากช่อง 8  อาทิ 
แนน-กัญดา ศรีธรรมูปถัมภ์   ฝ้าย-เวฬุรีย์ ดิษยบุตร  
กฤตฎ์ อมรชยัฤกษ์  และ ออฟ-อคัรพล ทองธราดล รับ
พระราชทาน "เข็มวันอานันทมหิดล" ท าหน้าท่ีบุคคล
ต้นแบบรณรงค์รับบริจาคเข็มวนัอานันทมหิดล เพ่ือหา
รายได้สมทบ มลูนิธิอานนัทมหิดล มลูนิธิสงเคราะห์เด็ก
สภากาชาดไทย และช่วยเหลือ พระภิกษุอาพาธ  ผู้ ป่วย
ยากไร้ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  

 



บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)                                                                                                                                        

   91 

ก้อย-บุญญิตา งามศัพพศิลป์ และ หล่ีแช-วิยดา      
พี ร รัฐกุล  จากรายการ  คุยข่าว เ ช้าช่อง  8  เ ข้า
รับประทานโล่รางวัลเกียรติยศ “ตาชั่งทอง” บุคคล
สงเคราะห์ดีเด่นแห่งปี 2561 โดยสหพันธ์กรรมการ
สงเคราะห์เด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย สมาคม
สถาบันคุ้ มครองสิทธิประโยชน์ผู้ บริโภค และภาคี
เครือข่าย ประจ าปี 2561 ครัง้ ท่ี  7 เ พ่ือเป็นขวัญ
ก าลงัใจ ยกระดบัและเผยแพร่เกียรติคณุให้แก่บคุคล
ท่ีมีจิตอาสา  

10.8 การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการด าเนินงานที่มีความรับผิดชอบ ต่อ
สังคม ส่ิงแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯ ไม่หยุดนิ่งท่ีจะค้นหาธุรกิจใหม่ เพ่ือต่อยอดจากธุรกิจเดิม  เพ่ือสร้างการเติบโตของธุรกิจ 

ท่ามกลางความเปล่ียนแปลงในแตล่ะยคุสมยั บริษัทฯ พร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลง และใช้คณุคา่ของบคุลากร

และทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ โดยน าเอาเทคโนโลยีและนวตักรรมมาปรับใช้ให้เกิดคณุค่าร่วม

สงูสดุ เห็นได้จากการเกิดขึน้ของธุรกิจใหม่ ซึ่งก็คือ ธุรกิจพาณิชย์หลายช่องทาง บริษัทฯ ได้รับแรงบนัดาล

ใจในการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามจากนวัตกรรมโลก และน ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือ

ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยต้องการให้ผู้บริโภคมีคณุภาพชีวิตท่ีดีท่ีสดุ ต้องการให้คนไทยได้

เข้าถึงเทคโนโลยีท่ีเท่าเทียมในระดับสากล โดยทีมงานได้ร่วมมือกับพันธมิตรจากสถาบันวิจัยใน

ตา่งประเทศน ามาเป็นสว่นผสมในผลิตภณัฑ์แตล่ะแบรนด์ในเครือของบริษัท ไลฟ์สตาร์ จ ากดั 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง  

 บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อการเสริมสร้างการควบคุมภายใน ให้มีความเพียงพอ และ
เหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจ เพ่ือเป็นการป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ ไม่ให้เกิดความเสียหาย หรือ
น าไปหาประโยชน์โดยมิชอบ โดยมีฝ่ายตรวจสอบกลางเป็นหน่วยงานท าหน้าท่ีตรวจสอบการ
ปฏิบตัิงานและกิจกรรมทางการเงินท่ีส าคญั และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอ่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเพ่ือให้ฝ่ายตรวจสอบกลางมีความเป็นอิสระเพียงพอในการปฏิบตังิาน 

ปัจจุบันหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน คือ นางสาวกรพินธุ์  นาคศุภรังษี มีต าแหน่งเป็น 
ผู้ชว่ยผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบกลาง 

คณุวฒุิทางการศกึษา/การอบรม : 

 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ปริญญาตรีบญัชีบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 เข้าร่วมอบรมและสมัมนาต่างๆ ท่ีจดัโดยสภาวิชาชีพบญัชี สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่ง
ประเทศไทย (สตท.) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย(IOD) และตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย 

ประสบการณ์การท างาน : 

 ธนัวาคม 2544 - ปัจจบุนั  ผู้ชว่ยผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบกลาง บมจ. อาร์เอส 

 2536 - 2544    ผู้ชว่ยผู้จดัการ บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย ออดทิ จ ากดั 
 
ในการประชุมคณะกรรมการครั ง้ ท่ี  1/2562 เ ม่ือวัน ท่ี  15 กุมภาพัน ธ์  2562 โดยมี

คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้ประเมินความเพียงพอของ
ระบบควบคมุภายในโดยการซกัถามข้อมลูจากฝ่ายบริหาร และการตอบแบบประเมินความเพียงพอ
ของระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ ด้วยตนเอง สรุปได้ว่า การประเมินระบบควบคมุภายในของ
บริษัทฯ ในด้านตา่งๆ 5 สว่น คือ  

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม  บริษัทฯ ค านึงถึงสภาพแวดล้อมการท างานท่ีดี โดยได้
ก าหนดให้มีนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี คูมื่อจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ และได้เผยแพร่เพ่ือ
ใช้อ้างอิงและถือปฏิบัติ ตลอดจนติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายฯ นอกจากนี  ้
คณะกรรมการบริษัทมีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจอย่างชัดเจน ทบทวนแผนธุรกิจ และให้
ข้อสงัเกตแก่ฝ่ายจดัการไปพิจารณาด าเนินการ 
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2. การบริหารความเส่ียง บริษัทฯ มุ่งเน้นให้ความส าคญักบัการบริหารความเส่ียง โดยจดัให้
มีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพ่ือก าหนดนโยบาย ก ากบัดแูล และสนบัสนนุให้การบริหารความ
เส่ียงเป็นไปตามนโยบาย หรือแผนงาน และส าเร็จลลุว่ง 

3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  บริษัทฯ มีนโยบาย ระเบียบข้อบังคับ วิธี
ปฏิบตังิาน อ านาจหน้าท่ี และอ านาจอนมุตัเิพ่ือให้มีการควบคมุท่ีรัดกมุ 

4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมลู บริษัทฯ จดัให้มีระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวเน่ืองกบั
การปฏิบตัิงานทางบญัชีและการรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามนโยบาย และ
ระเบียบข้อบงัคบัท่ีควบคมุ 

5. ระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายทุกไตรมาส และมีฝ่ายงานตรวจสอบภายในท าหน้าท่ีประเมินความเพียงพอและความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในท่ีมีอยู่ ตลอดจนตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุม
ภายในของหนว่ยงานตา่งๆ ตามแผนการตรวจสอบท่ีได้รับอนมุตัจิากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

คณะกรรมการมีความเห็นว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในในเร่ืองการท า
ธุรกรรมกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วอย่างเพียงพอแล้ว 
ส าหรับการควบคมุภายในในหวัข้ออ่ืน คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคมุภายในท่ีเพียงพอ
แล้วเชน่กนั 
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12. นโยบายการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน 

บริษัทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัในเร่ืองการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชนั ดงันัน้  ท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2560 เม่ือวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2560 จึงได้มีการพิจารณาอนุมัติ

นโยบายการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนัเพ่ือให้แนวทางปฏิบตัิของบริษัทมีความชดัเจนยิ่งขึน้ และท่ี

ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2562 ได้มีการพิจารณาทบทวน 

ปรับปรุง อนุมัตินโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และติดตามประเมินผลการปฏิบัติตาม

นโยบายดงักลา่ว 

นโยบายและแนวทางปฏิบัต ิ

คณะกรรมการบริษัท   มุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจภายใต้กรอบการปฏิบตัิตามนโยบายก ากบั

ดแูลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทอาร์เอส เพ่ือให้มีความโปร่งใส และไม่ยอมรับการ

ทุจริตคอร์รัปชนัในทุกรูปแบบ ตลอดจนสร้างจิตส านึกและค่านิยมในเร่ืองความซ่ือสตัย์ สุจริต และ

การตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนั ให้เป็นวฒันธรรมองค์กร โดยก าหนดให้มีการก ากบัดแูล ควบคมุดแูล 

บริหารความเส่ียง และระบบควบคมุภายในเพ่ือป้องกนัการทจุริตคอร์รัปชนัอยา่งมีประสิทธิภาพ 

แนวทางการปฏิบัต ิดังนี ้

1. ก าหนดหลกัการการให้ หรือรับของขวญั การรับประโยชน์และการเก่ียวข้องทางการเงิน 

ไว้ในคูมื่อจรรยาบรรณของกลุม่บริษัทอาร์เอส 

2. ก าหนดระเบียบปฏิบตัิในเร่ืองต่างๆ รวมถึงล าดบัอ านาจอนุมัติไว้อย่างชัดเจน ได้แก่ 

การจัดซือ้จัดจ้างไม่ให้มีการให้หรือรับในลักษณะท่ีเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน และให้

ด าเนินการตามคูมื่อการปฏิบตังิานฝ่ายจดัหาจดัซือ้ เพ่ือให้มีความชดัเจนและโปร่งใส 

3. จดัให้มีการควบคมุภายในอย่างเพียงพอและเหมาะสม ได้แก่ การแบง่แยกหน้าท่ีความ

รับผิดชอบในงานอย่างชดัเจนและเหมาะสม การอนมุตัหิรือให้ความเห็นชอบตามล าดบั

ชัน้  การตรวจสอบ และการสอบทาน เป็นต้น 

4. มีการส่ือสารนโยบายการก ากับดแูลกิจการท่ีดี และคู่มือจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัท

อาร์เอส รวมถึงนโยบายการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนั 

5. จดัให้มีชอ่งทางการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส ทัง้จากพนกังานและผู้ มีสว่นได้เสียอ่ืน 

รวมทัง้ยงัได้ก าหนดมาตรการคุ้มครองและรักษาความลบัของผู้ ร้องเรียน 
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การประเมินความเส่ียงจากการทุจริต 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้มีการพิจารณาวางแผน ทบทวนระบบ และประเมิน

ประสิทธิผลของการบริหารจดัการความเส่ียงเป็นประจ าปี  ซึ่งครอบคลมุถึงความเส่ียงท่ีอาจเกิดจาก

การทจุริตคอร์รัปชนัด้วย 

การก ากับดูแลและควบคุมดูแลเพ่ือป้องกันและติดตามความเส่ียง จากการทุจริต

คอร์รัปชัน และการติดตามประเมินผลการปฏิบัตติามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัป

ชัน 

1. จดัให้มีการส่ือสารและฝึกอบรมแก่พนกังานทุกคนเพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับนโยบายและ

แนวปฏิบตัใินการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนั 

2. เปิดโอกาสให้พนักงานในทุกระดับได้เสนอความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพ่ือการ

พัฒนาการควบคุมภายใน รวมถึงการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันให้เหมาะสมและ

รัดกมุมากขึน้ 

3. กรรมการ ผู้ บริหาร หรือหัวหน้างานในทุกระดับมีหน้าท่ีสอดส่องติดตามไม่ให้

ผู้ ใต้บังคับบัญชาฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมในเร่ืองนี ้รวมถึงส่ือสารและให้

ความรู้กบัผู้ เก่ียวข้อง  

4. ฝ่ายตรวจสอบกลางปฏิบตัิหน้าท่ีให้เป็นไปตามแผนงานตรวจสอบประจ าปีท่ีก าหนดไว้ 

หากตรวจพบความเส่ียงหรือการกระท าซึ่งส่งผลกระทบท่ีมีนยัส าคญัในเร่ืองเก่ียวเน่ือง

กับการทุจ ริตคอร์ รัปชัน  ใ ห้น า เสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  และ

คณะกรรมการบริษัท 

5. ช่องทางในการแจ้งเบาะแสและร้องเรียน ในกรณีท่ีพบเห็นการกระท าท่ีฝ่าฝืนนโยบาย

ดงักลา่ว ทัง้จากพนกังานเอง และผู้ มีสว่นได้เสียอ่ืน สามารถร้องเรียน หรือให้ข้อมลูผ่าน

ช่องทางอีเมล : IA_Anti_Corruption@rs.co.th และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงตา่งๆ 
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มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน 

บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัการเก็บข้อมลูร้องเรียนเป็นความลบัเพ่ือสร้างความมัน่ใจให้แก่ผู้

ร้องเรียน และเร่ืองร้องเรียนดงักล่าวจะรับรู้เฉพาะในกลุ่มบคุคลท่ีได้รับมอบหมายและเก่ียวข้องด้วย

เท่านัน้ และบุคคลใดๆ ท่ีได้รับทราบเร่ืองร้องเรียน หรือข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองร้องเรียน จะต้อง

ปกป้องข้อมลูเร่ืองร้องเรียน หรือข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองร้องเรียนให้เป็นความลบั และไมเ่ปิดเผยต่อ

บคุคลอ่ืน เว้นแตเ่ป็นการให้ข้อมลูเพื่อการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกระบวนการ หรือตามท่ีกฎหมาย

ก าหนด หากมีการจงใจฝ่าฝืนน าข้อมูลไปเปิดเผย บริษัทฯ จะด าเนินการลงโทษทางวินยัและ/หรือ

ด าเนินการทางกฎหมายแล้วแตก่รณี 
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13. รายการระหว่างกัน 

รายละเอียดข้อมลูของรายการระหวา่งกนั ระหวา่งบริษัทฯ บริษัทยอ่ย และบริษัทท่ีเก่ียวข้อง
กนัได้แสดงไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ซึง่
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้สอบทานรายการระหว่างกนัของบริษัทฯ แล้วมีความเห็นว่า
รายการระหว่างกันดงักล่าว เป็นไปตามเง่ือนไขการค้าโดยทั่วไปและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตาม
ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย มีหลกัฐานการท ารายการครบถ้วน ตลอดจนมีการ
เปิดเผยในงบการเงินอยา่งเพียงพอ 

ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายการระหว่างกันท่ีเกิดขึน้จากการประกอบธุรกิจ
ตามปกตกิบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2561 ดงัตอ่ไปนี ้

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพันธ์ 

นายสรุชยั เชษฐโชตศิกัดิ์ เป็นกรรมการและถือหุ้นร้อยละ 36.26 ในบริษัทฯ 
บริษัท เชษฐโชตศิกัดิ ์จ ากดั นายสรุชยั เชษฐโชตศิกัดิ ์เป็นกรรมการและถือหุ้นร้อยละ 18.70     

ในบริษัท เชษฐโชตศิกัดิ์ จ ากดั  
นางสจีุรา เชษฐโชต ิผู้ ถือหุ้นร้อยละ 6.30 ของบริษัท เชษฐโชตศิกัดิ์ 
จ ากดั และเป็นคูส่มรสของนายสรุชยั เชษฐโชติศกัดิ ์ซึง่เป็นกรรมการ 
และผู้ ถือหุ้นร้อยละ 36.26 ของทนุจดทะเบียนช าระแล้วของบริษัทฯ 
นายสวุฒัน์ เชษฐโชตศิกัดิ ์เป็นกรรมการและถือหุ้นร้อยละ 14.35 ใน
บริษัท เชษฐโชตศิกัดิ ์จ ากดั และเป็นน้องชายของนายสรุชยั เชษฐโชติ
ศกัดิ์ 
นางสาวมาลี เชษฐโชติศกัดิ์ เป็นกรรมการและถือหุ้นร้อยละ 14.50 
ในบริษัท เชษฐโชตศิกัดิ์ จ ากดั และเป็นพ่ีสาวของนายสรุชยั เชษฐโชติ
ศกัดิ ์ 

บริษัท เม็มเบอร์ชิป จ ากดั 
 

นายสรุชยั เชษฐโชตศิกัดิ ์เป็นกรรมการและถือหุ้นร้อยละ 50.00 
โดยรวมการถือหุ้นของคูส่มรสด้วย ในบริษัท เชษฐโชติ จ ากดั ซึง่
บริษัท เชษฐโชต ิจ ากดั เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เม็มเบอร์ชิป 
จ ากดั 

 
 

นายโชต เชษฐโชต ิผู้ ถือหุ้นร้อยละ 10.00 ในบริษัท เม็มเบอร์ชิปจ ากดั 
และถือหุ้นร้อยละ 0.69 ในบริษัทฯ และเป็นบตุรชายของนายสรุชยั 
เชษฐโชติศกัดิ์ 
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บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพันธ์ 

 นายเชษฐ เชษฐโชติศกัดิ ์ผู้ ถือหุ้นร้อยละ 30.00 ในบริษัท เม็มเบอร์
ชิป จ ากดั และถือหุ้นร้อยละ 1.75 ในบริษัทฯ และเป็นบตุรชายของ
นายสรุชยั เชษฐโชตศิกัดิ์ 

หมายเหต ุ สดัสว่นการถือหุ้นของบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งในบริษัทฯ เป็นข้อมลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
 
 

13.1 ลักษณะรายการระหว่างกัน เงื่อนไขและนโยบายราคา 

 การก าหนดราคาของรายการระหว่างกันกับบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน ส่วนใหญ่เป็นการให้เช่า
ทรัพย์สิน ได้กระท าโดยค านึงถึงความเหมาะสมโดยอ้างอิงได้กับราคาตลาดและมีเง่ือนไขอ่ืนๆ                       
ไมแ่ตกตา่งอยา่งเป็นสาระส าคญัจากตลาด โดยลกัษณะของรายการระหวา่งกนัประกอบไปด้วย 

13.1.1 การเช่าอาคาร 

งบการเงินส าหรับปี สิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ช าระค่าเช่า
อาคาร ค่าบริการส่วนกลาง และค่าสาธารณูปโภค ให้แก่ บริษัท เชษฐโชติศักดิ์ จ ากัด และ                      
บริษัท เม็มเบอร์ชิป จ ากดั เป็นจ านวน 79.51 ล้านบาท และ 13.41 ล้านบาท ตามล าดบั 

บริษัทฯ ได้มีการเช่าอาคารเชษฐโชติศักดิ์ 1-3 จากบริษัท เชษฐโชติศักดิ์ จ ากัด โดยมี
วตัถปุระสงค์เพ่ือใช้เป็นอาคารส านกังาน โดยคิดค่าเช่าและคา่บริการส่วนกลาง ในอตัรา 425 บาท
ตอ่ตารางเมตร ซึ่งมีความสมเหตสุมผลเม่ือเทียบกบัอาคารท่ีอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกบับริษัทฯ ซึ่งคิด
คา่เชา่และคา่บริการในอตัรา 450-620 บาทตอ่ตารางเมตร  

ส่วนการเช่าอาคารอ่ืนในบริเวณใกล้เคียงจากบริษัท เชษฐโชติศกัดิ์ จ ากดั และ บริษัท เม็ม
เบอร์ชิป จ ากดั นัน้ (รายละเอียดในตารางคา่เช่าอาคารส านกังาน ข้อ 4 ข้อ 5 และ ข้อ 6) มีการเรียก
เก็บคา่เช่าและคา่บริการส่วนกลางแบบเหมารวม (การคิดคา่บริการแบบเหมารวม หมายถึง การคิด
คา่เช่าและคา่บริการรวมต่ออาคารทัง้หลงั แทนท่ีจะคิดเป็นตารางเมตร โดยคิดราคาตามสภาพของ
อาคารแตล่ะอาคารท่ีให้เช่า) โดยมีวตัถปุระสงค์ของการเช่าเพ่ือใช้เป็นอาคารส านกังาน และอาคาร
จอดรถของบริษัทฯ 

 ทัง้นี ้อาคารส านกังานท่ีทางบริษัทฯ ได้ท าการเชา่จากบริษัท เชษฐโชตศิกัดิ ์จ ากดั (ตารางคา่
เชา่อาคารส านกังาน ข้อ 5 และ ข้อ 6 ซึง่อยูใ่นบริเวณตดิกบัอาคารเชษฐโชตศิกัดิ ์2) เป็นอาคารท่ีทาง
บริษัท เชษฐโชติศกัดิ์ จ ากัด ได้ท าการเช่าช่วงต่อมาจากนายเกรียงไกร เชษฐโชติศกัดิ์ และน ามา
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ปรับปรุงพืน้ท่ีลกัษณะการใช้งานจากบ้านทาวน์เฮ้าส์ มาเป็นอาคารส านกังาน พร้อมให้บริการอ านวย
ความสะดวกเก่ียวกับสาธารณูปโภคต่างๆ และคิดค่าเช่า/ค่าบริการในอัตราเหมารวม โดยมีอัตรา
เฉล่ียประมาณ 337-412 บาทตอ่ตารางเมตร (ค านวณจากค่าเช่า/คา่บริการท่ีคิดในอตัราเหมารวม
หารพืน้ท่ีใช้สอยโดยประมาณของอาคาร) ซึ่งเป็นอตัราท่ีต ่ากว่า อาคารเชษฐโชติศกัดิ์ 1-3 โดยอตัรา
ดงักลา่วมีความสมเหตสุมผลตามรายละเอียดท่ีเปรียบเทียบตามวรรคก่อน อนึง่ สาเหตหุลกัท่ีบริษัทฯ 
ท าการเช่าช่วงต่อจาก บริษัท เชษฐโชติศักดิ์ จ ากัด นัน้ เน่ืองจากบริษัทดงักล่าวมีความช านาญ
เช่ียวชาญในการบริหารส านักงานเช่าได้ดี โดยสัญญาเช่าท่ีท ากับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งมี
รายละเอียดดงัตารางตอ่ไปนี ้
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หมายเหต ุ  *  สามารถตอ่อายขุองสญัญาเชา่ออกไปได้อีก เม่ือสิน้สดุอายสุญัญาเชา่  (การตอ่อายสุญัญาเชา่ดงักลา่ว ไมเ่ป็นไปโดยอตัโนมตัิ ต้องมีการพิจารณาสญัญาใหมท่กุครัง้) 
** รายการระหวา่งกนัที่เกิดขึน้ได้มีการอนมุตัิรายการและเปิดเผยข้อมลูตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุแล้ว 

อาคาร/ที่ตัง้ ผู้ให้เช่า / ผู้เช่าช่วง ผู้เช่า 

  ค่าเช่าและค่าบริการ/เดือน  
(ล้านบาท) 

อายุสัญญา  อนุมัตริายการ
โดย (**)  พืน้ท่ี (ตร.ม.) เร่ิม สิน้สุด ( * ) 

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

บจ. เชษฐโชตศิกัดิ์ บมจ. อาร์เอส 
 
 

3,745 1.59 มิ.ย. 61 พ.ค. 62 คณะกรรมการ 

2. อาคารเชษฐโชตศิกัดิ ์2 บจ. เชษฐโชตศิกัดิ์ บมจ. อาร์เอส 5,955 2.55 มิ.ย. 61 พ.ค. 62 คณะกรรมการ 

เลขท่ี 419/2 ซอยลาดพร้าว 15 บจ. ไลฟ์สตาร์ 50 0.02 มิ.ย. 61 พ.ค. 62 คณะกรรมการ 
เขตจตจุกัร กทม.       

3. อาคารเชษฐโชตศิกัดิ ์3 บจ. เชษฐโชตศิกัดิ์ บมจ. อาร์เอส 2,242 0.95 มิ.ย. 61 พ.ค. 62 คณะกรรมการ 

เลขท่ี 419/3 ซอยลาดพร้าว 15       
เขตจตจุกัร กทม.       

4. อาคารเลขท่ี 419/4 บจ. เม็มเบอร์ชิป 
 
 

บมจ. อาร์เอส พืน้ท่ีเหมารวม 0.25 (ราคาเหมารวม) ส.ค.61 พ.ค. 62 คณะกรรมการ 
 

คณะกรรมการ ซอยลาดพร้าว 15 บจ. อาร์.เอส.เทเลวชิัน่ 850 0.51 (ราคาเหมารวม) ม.ค.60 ธ.ค. 61 
เขตจตจุกัร กทม.      

5. อาคารเลขท่ี 203/18-20 นายเกรียงไกร  บจ. ไลฟ์สตาร์ 600 0.25 (ราคาเหมารวม) มิ.ย. 61 พ.ค. 62 คณะกรรมการ 
ซอยลาดพร้าว 15 เชษฐโชตศิกัดิ/์       

เขตจตจุกัร กทม. บจ. เชษฐโชตศิกัดิ์       

6. อาคารเลขท่ี 203/34-36 นายเกรียงไกร  บจ. ไลฟ์สตาร์ 600 0.20 (ราคาเหมารวม) มิ.ย. 61 พ.ค. 62 คณะกรรมการ 

ซอยลาดพร้าว 15 เชษฐโชตศิกัดิ/์       

เขตจตจุกัร กทม. บจ. เชษฐโชตศิกัดิ์       
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13.1.2 การเช่าที่ดนิ 

งบการเงินส าหรับปี สิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ช าระค่าเช่า
ท่ีดิน ให้แก่ บริษัท เชษฐโชติศกัดิ์ จ ากัด และคณะบุคคลเชษฐโชติศกัดิ์ เป็นจ านวนเงิน 0.19 ล้าน
บาทตอ่ปี  

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้มีการเช่าท่ีดินจากบริษัท เชษฐโชติศกัดิ์ จ ากัด และคณะบุคคล
เชษฐโชติศกัดิ์ ซึ่งเป็นท่ีดินท่ีเช่าช่วงต่อมาจาก นายเกรียงไกร เชษฐโชติศกัดิ์  มีวตัถปุระสงค์เพ่ือใช้
เป็นโรงเก็บอุปกรณ์และร้านค้า โดยคิดค่าเช่าท่ีดินในอัตราตารางวาละ 36-137 บาท ซึ่งมีความ
สมเหตุสมผลเม่ือเปรียบเทียบกับการเช่าท่ีดินในบริเวณใกล้เคียง รายละเอียดการเช่ามีดงัตาราง
ตอ่ไปนี ้
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ประเภท 
ผู้ให้เช่า /  
ผู้เช่าช่วง 

ผู้เช่า พืน้ท่ี 
ค่าเช่า/เดือน 

(บาท) 

อายุสัญญา อนุมัตริายการ
โดย (**) เร่ิม สิน้สุด ( * ) 

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

เขตจตจุกัร กทม.              

2. ท่ีดนิ  บจ. เชษฐโชติศกัดิ์ บมจ. อาร์เอส 52 ตร.ม. 5,500 มิ.ย. 58 พ.ค. 61 ด าเนินการโดย 
ฝ่ายจดัการ ซอยลาดพร้าว 15        7,100 มิ.ย. 61 พ.ค. 62 

เขตจตจุกัร กทม.               

หมายเหต ุ  *  สามารถตอ่อายขุองสญัญาเชา่ออกไปได้อีก เม่ือสิน้สดุอายสุญัญาเชา่ (การตอ่อายสุญัญาเชา่ดงักลา่ว ไมเ่ป็นไปโดยอตัโนมตัิ ต้องมีการพิจารณาสญัญาใหมท่กุครัง้)  
** สญัญาที่ด าเนินการโดยฝ่ายจดัการเน่ืองจากขนาดของรายการไมถ่ึงเกณฑ์ที่ต้องได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท ตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุแล้ว 
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13.1.3 การซือ้ทรัพย์สินถาวร 

 -ไมมี่- 

13.1.4 การค า้ประกัน  

  -ไมมี่- 

13.2 ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของการท ารายการระหว่างกัน 

รายการระหวา่งกนัท่ีเกิดขึน้นัน้มีความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของการท ารายการเพ่ือ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ซึ่งในปี 2561 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันท่ีเกิด
ขึน้กบับริษัทย่อย 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
ราคาท่ีสอดคล้องกับอตัราปกติท่ีสามารถเปรียบเทียบได้กับการท ารายการกบับุคคลอ่ืนท่ีไม่มีความ
เก่ียวข้องกนั ซึง่ได้เปิดเผยในหมายเหตปุระกอบงบการเงินประจ าปี 2561 แล้ว 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้สอบทานรายการระหว่างกนัของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย และกบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง อนัได้แก่ การเช่าท่ีดิน การเช่าอาคาร รายการซือ้ขายสินค้า  
หรือทรัพย์สิน ค่าลิขสิทธ์ิ การรับจ้างผลิต งานคอนเสิร์ตและกิจกรรมการตลาด การขายโฆษณา 
คา่บริการ และดอกเบีย้เงินกู้ ฯลฯ ซึ่งได้เปิดเผยในหมายเหตปุระกอบงบการเงินประจ าปี 2561 แล้ว   
มีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการท่ีด าเนินตามธุรกิจปกติ มีความจ าเป็นและความ
สมเหตสุมผลของการท ารายการเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ 

13.3 มาตรการ หรือขัน้ตอนการอนุมัตกิารท ารายการระหว่างกัน 

บริษัทฯ มีนโยบายในการท ารายการระหว่างกัน คือ รายการระหว่างกันนัน้ ต้องอยู่บน
พืน้ฐานของความจ าเป็น  ความสมเหตสุมผล และเป็นการด าเนินการเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อกลุ่มบริษัทฯ  ซึ่งเป็นไปในราคา และเง่ือนไขท่ีไม่แตกต่างกับรายการท่ีมีกับบุคคลภายนอกท่ีไม่
เก่ียวข้องกนั   และในกรณีท่ีมีรายการระหวา่งกนัท่ีมีสาระส าคญั บริษัทฯ จะจดัให้ผา่นการอนมุตัิจาก 
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท  รวมถึงท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นตามแต่กรณี  โดย
ก าหนดให้การออกเสียงในท่ีประชมุนัน้ๆ กรรมการ หรือผู้ ถือหุ้น ซึง่มีสว่นได้เสีย จะไมมี่สิทธิออกเสียง
ลงคะแนน  ทัง้นี ้การด าเนินการใดๆ จะต้องเป็นไปตามประกาศท่ีเก่ียวข้องของคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทนุ  
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13.4 นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันรวมทัง้การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ในอนาคต 

บริษัทฯ ยังคงมีนโยบายหรือแนวโน้มในการท ารายการระหว่างกันในอนาคตกับบริษัท ท่ี
เก่ียวข้องกนัต่อไป เช่น การเช่าอาคารส านกังาน การเช่าท่ีดิน และการค า้ประกนัเงินกู้ของบริษัทใน
กลุ่มโดยบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่มีนโยบายท่ีจะท ารายการกับบุคคลท่ีอาจขัดแย้งกัน 
ยกเว้นในกรณีท่ีบริษัทฯ เห็นวา่จะได้รับผลตอบแทนสงูสดุ ซึง่เป็นไปในราคาและเง่ือนไขท่ีไมแ่ตกตา่ง
หรือดีกว่าจากบคุคลภายนอก ซึ่งบริษัทฯ จะก าหนดให้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
และท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นในกรณีท่ีเป็นรายการตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 
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ส่วนที่ 3 

ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
 

14. ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ 

14.1 งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 

 
งบการเงนิรวม

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561

พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน :

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 103,762           2.5%         230,824            5.5%         339,640             8.3%         

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น (สทุธิ) 647,567           15.6%       622,302            14.8%       553,168             13.6%       

สินค้าคงเหลือ (สทุธิ) 129,680           3.1%         315,635            7.5%         284,786             7.0%         

ภาษีมลูคา่เพ่ิม (สทุธิ) 67,630             1.6%         24,836              0.5%         3,816                 0.1%         

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน (สทุธิ) 1,483               0.1%         2,276                 0.1%         4,934                 0.1%         

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 950,123           22.9%       1,195,873         28.4%       1,186,344         29.1%       

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน :

เงินลงทนุในบริษัทร่วม (สทุธิ) 4,104               0.1%         3,989                 0.1%         3,991                 0.1%         

อาคาร และอปุกรณ์ (สทุธิ) 473,046           11.5%       402,468            9.6%         331,535             8.1%         

ใบอนญุาตให้ใช้คลื่นความถ่ีและ

   ประกอบกิจการโทรทศัน์ (สทุธิ) 1,666,431       40.3%       1,531,085         36.4%       1,395,738         34.3%       

สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน (สทุธิ) 551,610           13.3%       587,247            14.0%       720,150             17.7%       

คา่ใช้จา่ยจา่ยล่วงหน้าเกินปี 35,417             0.9%         27,083              0.6%         9,030                 0.2%         

ภาษีเงินได้ถูกหกั ณ ที่จา่ย (สทุธิ) 124,080           3.0%         153,555            3.6%         180,090             4.4%         

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (สทุธิ) 303,618           7.3%         273,924            6.5%         231,609             5.7%         

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน (สทุธิ) 30,860             0.7%         33,906              0.8%         14,840               0.4%         

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,189,166       77.1%       3,013,257         71.6%       2,886,983         70.9%       

รวมสินทรัพย์ 4,139,289       100.0%    4,209,130         100.0%    4,073,327         100.0%    
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งบการเงนิรวม

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561

พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

หนีสิ้นหมุนเวียน :

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 589,116           14.2%       815,419            19.4%       733,203             18.0%       

หนีส้ินภายใต้สญัญาเชา่ทางการเงินที่ถึง

   ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (สทุธิ) 11,668             0.3%         11,682              0.3%         11,071               0.3%         

คา่ใบอนญุาตให้ใช้คลื่นความถ่ีและ

   ประกอบกิจการโทรทศัน์ค้างจา่ย

   ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (สทุธิ) 378,076           9.1%         176,864            4.2%         4,072                 0.1%         

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 706,000           17.1%       213,000            5.0%         240,000             5.9%         

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

   ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี -                    -            40,000              1.0%         80,000               2.0%         

ประมาณการคา่เผ่ือการรับคืนสินค้า 1,892               0.0%         -                     -            -                      -            

ภาษีมลูคา่เพ่ิม (สทุธิ) 43,962             1.1%         29,758              0.7%         39,369               0.9%         

ภาษีเงินได้ค้างจา่ย 22,905             0.5%         41,610              1.0%         28,983               0.7%         

ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จา่ยค้างจา่ย 15,150             0.4%         10,091              0.2%         9,242                 0.2%         

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 1,768,769       42.7%       1,338,424         31.8%       1,145,941         28.1%       

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน :

หนีส้ินภายใต้สญัญาเชา่การเงิน (สทุธิ) 24,702             0.6%         17,689              0.4%         6,617                 0.2%         

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 444,060           10.7%       626,085            14.9%       316,085             7.8%         

คา่ใบอนญุาตให้ใช้คลื่นความถ่ีและ

   ประกอบกิจการโทรทศัน์ค้างจา่ย (สทุธิ) 727,843           17.6%       717,672            17.0%       826,556             20.3%       

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 97,959             2.4%         96,135              2.3%         99,545               2.4%         

หนีส้ินไมห่มนุเวียนอ่ืน 16,432             0.4%         11,068              0.3%         6,249                 0.1%         

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 1,310,996       31.7%       1,468,648         34.9%       1,255,053         30.8%       

รวมหนีสิ้น 3,079,765       74.4%       2,807,072         66.7%       2,400,994         58.9%       
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งบการเงนิรวม

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561

พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ :

ทนุเรือนหุ้น

  ทนุจดทะเบยีน

    หุ้นสามญั 1,203,270,516 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 1,203,271         28.6%       1,203,271         29.5%       

    หุ้นสามญั 1,009,937,646 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 1,009,938       24.4%       

  ทนุที่ออกและช าระเต็มมลูคา่แล้ว

    หุ้นสามญั 1,010,149,192 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท -                    -            -                     -            1,010,149         24.8%       

    หุ้นสามญั 1,010,147,392 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท -                    -            1,010,147         24.0%       -                      -            

    หุ้นสามญั 1,009,937,646 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 1,009,938       24.4%       -                     -            -                      -            

ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั 255,825           6.2%         258,237            6.1%         258,258             6.3%         

หุ้นสามญัซือ้คืน (465,275)         (11.2%)     (465,275)           (11.1%)     (465,275)           (11.4%)     

ก าไรสะสม

  จดัสรรแล้ว-ทนุส ารองตามกฎหมาย 100,895           2.4%         112,972            2.7%         120,327             3.0%         

  จดัสรรแล้ว-ส ารองหุ้นสามญัซือ้คืน 465,275           11.2%       465,275            11.1%       465,275             11.4%       

  ยังไมไ่ด้จดัสรร (317,336)         (7.7%)        15,518              0.4%         282,483             7.0%         

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 1,049,321       25.3%       1,396,874         33.2%       1,671,217         41.1%       

ส่วนได้เสียที่ไมมี่อ านาจควบคมุ 10,203             0.2%         5,184                 0.1%         1,116                 0.0%         

รวมส่วนของเจ้าของ 1,059,524       25.5%       1,402,058         33.3%       1,672,333         41.1%       

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 4,139,289       100.0%    4,209,130         100.0%    4,073,327         100.0%    
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14.2 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 
 

งบการเงนิรวม
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ

รายได้

รายได้จากการขาย 846,939              27.1%        1,413,407           40.0%        2,129,659           55.1%      

รายได้จากการให้บริการ 2,151,676           68.9%        2,088,275           59.2%        1,697,022           44.0%      

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 2,998,615           96.0%        3,501,682           99.2%        3,826,681           99.1%      

รายได้อ่ืน 123,590              4.0%          26,644                0.8%           33,750                0.9%         

รวมรายได้ 3,122,205           100.0%      3,528,326           100.0%      3,860,431           100.0%    

ต้นทุน

ต้นทนุขาย (405,270)             (13.0%)       (475,530)             (13.5%)       (712,254)             (18.5%)     

ต้นทนุการให้บริการ (1,925,733)         (61.7%)       (1,653,680)         (46.8%)       (1,493,023)         (38.6%)     

รวมต้นทุนขายและการให้บริการ (2,331,003)         (74.7%)       (2,129,210)         (60.3%)       (2,205,277)         (57.1%)     

ค่าใช้จ่าย

คา่ใช้จา่ยในการขาย (315,635)             (10.1%)       (398,268)             (11.3%)       (452,641)             (11.7%)     

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร (516,763)             (16.5%)       (533,853)             (15.1%)       (601,744)             (15.6%)     

คา่ใช้จา่ยอ่ืน (1,907)                 (0.1%)         (1,847)                 (0.1%)         (3,174)                 (0.1%)       

รวมค่าใช้จ่าย (834,305)             (26.7%)       (933,968)             (26.5%)       (1,057,559)         (27.4%)     

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได้ (43,103)               (1.4%)         465,148              13.2%        597,595              15.5%      

ต้นทนุทางการเงิน (83,373)               (2.7%)         (90,471)               (2.5%)         (68,340)               (1.8%)       

ก าไรที่เกิดจากการปรับเปลี่ยนเง่ือนไข

   การช าระคา่ธรรมเนียมใบอนญุาตให้ใช้

   คลื่นความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน์ -                       -              45,539                1.3%           94,615                2.5%         

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงนิได้ (126,476)             (4.0%)         420,216              12.0%        623,870              16.2%      

(คา่ใช้จา่ย)รายได้ภาษีเงินได้ 24,235                0.7%          (87,193)               (2.5%)         (107,832)             (2.8%)       
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี (102,241)             (3.3%)         333,023              9.5%           516,038              13.4%      

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน :

รายการที่จะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยัง

   ก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั

   - การวัดมลูคา่ใหมข่องภาระผูกพนัผลประโยชน์ -                       -              15,086                0.4%           -                       -            

   - ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไมจ่ดัประเภทรายการใหม่

      ไปยังก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั -                       -              (3,017)                 (0.1%)         -                       -            
ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี - สุทธิจากภาษี -                       -              12,069                0.3%           -                       -            
ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมส าหรับปี (102,241)             (3.3%)         345,092              9.8%           516,038              13.4%      
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งบการเงนิรวม
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ
การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)

ส่วนที่เป็นของผู้ เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ (102,145)             (3.3%)         332,862              9.4%           516,040              13.4%      

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไมมี่อ านาจควบคมุ (96)                       (0.0%)         161                      0.0%           (2)                         (0.0%)       

(102,241)             (3.3%)         333,023              9.4%           516,038              13.4%      

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จ

ส่วนที่เป็นของผู้ เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ (102,145)             (3.3%)         344,931              9.8%           516,040              13.4%      

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไมมี่อ านาจควบคมุ (96)                       (0.0%)         161                      0.0%           (2)                         (0.0%)       

(102,241)             (3.3%)         345,092              9.8%           516,038              13.4%      

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

ก าไร(ขาดทนุ)ตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท) (0.1043)               0.3443                0.5337                
จ านวนหุ้นสามญัถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั (พนัหุ้น) 978,992              966,696              966,875              

ก าไร(ขาดทนุ)ตอ่หุ้นปรับลด (บาท) (0.1043)               0.3328                0.4924                

จ านวนหุ้นสามญัถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั

   ที่ใช้ในการค านวณก าไรตอ่หุ้นปรับลด (พนัหุ้น) 978,992              1,000,276           1,047,925            
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14.3 งบกระแสเงนิสด ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 

 
งบการเงนิรวม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินได้ (126,477)          (121.9%)      420,216           182.1%       623,870           183.7%       

รายการปรับปรุง

คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย 468,499           451.5%       558,173           241.8%       591,460           174.1%       

คา่ตดัจ าหนา่ยคา่ใช้จา่ยล่วงหน้า -                    -               -                    -               18,053              5.3%            

(กลบัรายการ)คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 4,932                4.8%            (2,697)               (1.2%)           (15,333)            (4.5%)           

กลบัรายการคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูภาษีเงินได้หกั ณ ที่จา่ย (1,361)               (1.3%)           -                    -               -                    -               

(กลบัรายการ)คา่เผ่ือสินค้าล้าสมยั 17,555              16.9%          (47,116)            (20.4%)        16,624              4.9%            

ขาดทนุจากการท าลายสินค้า 6,960                6.7%            314                   0.1%            -                    -               

กลบัรายการประมาณการคา่เผ่ือการรับคืนสินค้า (12,474)            (12.0%)        (1,892)               (0.8%)           -                    -               

คา่เผ่ือการด้อยคา่ของสินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 15,153              14.6%          13,502              5.8%            11,027              3.2%            

(กลบัรายการ)คา่เผ่ือการด้อยคา่ของสินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน

และสินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน (1,010)               (1.0%)           80                      0.0%            (74)                    0.0%            

(กลบัรายการ)คา่เผ่ือการด้อยคา่ของเงินลงทนุในบริษัทร่วม 999                   1.0%            115                   0.1%            (2)                       0.0%            

-                    -               -                    -               2                        0.0%            

456                   0.4%            -                    -               -                    -               

(419)                  (0.4%)           53                      0.0%            819                   0.2%            

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 12,414              12.0%          13,262              5.7%            3,604                1.1%            

ดอกเบีย้รับ (1,742)               (1.7%)           (1,143)               (0.5%)           (1,071)               (0.3%)           

ต้นทนุทางการเงินดอกเบีย้จา่ย 83,373              80.4%          90,471              39.2%          68,340              20.1%          

-                    -               (45,539)            (19.7%)        (94,615)            (27.8%)        

466,858           450.0%       997,799           432.3%       1,222,703        360.0%       

การเปล่ียนแปลงของเงนิทุนหมุนเวียน

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 223,220           215.1%       54,020              23.4%          58,346              17.2%          

สินค้าคงเหลือ 8,900                8.6%            (139,154)          (60.3%)        14,226              4.2%            

ภาษีมลูคา่เพ่ิม (31,150)            (30.0%)        28,590              12.4%          30,631              9.0%            

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 96,948              93.4%          (872)                  (0.4%)           (2,583)               (0.8%)           

คา่ใช้จา่ยล่วงหน้าเกินปี (35,417)            (34.1%)        8,333                3.6%            -                    -               

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 970                   0.9%            (3,046)               (1.3%)           19,066              5.6%            

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น (879,676)          (847.8%)      201,334           87.2%          (70,873)            (20.9%)        

ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จา่ยค้างจา่ย 3,200                3.1%            (5,058)               (2.2%)           (849)                  (0.2%)           

หนีส้ินไมห่มนุเวียนอ่ืน (2,384)               (2.3%)           (5,364)               (2.3%)           (4,818)               (1.4%)           

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานจา่ย -                    -               -                    -               (193)                  (0.1%)           

เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน

ก่อนภาษีเงินได้จา่ย (148,531)          (143.1%)      1,136,582        492.4%       1,265,655        372.6%       

รับคืนภาษีถูกหกั ณ ที่จา่ย 61,887              59.6%          36,250              15.7%          31,802              9.4%            

เงินสดจา่ยภาษีเงินได้ (120,168)          (115.8%)      (107,536)          (46.6%)        (136,483)          (40.2%)        

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน (206,812)          (199.3%)      1,065,296        461.5%       1,160,974        341.8%       

ขาดทนุจากการปิดกิจการของบริษัทย่อย

ขาดทนุจากการตดัจ าหนา่ยอาคารและอปุกรณ์ และสินทรัพย์

     ไมมี่ตวัตน

(ก าไร)ขาดทนุจากการจ าหนา่ยอาคารและอปุกรณ์

   และสินทรัพย์ไมมี่ตวัตน

ก าไรที่เกิดจากการปรับเปลี่ยนเง่ือนไขการช าระ 

   คา่ธรรมเนียมใบอนญุาตให้ใช้คลื่นความถ่ีและ  

   ประกอบกิจการโทรทศัน์

 *,** 

 *,** 
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งบการเงนิรวม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากดอกเบีย้รับ 1,735                1.7%            1,150                0.5%            1,071                0.3%            

เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่บคุคลและกิจการที่เก่ียวข้องกันเพ่ิมขึน้ (30,000)            (28.9%)        -                    -               -                    -               

รับช าระเงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่บคุคลและกิจการที่เก่ียวข้องกัน 30,000              28.9%          -                    -               -                    -               

เงินลงทนุชัว่คราว-เงินฝากประจ าครบก าหนด 12 เดือน 4,522                4.4%            -                    -               -                    -               

เงินสดรับ(ลกูหนี)้จากการปิดกิจการของบริษัทย่อย -                    -               (26,065)            (11.3%)        22,056              6.5%            

เงินสดจา่ยซือ้อาคารและอปุกรณ์ (139,435)          (134.4%)      (69,184)            (30.0%)        (44,769)            (13.1%)        

เงินสดรับจากการจ าหนา่ยอาคารและอปุกรณ์ 6,949                6.7%            1,581                0.7%            4,618                1.3%            

เงินสดจา่ยสินทรัพย์ไมมี่ตวัตน (442,309)          (426.3%)      (301,415)          (130.6%)      (501,377)          (147.6%)      

เงินสดรับจากการจ าหนา่ยสินทรัพย์ไมมี่ตวัตน -                    -               -                    -               23                      0.0%            

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทนุ (568,539)          (547.9%)      (393,934)          (170.7%)      (518,378)          (152.6%)      

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ
จา่ยช าระดอกเบีย้ (28,400)            (27.4%)        (46,947)            (20.3%)        (29,982)            (8.8%)           

เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 3,046,000        2,935.6%    2,125,000        920.6%       930,000           273.8%       

จา่ยช าระเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน (2,340,000)       (2,255.2%)   (2,618,000)       (1,134.2%)   (903,000)          (265.9%)      

รับเงินจากเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 444,060           428.0%       222,025           96.2%          -                    -               

จา่ยช าระเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -                    -               -                    -               (270,000)          (79.5%)        

จา่ยช าระหนีส้ินภายใต้สญัญาเชา่การเงิน (19,266)            (18.6%)        (16,320)            (7.1%)           (12,874)            (3.8%)           

(415,000)          (399.9%)      (207,500)          (89.9%)        (6,225)               (1.8%)           

จา่ยเงินปันผล (100,109)          (96.5%)        -                    -               (241,719)          (71.2%)        

ส่วนได้เสียที่ไมมี่อ านาจควบคมุลดลงจากการจา่ยเงินปันผล (9)                       (0.0%)           (493)                  (0.2%)           (3)                       (0.0%)           

จา่ยเงินลดทนุส่วนได้เสียที่ไมมี่อ านาจควบคมุ -                    -               (4,688)               (2.0%)           -                    -               

เงินสดรับจากการออกหุ้นเพ่ิมทนุ -                    -               2,622                1.1%            23                      0.0%            

เงินสดรับ(จา่ย)จากหุ้นทนุซือ้คืน (465,275)          (448.4%)      -                    -               -                    -               

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 122,001           117.6%       (544,300)          (235.8%)      (533,780)          (157.2%)      

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้(ลดลง) สุทธิ (653,350)          (629.6%)      127,062           55.0%          108,816           32.0%          

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดยอดคงเหลือต้นปี 757,112           729.6%       103,762           45.0%          230,824           68.0%          

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดยอดคงเหลือปลายปี 103,762           100.0%       230,824           100.0%       339,640           100.0%       

จา่ยช าระคา่ใบอนญุาตส าหรับสิทธิในการด าเนินการ

   บนคลื่นความถ่ีส าหรับกิจการบนโทรทศัน์ระบบดิจิทลั

 *,** 

 
 
   รายการนีร้วมการเปลี่ยนแปลงเน่ืองมาจากการปิดบริษัท อาร์เอส อินสโตร์ มีเดีย จ ากัด ส่งผลให้บริษัทดงักล่าวสิน้สดุการเป็น     

บริษัทยอ่ยตัง้แตว่นัที่ 19 กนัยายน พ.ศ. 2561 

    รายการนีร้วมการเปลี่ยนแปลงเน่ืองมาจากการปิดบริษัท บลูแฟร์ร่ี จ ากัด บริษัท เวร่ีเวลล์ จ ากัด และบริษัท อะลาดิน เฮ้าส์ 
จ ากดั สง่ผลให้บริษัทดงักลา่วสิน้สดุการเป็นบริษัทยอ่ยตัง้แตว่นัที่ 28 กนัยายน พ.ศ. 2561 
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งบการเงนิรวม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ

รายการที่มิใช่เงนิสด

ตดัจ าหนา่ยลกูหนีอ่ื้นและคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูลกูหนีอ่ื้น -                    53,100              -                    

ตดัจ าหนา่ยภาพยนตร์และคา่เผ่ือด้อยคา่ภาพยนตร์ -                    7,693                -                    

-                    -                    5,400                

28,752              2,082                7,440                

28,928              80,386              63,452              

41,278              7,634                -                    

-                    7,805                928                   

ตดัจ าหนา่ยสินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืนและ                                                  

   คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของสินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน

ตดัจ าหนา่ยภาษีหกั ณ ที่จา่ยและคา่เผ่ือภาษีเงินได้                                 

   หกั ณ ที่จา่ยที่คาดว่าจะไมไ่ด้รับเงิน

เจ้าหนีค้งค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม จากการซือ้สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 

   ในระหว่างปี

เจ้าหนี ้ณ วันที่ 31 ธันวาคม จากการซือ้ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์

   ภายใต้สญัญาเชา่การเงินระหว่างปี

เจ้าหนีค้งค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม จากการซือ้ที่ดิน 

   อาคารและอปุกรณ์ ในระหว่างปี
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14.4 อัตราส่วนทางการเงนิท่ีส าคัญ ปี 2559 2560 และ 2561 
 

งบการเงนิรวม
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เทา่) 0.54                  0.89                  1.04                  

อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว (เทา่) 0.34                  0.55                  0.70                  

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เทา่) -0.11                  0.69                  0.93                  

อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (เทา่) 4.65                  6.25                  7.18                  

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วัน) 79                      58                      51                      

อตัราส่วนหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ (เทา่) 15.92                9.56                  7.35                  

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 23                      38                      50                      

อตัราส่วนหมนุเวียนเจ้าหนี ้(เทา่) 15.58                9.92                  7.63                  

ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉลี่ย (วัน) 23                      37                      48                      

Cash Cycle (วัน) 79                      59                      53                      

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร

อตัราก าไรขัน้ต้น (%) 22.26%            39.19%            42.37%            

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%) -5.50%               12.58%            14.82%            

อตัราส่วนเงินสดตอ่การท าก าไร (%) N/A 241.92%          204.75%          

อตัราก าไรสทุธิ (%) -3.27%               9.43%               13.37%            

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) -7.39%               27.21%            33.64%            

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -0.96%               11.14%            14.43%            

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 0.53%               103.24%          172.11%          

อตัราการหมนุของสินทรัพย์ (เทา่) 0.70                  0.85                  0.93                  

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ

อตัราส่วนหนีส้ินตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 2.94                  2.01                  1.44                  

อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้ (เทา่) -0.52                  5.14                  8.74                  

อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพนั (Cash basis)(เทา่) -0.30                  1.30                  1.96                  

อตัราการจา่ยเงินปันผล (%) -                    -                    84.31%            

ข้อมูลต่อหุ้น

มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุ้น (บาท) 1.0961              1.4501              1.7296              

ก าไร(ขาดทนุ)ตอ่หุ้นส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (บาท) -0.1043              0.3443              0.5337               
 

    อตัราการจ่ายเงินปันผล ปี 2561 : ค านวณเงินปันผลจ่ายตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทเมื่อวนัท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ท่ีอนมุติัให้จ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท และตามท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทเมื่อวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 มีมติอนมุติัให้เสนอเร่ืองการจ่ายเงินปัน
ผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท ต่อท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้ นประจ าปี พ.ศ. 2562 พิจารณาอนุมัติ  รวมการ
จ่ายเงินปันผล ทัง้สิน้ในอตัราหุ้นละ 0.45 บาท คิดเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ไมเ่กิน 435.1 ล้านบาท โดยมีอตัราการจ่ายเงินปันผลเท่ากบัร้อยละ 84.31 
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15. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

 การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการในสว่นนีไ้ด้จดัท าขึน้จากผลประกอบการรวมของ
บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (“บริษัทฯ”) ตามงบการเงินท่ีผ่านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชี เพ่ือประโยชน์ในการแสดงภาพผลประกอบการโดยรวมของบริษัทฯ ได้มีการจัด
แบ่งกลุ่มธุรกิจหลกั ออกเป็น 3 กลุ่มหลัก  ได้แก่ ธุรกิจพาณิชย์หลายช่องทาง ธุรกิจส่ือ ธุรกิจเพลง
และอ่ืนๆ ดงัตาราง 
 

ธุรกิจ ประเภท 

1) ธุรกิจพาณิชย์หลายช่องทาง   ผลิตภณัฑ์สขุภาพและความงาม  
- ผลิตภณัฑ์บ ารุงผิว : แบรนด์ “มาจีค” 
- ผลิตภณัฑ์ดแูลเส้นผม : แบรนด์ “รีไวฟ์” 
- ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร : แบรนด์ “เอส.โอ.เอ็ม.” 

 ผลิตภณัฑ์เคร่ืองใช้สว่นตวัและผลิตภณัฑ์ในครัวเรือน 
 เคร่ืองประดบั และอ่ืนๆ 

2) ธุรกิจส่ือ ธุรกิจส่ือโทรทศัน์ “ชอ่ง 8”   
“ชอ่ง 2”   
“สบายดีทีวี” 
“Series Channel” (เดมิ “You Channel”) 

ธุรกิจส่ือวิทย ุ “COOLfahrenheit”  

3) ธุรกิจเพลงและอ่ืนๆ ธุรกิจดิจิทัล จัดเก็บลิขสิทธ์ิ บริหารศิลปิน จัดคอนเสิร์ตและ
กิจกรรมการตลาด 

15.1 สรุปผลการด าเนินงานส าหรับปี 2561 

งบการเงินรวมของบริษัทฯ ส าหรับปี 2561 สิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีก าไร
สทุธิส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่จ านวน 516.0 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2560 จ านวน 183.2 ล้านบาท 
หรือสูงขึน้ร้อยละ 55.0 เป็นผลจากการเติบโตสงูของรายได้จากธุรกิจพาณิชย์หลายช่องทาง (Multi-
platform Commerce หรือ MPC) กว่าร้อยละ 53.1 อย่างไรก็ตาม รายได้ของส่ือโดยรวมลดลงร้อย
ละ 21.1 จากผลกระทบจากสภาพอตุสาหกรรมโดยรวมท่ีไม่เติบโต อตัราก าไรขัน้ต้นเพิ่มสงูขึน้มาอยู่
ท่ีร้อยละ 42.4 เทียบกับร้อยละ 39.2 ในปี 2560 จากสัดส่วนของธุรกิจพาณิชย์หลายช่องทางซึ่งมี
อตัราการท าก าไรสูงมีสดัส่วนเพิ่มขึน้ รวมถึงช่อง 8 ควบคมุต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนของ
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อตัราส่วนค่าใช้จ่ายต่อยอดขายเพิ่มขึน้เล็กน้อยตามค่าใช้จ่ายของธุรกิจพาณิชย์หลายช่องทางซึ่ง
เพิ่มขึน้ตามจ านวนพนกังานท่ีเพิ่มขึน้ 

สรุปผลการด าเนินงานแยกตามกลุ่มธุรกิจ 

15.1.1 รายได้ 

 
หน่วย : ล้านบาท 

ปี 2560 ปี 2561 เปล่ียนแปลง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน (y-y) 

รายได้ธุรกิจพาณิชย์หลายช่องทาง 1,389.1    39.7% 2,126.8 55.6% 737.7 53.1% 
รายได้ธุรกิจส่ือ 1,703.5 48.6% 1,344.7 35.1% -358.8 -21.1% 
รายได้ธุรกิจเพลงและอ่ืนๆ 409.1 11.7% 355.2 9.3% -53.9 -13.2% 
รายได้จากการขายและบริการ 3,501.7 100.0% 3,826.7 100.0% 325.0 9.3% 

 

 รายได้จากการขายและบริการส าหรับปี สิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2561 จ านวน 3,826.7 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้สุทธิจากปีก่อน จ านวน 325.0 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 9.3 ตามล าดบั แยกอธิบายตาม
กลุม่ธุรกิจ ได้ดงันี ้

 15.1.1.1 รายได้ธุรกิจพาณิชย์หลายช่องทาง 

รายได้ธุรกิจพาณิชย์หลายช่องทาง ประกอบด้วย รายได้จากการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯ เองและสินค้าจากพนัธมิตร รวมสินค้าหลากหลายประเภทกว่า 100 
รายการ จ าหนา่ยผ่านช่องทางตา่งๆ ของบริษัทฯ ทัง้โทรทศัน์ระบบดจิิทลั โทรทศัน์ผา่นดาวเทียม และ
ส่ือวิทยุ รวมถึงส่ือออนไลน์ การจ าหน่ายผ่านตัวแทนขายตรงชัน้เดียว หรือท่ีบริษัท ฯ เรียกว่า 
LifestarBIZ และผ่านร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ทั่วประเทศ ซึ่งช่องทางเหล่านี  ้ได้
พฒันามาจากจุดแข็งและความสามารถหลกัของบริษัทฯ และยงัพัฒนาอย่างต่อเน่ืองให้ครบวงจร
และเหนือคู่แข่งในตลาด รวมถึงการมีฐานข้อมูลลูกค้าท่ีเติบโตขึน้ทุกเดือน โดย ณ ปัจจุบนัมีลูกค้า
กว่า 1 ล้านรายได้ถกูน ามาวิเคราะห์ความต้องการของลกูค้าอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบมาก
ขึน้ อีกทัง้ บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบหลงัการขายเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทันท่วงที
และเหมาะสม ผนวกกับการท าโปรโมชัน่ในแต่ละเทศกาลให้ตอบโจทย์ของลูกค้า ท าให้ยอดขายใน
รอบปีท่ีผ่านมาเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญั และยงัคงมีแนวโน้มเติบโตต่อเน่ือง แม้ว่าจะถูกผลกระทบ
ชัว่คราวจากข่าวการปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายช่วงกลางปี 2561 แตน่ัน่เป็นเพียงผลกระทบระยะ
สัน้ และสถานการณ์กลับสู่ปกติแล้วตัง้แต่ปลายไตรมาส 3 ซึ่งเหตกุารณ์ดงักล่าว ถือว่าส่งผลดีต่อ
อตุสาหกรรมโดยรวม ท าให้เกิดการคดักรองผู้ผลิตและจ าหน่ายสินค้าท่ีผิดกฎหมายออกไปจากตลาด 
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 15.1.1.2 รายได้ธุรกิจส่ือ 

ภาพรวมธุรกิจส่ือโทรทศัน์ทัง้อตุสาหกรรมส าหรับปี 2561 งบการใช้โฆษณา (ADEX) ผา่นส่ือ
โทรทศัน์ในระบบดิจิทัลจากผลการส ารวจของ AGB Nielsen Media Research (Thailand) เพิ่มขึน้ 
5,061 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 8.0 แต่หากหักรายการพิเศษจากเม็ดเงินโฆษณาส าหรับการ
ถ่ายทอดกีฬาในช่วงไตรมาส 2 และ 3 ถือว่างบโดยรวมค่อนข้างทรงตวั หากพิจารณาสัดส่วนผู้ชม
โทรทศัน์ในระบบดิจิทัลรายใหม่ก็มีจ านวนสูงขึน้ หากเทียบกับกลุ่มผู้ประกอบการโทรทศัน์รายเดิม
และโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมท่ีมีจ านวนลดลง โดยสัดส่วนผู้ชมเพิ่มขึน้มาอยู่ท่ี ร้อยละ 52.1 ในเดือน
ธันวาคม ปี 2561 เทียบกบัร้อยละ 46.7 ในเดือนธันวาคม ปี 2560 อย่างไรก็ตาม ผลจากการแข่งขนั
ท่ีรุนแรงด้านราคาในอตุสาหกรรมเน่ืองมาจากเม็ดเงินโฆษณาอนัจ ากดั ท าให้ธุรกิจส่ือโทรทศัน์ระบบ
ดิจิทัลของบริษัทฯ หรือ “ช่อง 8” มีผลประกอบการลดลง แม้ว่าเรตติง้เฉล่ียของเดือนธันวาคม ปี 
2561 ในกลุ่มอายุ 4+ ตลอด 24 ชั่วโมง จะลดลงเล็กน้อยจากการหยุดการถ่ายทอดรายการมวย
ในช่วงวนัศกุร์และเสาร์ แตร่ายการหลกัโดยรวมยงัคงได้รับความนิยมและประสบความส าเร็จ ได้แก่ 
ละครไทย “พยคัฆา” “สาปกระสือ” และ “ซิ่นลายหงส์” ซีรีส์ตา่งประเทศ “หนมุาน สงครามมหาเทพ” 
“ลิขิตแค้นแสนรัก” และ “พิฆเนศ มหาเทพไอยรา” รวมถึงรายการข่าว “คุยข่าวเช้า” และ “คุยข่าว
เย็น”  

ทว่า จากการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพของทัง้กลุ่มบริษัทฯ ท าให้สามารถบริหารส่ือ
ทัง้หมดในมือได้เต็มประสิทธิภาพร้อยละ 100 โดยน ามาโฆษณาและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของธุรกิจ
พาณิชย์หลายชอ่งทางของกลุม่บริษัทฯ เองให้มีอตัราการเตบิโตเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ือง   

ในส่วนของธุรกิจส่ือวิทยุ หรือ “COOLfahrenheit” ยงัคงได้รับความนิยมอยู่ในอนัดบั 1 ของ
กลุ่ม Easy Listening และอนัดบั 2 ของประเทศ และมีการจดักิจกรรมส าหรับผู้ ฟังท่ีได้รับความนิยม
อยา่งตอ่เน่ือง อาทิ “COOL Outing” และ "อ๊ิงค์ Eat All Around” 

 15.1.1.3 รายได้ธุรกิจเพลงและอ่ืนๆ 

รายได้ธุรกิจเพลงและอ่ืนๆ ลดลงจากผลกระทบของทัง้อตุสาหกรรมท่ีหดตวัลง แต่เน่ืองจาก
การปรับโครงสร้างธุรกิจและควบคมุต้นทนุให้มีประสิทธิภาพ ท าให้ธุรกิจเหลา่นีย้งัมีประสิทธิภาพใน
การท าก าไรได้ดี ส าหรับธุรกิจเพลง รายได้หลกัยงัคงมาจากรายได้ท่ีได้รับจากการฟังผ่านออนไลน์ท่ี
เพิ่มขึน้ 

15.1.2 ต้นทุนขายและบริการ 

ต้นทุนขายและบริการจ านวน 2,205.3 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนหน้า จ านวน 76.1 ล้าน
บาท หรือร้อยละ 3.6 ตามรายได้ท่ีเพิ่มขึน้ของธุรกิจพาณิชย์หลายช่องทาง แต่อตัราการเพิ่มขึน้ของ
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ต้นทุนขายและบริการยังน้อยกว่าอัตราการเพิ่มขึน้ของรายได้รวม ซึ่งมาจากการควบคุมต้นทุน
ส าหรับธุรกิจส่ือ ธุรกิจเพลง และอ่ืนๆ 

15.1.3 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ค่าใช้จ่ายอ่ืน และต้นทุนทางการเงนิ 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จ านวน 1,054.4 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2560 จ านวน 
122.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.1 โดยหลกัๆ เป็นคา่ใช้จา่ยท่ีเพิ่มขึน้ตามสดัส่วนรายได้ธุรกิจพาณิชย์
หลายชอ่งทางท่ีสงูขึน้  

ในส่วนของต้นทุนทางการเงิน จ านวน 68.3 ล้านบาท ลดลง 22.1 ล้านบาท คิดเป็นลดลง
ร้อยละ 24.5 ตามการลดลงของดอกเบีย้จา่ยธนาคารส าหรับเงินกู้ ยืมระยะยาว ซึง่เป็นผลมาจากก าไร
ของธุรกิจหลกัท่ีเพิ่มสงูขึน้ และการบริหารกระแสเงินสดอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ในรอบปีท่ีผ่านมา มีรายการพิเศษ ได้แก่ ก าไรท่ีเกิดจากการปรับเปล่ียนเง่ือนไขการช าระ
คา่ธรรมเนียมในอนญุาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน์ (หลงัหกัภาษี) จ านวน 75.7 
ล้านบาท 

อัตราก าไรขัน้ต้น อัตราก าไรสุทธิ และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) 

 
ปี 2560 ปี 2561 

อตัราก าไรขัน้ต้น 39.2% 42.4% 

อตัราก าไรสทุธิ 9.4% 13.4% 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (ROE) 27.2% 33.6% 
 

ปี 2561 บริษัทฯ มีอตัราก าไรขัน้ต้น อตัราก าไรสุทธิ และอตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น เพิ่มขึน้
จากปีก่อน สาเหตหุลักมาจากการเติบโตของรายได้จากกลุ่มธุรกิจพาณิชย์หลายช่องทางเป็นหลัก 
และการควบคมุต้นทนุส่ือโทรทศัน์ชอ่ง 8 ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

15.2 สินทรัพย์ 

15.2.1 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทัง้สิน้ 4,073.3 ล้านบาท แบ่งเป็น
สินทรัพย์หมุนเวียน ร้อยละ 29.1 และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ร้อยละ 70.9  สินทรัพย์หลัก
ประกอบด้วย ใบอนญุาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิทลั ร้อยละ 34.3 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น (สทุธิ) ร้อยละ 13.6 สินทรัพย์ไม่มีตวัตน (สุทธิ) ร้อยละ 17.7 เงินสดและ
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รายการเทียบเท่าเงินสด ร้อยละ 8.3 อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) ร้อยละ 8.1  สินค้าคงเหลือ (สุทธิ) 
ร้อยละ 7.0 และอ่ืนๆ ร้อยละ 11.0   

สินทรัพย์รวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 จ านวน 4,073.3 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน
เล็กน้อย ร้อยละ 3.2 มีสาเหตุหลักมาจากการตัดจ าหน่ายค่าใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีและ
ประกอบกิจการโทรทศัน์ในระบบดิจิทลั จ านวน 135.3 ล้านบาท ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น (สุทธิ) 
ลดลง 69.1 ล้านบาท มาจากลูกหนีก้ารค้ากลุ่มธุรกิจส่ือท่ีลดลงผันแปรตามรายได้ ในขณะท่ี 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึน้สุทธิ 132.9 ล้านบาท จากการลงทุนทัง้ลิขสิทธ์ิละครไทยและซีรีส์
ตา่งประเทศ 

15.2.2 คุณภาพของสินทรัพย์ 

 15.2.2.1 ลูกหนีก้ารค้า - กิจการอ่ืน (สุทธิ)  

ลกูหนีก้ารค้าแยกตามอายหุนีท่ี้ค้างช าระ : 

  
หน่วย : ล้านบาท 

ปี 2560 ปี 2561 เปล่ียนแปลง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน (y-y) 

ลกูหนีท่ี้ยงัไมถ่ึงก าหนดช าระ 301.7 53.8% 324.3 64.2% 22.6 7.5% 
เกินกวา่ก าหนดเวลาช าระหนีน้้อย
กวา่ 3 เดือน 

 
188.1 

 
33.6% 

 
132.0 

 
26.1% 

 
-56.1 

 
-29.8% 

3 - 6 เดือน 3.1 0.5% 3.1 0.6% - - 
6 - 12 เดือน 6.5 1.2% 0.7 0.2% -5.8 -89.2% 
เกินกวา่ 12 เดือน 60.9 10.9% 44.9 8.9% -16.0 -26.3% 
รวม 560.3 100.0% 505.0 100.0% -55.3 -9.9% 
หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู -58.9 -10.5% -42.4 -8.4% -16.5 -28.0% 
ลูกหนีก้ารค้า - กิจการอ่ืน (สุทธิ) 501.4 89.5% 462.6 91.6% -38.8 -7.7% 

 
อตัราสว่นทางการเงินท่ีส าคญั : 

 
ปี 2560 ปี 2561 

อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (เทา่) 6.25 7.18 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย (วนั) 58 51 

 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีลูกหนีก้ารค้า - กิจการอ่ืน (สุทธิ) 462.6 ล้านบาท 
ลดลงจากปีก่อน 38.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.7  มาจากการลดลงของลกูหนีจ้ากกลุ่มธุรกิจส่ือซึ่ง
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ผนัแปรตามรายได้ท่ีลดลง ในปี 2561 บริษัทฯ มีระยะเวลาในการเรียกเก็บหนีเ้ฉล่ียท่ี 51 วนั ลดลง
จากปีก่อนท่ี 58 วัน เน่ืองจากในปีนีมี้สัดส่วนของยอดขายสินค้าจากธุรกิจพาณิชย์หลายช่องทาง
เพิ่มขึน้ ซึ่งส่วนใหญ่มีลกัษณะเป็นการรับเงินสดหรือมีเครดิตไม่เกิน 1 เดือน ท าให้ระยะเวลาในการ
เรียกเก็บหนีเ้ฉล่ียของบริษัทฯ ลดลง อย่างไรก็ดี หากพิจารณาถึงอายขุองลกูหนีก้ารค้าโดยส่วนใหญ่
เกินร้อยละ 80 มีอายคุ้างช าระไมเ่กิน 3 เดือน ซึง่ยงัเป็นไปตามนโยบายการให้เครดติกบัลกูค้าเฉล่ียท่ี 
2-3 เดือน ส าหรับลกูหนีท่ี้มีอายคุ้างนานเกิน 1 ปี หรือมีปัญหาในการจ่ายช าระ บริษัทฯ มีนโยบายใน
การพิจารณาและทบทวนคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือให้มลูหนีท่ี้คงเหลือในงบการเงิน
สะท้อนมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับจริง โดยในปี 2561 บริษัทฯ มีค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสูญคิดเป็นร้อยละ 
8.4 ลดลงจากปีก่อน ท่ีร้อยละ 10.5 

 15.2.2.2 สินค้าคงเหลือ (สุทธิ) 

  
หน่วย : ล้านบาท 

ปี 2560 ปี 2561 เปล่ียนแปลง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน (y-y) 

ราคาทนุ  326.5 100.0% 312.3 100.0% -14.2 -4.4% 
หกั คา่เผ่ือสินค้าล้าสมยั -10.9 -3.3% -27.5 -8.8% 16.6 152.1% 
สินค้าคงเหลือ (สุทธิ)  315.6 96.7% 284.8 91.2% -30.8 -9.8% 
 
อตัราสว่นทางการเงินท่ีส าคญั : 

 
ปี 2560 ปี 2561 

อตัราสว่นหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ (เทา่) 9.56 7.35 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ียรวม (วนั) 38 50 

 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561  สินค้าคงเหลือประกอบด้วย สินค้าส าเร็จรูปประเภทสินค้า
อปุโภคบริโภค งานระหว่างท าประเภทรายการโทรทศัน์ งานกิจกรรมการตลาด และอ่ืนๆ รวมมลูค่า
สทุธิ 284.8 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 30.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.8 โดยในปีนี ้บริษัทฯ บนัทึก
ค่าเผ่ือสินค้าล้าสมัยเพิ่มขึน้จากปีก่อนส าหรับสินค้าท่ีค้างสต๊อกเป็นเวลานานตามนโยบายท่ี
ก าหนดให้มีการทบทวนมูลค่าสินค้าคงเหลืออย่างสม ่าเสมอในทุกงวดบัญชีเพ่ือให้มูลค่าสินค้า
คงเหลือท่ีแสดงในงบการเงินไม่ต ่ากว่ามูลค่าสทุธิท่ีจะได้รับ ท าให้ปีนีมี้สดัส่วนค่าเผ่ือสินค้าล้าสมยั
คดิเป็นร้อยละ 8.8 เพิ่มขึน้จากปีก่อนท่ีร้อยละ 3.3 อย่างไรก็ดี สินค้าค้างสต๊อกเหล่านีบ้ริษัทฯ ยงัคงมี
แผนการท าโปรโมชัน่ทางการตลาดตา่งๆ เพ่ือให้สามารถระบายสินค้าออกจากสต๊อกได้ทัง้หมด  
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 ในปี 2561 บริษัทฯ มีระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย 50 วัน เพิ่มขึน้จากปี 2560 ท่ี 38 วัน 
เน่ืองจากปลายปี 2560 บริษัทฯ มีแผนการเพิ่มประเภทของสินค้าให้มีความหลากหลายมากขึน้ 
รวมถึงแผนการเพิ่มปริมาณสินค้าเพ่ือรองรับยอดขายท่ีจะเติบโตให้อนาคต ท าให้สินค้าคงเหลือเฉล่ีย
ปีนีส้งูกว่าปีก่อน อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีนโยบายในการจดัการควบคมุสินค้าคงเหลือให้อยู่ในระดบัท่ี
เหมาะสมและเพียงพอเพ่ือให้สอดคล้องกบัแผนการขายและการท าการตลาด รวมถึงให้งานขายและ
งานบริหารคลงัสินค้าประสานงานกนัได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  

 15.2.2.3 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) 

  
หน่วย : ล้านบาท 

ปี 2560 ปี 2561 เปล่ียนแปลง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน (y-y) 

ราคาทนุ  2,277.2 100.0% 2,747.1 100.0% 469.9 20.6% 
หกั คา่เผ่ือตดัจ าหนา่ยสะสม -1,340.5 -58.9% -1,666.4 -60.7% 325.9 24.3% 
      คา่เผ่ือการด้อยคา่ -349.5 -15.3% -360.6 -13.1% 11.1 3.2% 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
(สุทธิ)  

587.2 25.8% 720.1 26.2% 132.9 22.6% 

 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 สินทรัพย์ไม่มีตวัตน (สุทธิ) ประกอบด้วย ลิขสิทธ์ิละคร ลิขสิทธ์ิ
เพลง โปรแกรมคอมพิวเตอร์และอ่ืนๆ รวมมลูคา่สทุธิ 720.1 ล้านบาท  เพิ่มขึน้จากปีก่อน 132.9 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 22.6 จากการเพิ่มขึน้ของลิขสิทธ์ิละคร ซีรีส์ต่างประเทศ และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพ่ือรองรับระบบการท างานในด้านต่างๆ  ส าหรับค่าเผ่ือการด้อยค่า ณ สิน้ปี 2561 มี
จ านวน 360.6 ล้านบาท  เพิ่มขึน้จากปีก่อนเล็กน้อย มาจากการบันทึกค่าเผ่ือด้อยค่าของลิขสิทธ์ิ
เพลงท่ีมีอายกุารให้ประโยชน์ท่ีไม่ทราบแน่นอน บริษัทฯ จึงไม่มีการตดัจ าหน่ายแตใ่ช้วิธีการทดสอบ
การด้อยคา่แทน อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีนโยบายในการทบทวนการด้อยคา่ส าหรับสินทรัพย์ไม่มีตวัตน
ทกุประเภทอย่างสม ่าเสมอในทุกรอบบญัชีเพ่ือให้มูลค่าสินทรัพย์ไม่มีตวัตนท่ีแสดงในงบการเงินไม่
ต ่ากวา่มลูคา่ท่ีคาดวา่จะได้รับคืน 

15.3 สภาพคล่อง 

15.3.1 กระแสเงนิสด 

หน่วย : ล้านบาท ปี 2560 ปี 2561 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน  1,065.3 1,161.0 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ -393.9 -518.4 
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หน่วย : ล้านบาท ปี 2560 ปี 2561 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน -544.3 -533.8 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ - สุทธิ 127.1 108.8 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันสิน้ปี 230.8 339.6 

 
ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 339.6 

ล้านบาท เพิ่มขึน้ระหว่างปี 108.8 ล้านบาท มาจากการเพิ่มขึน้ของกระแสเงินสดจากกิจกรรม
ด าเนินงานเป็นหลกั ซึง่เป็นผลมาจากยอดขายท่ีเติบโตสงูจากธุรกิจพาณิชย์หลายชอ่งทาง ในขณะท่ี 
มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 518.4 ล้านบาท จากการลงทุนในคอนเทนต์ละครและซีรีส์
ตา่งประเทศ ส าหรับการออกอากาศท่ีส่ือโทรทศัน์ ช่อง 8 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินใช้ไป
สทุธิ 533.8 ล้านบาท จากการช าระคืนหนีเ้งินกู้ ระยะยาวจ านวน 270.0 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผล
ระหวา่งกาล 241.7 ล้านบาท  

15.3.2 อัตราส่วนสภาพคล่องท่ีส าคัญ 

 
ปี 2560 ปี 2561 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 0.89 1.04 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เทา่) 0.55 0.70 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย (วนั) 58 51 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย (วนั) 38 50 

ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉล่ีย (วนั) 37 48 

Cash cycle (วนั)  59 53 

 
ภาพรวมปี 2561 บริษัทฯ มีสภาพคล่องสูงขึน้จากปีก่อน ทัง้จากยอดขายท่ีสูงขึน้ของธุรกิจ

พาณิชย์หลายช่องทางท าให้มีกระแสเงินสดรับเพิ่มขึน้ และจากมาตรการเยียวยาผู้ ประกอบการทีวี
ดิจิทัลของภาครัฐท่ีอนุญาตให้พักช าระหนีค้่าธรรมเนียมใบอนุญาตทีวีดิจิทัลได้เป็นเวลา 3 ปี ซึ่ง
สามารถช่วยบรรเทาให้ภาระหนีส้ินท่ีต้องช าระในระยะสัน้ของบริษัทฯ ลดลง  นอกจากนี ้ในปี 2561 
บริษัทฯ มี Cash cycle จ านวน 53 วนั ลดลงจากปีก่อนท่ี 59 วนั จากการเก็บหนีเ้ฉล่ียได้เร็วขึน้ และ
การบริหารเครดติได้มีประสิทธิภาพมากขึน้ 
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15.4 แหล่งท่ีมาของเงนิทุน 

หนีส้ิน ส่วนของเจ้าของ และ อัตราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  

  
หน่วย : ล้านบาท ปี 2560 ปี 2561 

เปล่ียนแปลง 

จ านวน (y-y) 

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 213.0 240.0 27.0 12.7% 
เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 666.1 396.1 -270.0 -40.5% 
คา่ใบอนญุาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีและ
ประกอบกิจการโทรทศัน์ค้างจา่ย (สทุธิ) 

 
894.5 

 
830.6 

 
-63.9 

 
-7.1% 

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 908.6 821.9 -86.7 -9.5% 
หนีส้ินไมห่มนุเวียนอ่ืน 124.9 112.4 -12.5 -10.0% 
หนีส้ินรวม 2,807.1 2,401.0 -406.1 -14.5% 
ส่วนของผู้เป็นเจ้าของ 
ของบริษัทใหญ่ 

 
1,396.9 

 
1,671.2 

 
274.3 

 
19.6% 

อัตราส่วนหนีส้ินต่อ 
ส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 

 
2.01 

 
1.44 

  

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีหนีส้ินรวม 2,401.0 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 406.1 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.5  มาจากการจ่ายคืนเงินกู้ ยืมระยะยาว 270.0 ล้านบาท ซึ่งเป็นการคืน
ก่อนก าหนดช าระ จ านวน 230.0 ล้านบาท  หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืนลดลงจากคา่นายหน้าและคา่ใช้จ่าย
สง่เสริมการขายซึง่ผนัแปรตามรายได้ส่ือท่ีลดลง 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ จ านวน 1,671.2 
ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 274.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.6 จากการเพิ่มขึน้ของผลก าไร
ระหวา่งงวด 516.0 ล้านบาท และจา่ยเงินปันผล 241.7 ล้านบาท 

ในปี 2561 อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น 1.44 เท่า ลดลงจากปี 2560 ท่ีมีอตัราส่วน 
2.01 เท่า จากการท่ีหนีส้ินรวมลดลงจากการคืนหนีเ้งินกู้ ระยะยาวเป็นหลัก และส่วนของผู้ เป็น
เจ้าของของบริษัทใหญ่เพิ่มขึน้จากผลก าไรท่ีเพิ่มสงูในระหวา่งปี 

15.5 ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อผลการด าเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต 

ในปี 2562 ธุรกิจพาณิชย์หลายช่องทาง ยังคงขยายช่องทางการจดัจ าหน่ายออกไปอย่าง
ตอ่เน่ือง ทัง้ช่องทางขายตรงชัน้เดียว ซึ่งผลิตสินค้าโดยเฉพาะให้แก่ช่องทางดงักล่าว ท าการโฆษณา
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ประชาสมัพนัธ์ผ่านทัง้ช่องทางส่ือของบริษัทฯ ส่ือออนไลน์ และส่ืออ่ืนๆ ทัว่ประเทศ ส าหรับช่องทาง
ออนไลน์ มีแผนการน าระบบ data analytics มาเพ่ือพัฒนาช่องทางดงักล่าวเพิ่มขึน้ รวมถึงน ามา
ช่วยวิเคราะห์ลูกค้าท่ีมีอยู่ในมือกว่าล้านราย ร่วมกับการพฒันาระบบหลงัการขาย เพ่ือให้ลูกค้าเกิด
การซือ้ซ า้ และสนใจซือ้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพิ่มขึน้ด้วย ในส่วนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ มุ่ง
พฒันาผลิตภณัฑ์ให้มีความหลากหลายของประเภทสินค้าเพิ่มขึน้ และมุ่งเน้นท่ีสินค้าท่ีมีอตัราการท า
ก าไรสงู 

ส าหรับสถานีโทรทัศน์ “ช่อง 8” พร้อมสโลแกน “ใครๆ ก็ดูช่อง 8” ในปี 2562 จะได้เห็นทัง้
ละครไทย ซึ่งประสบความส าเร็จอย่างมากจากปีก่อน ซีรีส์ตา่งประเทศทัง้ “พิฆเนศ มหาเทพอวตาร” 
ตอ่ด้วย “อะลาดิน” รวมถึงรายการข่าว เสริมความเข้มข้นด้วยกิจกรรม “เคาะประตดูชู่อง 8” และวา
ไรตีรู้ปแบบใหมท่ี่จะเข้ามาสนบัสนนุเรตติง้ของช่อง 8 ให้เพิ่มขึน้ด้วย  

 



บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)                                                                                                             การรับรองความถกูต้องของข้อมลู                                                                     

 
 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ า ปีฉบับนีแ้ล้ว ด้วยความ
ระมดัระวงั บริษัทฯ ขอรับรองว่า ข้อมลูดงักล่าวถกูต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้ อ่ืนส าคญัผิด หรือไม่
ขาดข้อมลูท่ีควรต้องแจ้งในสาระส าคญั นอกจากนี ้บริษัทฯ ขอรับรองวา่  

 

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี ได้แสดง
ข้อมลูอยา่งถกูต้องครบถ้วนในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และ กระแสเงินสดของ
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยแล้ว  

(2) บริษัทฯ ได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมลูท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมลูใน
สว่นท่ีเป็นสาระส าคญัทัง้ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยอยา่งถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีการ
ปฏิบตัติามระบบดงักลา่ว  

(3) บริษัทฯ ได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีดี และควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบ
ดงักล่าว และบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมลูการประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2562 ต่อ
ผู้สอบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ี
ส าคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้การกระท าท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจัดท ารายงาน
ทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

 

ในการนี ้เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีบริษัทฯ  ได้รับรอง
ความถกูต้องแล้ว บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวนิภา บญัญัติเจริญ เป็นผู้ลงลายมือช่ือก ากบัเอกสารนี ้
ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นางสาวนิภา บญัญัติเจริญ ก ากับไว้ บริษัทฯ จะถือว่า
ไมใ่ชข้่อมลูท่ีบริษัทฯ ได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักล่าวข้างต้น  

 

ช่ือ     ต าแหน่ง   ลายมือช่ือ  

1. นายสรุชยั เชษฐโชตศิกัดิ ์       ประธานกรรมการ          ____________ 

2. นายดามพ์ นานา    กรรมการ           ____________ 

ช่ือ     ต าแหน่ง   ลายมือช่ือ  

ผู้ รับมอบอ านาจ นางสาวนิภา บญัญตัเิจริญ      ผู้อ านวยการอาวโุส           ____________ 
         สายงานบญัชีเพ่ือการบริหาร 



เอกสารแนบ 1                                                    แบบ 56-1 ประจ าปี 2561 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

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 56 กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม ปริญญาดษุฎีบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ 36.26 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 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) กรรมการ บริษัท เม็มเบอร์ชิป จ ากดั   
ประธานกรรมการบริหาร ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ 2535 - ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) กรรมการ บริษัท ไทเกอร์ฟัน จ ากดั

และประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร มหาวทิยาลยัรามค าแหง 2546 - 2555 รองประธานกรรมการ บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) กรรมการ บริษัท เชษฐโชติ จ ากดั   

  

2. นายดนยัศิษฏ์  เปสลาพนัธ์ 63 กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม น.บ.ท.   เนติบณัฑิตไทย ไม่มี ไม่มี 1 ก.พ. 2560 - ปัจจบุนั กรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) Director Certification Program (DCP)   ปี 2551 ไม่มี

กรรมการ ส านกัอบรมศกึษากฎหมาย 1 ก.พ. 2560 - ปัจจบุนั กรรมการบริหารความเสีย่ง บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) Director Accreditation Program (DAP)  ปี 2551
กรรมการบรรษัทภิบาล แหง่เนติบณัฑิตยสภา 2558 - ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายกฎหมาย บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) Financial Statements for Directors (FSD) ปี 2551 
กรรมการบริหารความเสีย่ง น.บ.    นิติศาสตร์บณัฑิต 2551 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)

และประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายกฎหมาย มหาวทิยาลยัรามค าแหง 2550 - 2558 รองกรรมการผู้อ านวยการอาวโุส ส านกักฎหมาย บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)

ประกาศนียบตัร กฎหมายการค้าระหวา่งประเทศ 2555 - 2557 กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)

ส านกัอบรมศกึษากฎหมาย 2540 - 2550 ทีป่รึกษากฎหมาย บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)

แหง่เนติบณัฑิตยสภา

ประกาศนียบตัร กฎหมายภาษีอากร

ส านกัอบรมศกึษากฎหมาย

แหง่เนติบณัฑิตยสภา

3. นางพรพรรณ เตชรุ่งชยักลุ 48 กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (MBA) ไม่มี ไม่มี 2554 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) Director Certification Program (DCP)   ปี 2550 ไม่มี

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร สถาบนัศศินทร์ 2553 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) Director Accreditation Program (DAP)  ปี 2547

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และเลขานกุารบริษัท แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2551 - ปัจจบุนั เลขานกุารบริษัท บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)

ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง ปริญญาตรี สถิติศาสตรบณัฑิต 2550 - ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายปฏิบตัิการ บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)

ประธานกรรมการพฒันา จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2547 - ปัจจบุนั กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)

ทรัพยากรบคุคล Executive Development สมาคมบริษัทจดทะเบยีนไทย ประธานกรรมการพฒันาทรัพยากรบคุคล

เลขานกุารบริษัท 
และประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายปฏิบตัิการ

Program
รุ่นที4่ (EDP 4) ปี 2552

หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ

(หลกัสตูร วตท.) (CAPITAL MARKET ACADEMY)

รุ่นที ่23

4. นายดามพ์  นานา 49 กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (MBA) ไม่มี ไม่มี 2550 - ปัจจบุนั กรรมการ กรรมการบริหาร และ บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) Director Certification Program (DCP)   ปี 2551 ไม่มี

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร University of Notre Dame,  ประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายการเงิน Director Accreditation Program (DAP)  ปี 2551

และประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายการเงิน Indiana, U.S.A. 2554 - 2559 กรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2553 - 2559 กรรมการบริหารความเสีย่ง บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)

2545 - 2550 Senior Vice President ธนาคารฮอ่งกงและเซ่ียงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
(HSBC)

5. นายองอาจ สงิห์ล าพอง 49 กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม ปริญญาดษุฎีบณัฑิต สือ่สารมวลชน ไม่มี ไม่มี 4 เม.ย. 2561 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) Director Accreditation Program (DAP)  ปี 2561 ไม่มี

กรรมการ วารสารศาสตร์และสือ่สารมวลชน 9 ก.พ. 2560 - ปัจจบุนั รองกรรมการผู้อ านวยการอาวโุส บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)

และรองกรรมการผู้อ านวยการอาวโุส มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 22 มิ.ย. 2560 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บริษัท อาร์.เอส. เทเลวชิัน่ จ ากดั

ปริญญาโท สือ่สารมวลชน 2559 - ปัจจบุนั กรรมการผู้อ านวยการใหญ่สถานีโทรทศัน์ ชอ่ง 8 บริษัท อาร์.เอส. เทเลวชิัน่ จ ากดั

นิเทศศาสตร์ 2557 - 2559 กรรมการผู้อ านวยการสถานีโทรทศัน์ ชอ่ง 8 บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2556 - 2557 รองกรรมการผู้อ านวยการสถานีโทรทศัน์ ชอ่ง 8 บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)

ปริญญาตรี การโฆษณา 2555 - 2556 ผู้อ านวยการสถานีโทรทศัน์ ชอ่ง 8 บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)

บริหารธุรกิจ

มหาวทิยาลยัรามค าแหง

6. นายโสรัตน์ วณิชวรากิจ 45 กรรมการ ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต ( MBA ) 11.19 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 )

อายุ ประเภทกรรมการ คุณวุฒกิารศกึษา / ประวัติการอบรม
สัดส่วนการถือหุ้น  

 (ร้อยละ)
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)

รายละเอียดเก่ียวกับผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

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. อาร์เอส
อายุ ประเภทกรรมการ คุณวุฒกิารศกึษา / ประวัติการอบรม

สัดส่วนการถือหุ้น  
 (ร้อยละ)

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)

รายละเอียดเก่ียวกับผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ล าดับ ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง

7. นายพิศิษฐ์  ดชัณาภิรมย์ 77 กรรมการอิสระ ปริญญาตรี          บญัชีบณัฑิต                       ไม่มี ไม่มี 2561 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์พนกังานบริษัท เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จ ากดั Director Certification Program (DCP)   ปี 2550 ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์พนกังาน บริษัท เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จ ากดั 
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ทางยกระดบัดอนเมือง จ ากดั (มหาชน) Audit Committee Program (ACP)  ปี 2548 กรรมการ บริษัท ทางยกระดบัดอนเมือง จ ากดั (มหาชน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ พาณิชยศาสตร์บณัฑิต ก.พ. 2550 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) Director Accreditation Program (DAP)  ปี 2547 ประธานกรรมการบริหารกลุม่บริษัททีป่รึกษาในเครือ
ประธานกรรมการสรรหาและ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา บริษัท โปรเฟสชัน่แนล อลัไลแอนซ์ กรุ๊ป จ ากดั
พิจารณาคา่ตอบแทน ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบยีน 966 คา่ตอบแทน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจมาร์ท จ ากดั (มหาชน)

2546 - ปัจจบุนั กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบและ บริษัท เจมาร์ท จ ากดั (มหาชน) กรรมการ  บริษัท โปลฟิาร์ม จ ากดั

รองประธานกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทน

2544 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริหาร กลุม่บริษัททีป่รึกษาในเครือ 

บริษัท โปรเฟสชัน่แนล อลัไลแอนซ์ กรุ๊ป จ ากดั

2535 - ปัจจบุนั กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท โปลฟิาร์ม จ ากดั

2545 - 2557 กรรมการบริหาร บริษัท ภเูก็ต อินเตอร์เนชัน่แนล ฮอสปิตอล จ ากดั

8. พลเอก ไพโรจน์  พานิชสมยั 72 กรรมการอิสระ ปริญญาโท         พฒันบริหารศาสตร์มหาบณัฑิตทาง ไม่มี ไม่มี 2557- ปัจจบุนั สมาชิกสภานิติบญัญตัิแหง่ชาติ 2557 Director Certification Program (DCP)   ปี 2550 ไม่มี
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ พฒันาสงัคม ม.ค. 2550 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) Director Accreditation Program (DAP)  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. นางวรรณสดุา ธนสรานาต 67 กรรมการอิสระ ปริญญาโท         บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (MBA) ไม่มี ไม่มี ม.ค. 2559 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) Director Accreditation Program (DAP)   ปี 2559 ไม่มี
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)

และกรรมการสรรหาและพิจารณา ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต 2553 - ปัจจบุนั Senior Vice President ลกูค้าจีน ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)

คา่ตอบแทน มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ลกูค้าธุรกิจรายกลาง

10. นางสาวนงลกัษณ์ งามโรจน์ 47 - ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ ไม่มี ไม่มี 22 ม.ค. 2558 - ปัจจบุนั รองกรรมการผู้อ านวยการอาวโุส บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) ไม่มี ไม่มี

รองกรรมการผู้อ านวยการอาวโุส มหาวทิยาลยัรามค าแหง 2556 - 2558 รองกรรมการผู้อ านวยการ บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)

2554 - 2556 ผู้อ านวยการ บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)

หมายเหต ุ   นายองอาจ สงิห์ล าพอง ได้รับการแตง่ตัง้ด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัท จากมติทีป่ระชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561  เม่ือวนัที ่4 เมษายน 2561



บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) เอกสารแนบ 1

นายสุรชัย นายดนัยศิษฏ์ นางพรพรรณ นายดามพ์ นายองอาจ นายโสรัตน์ นายพิศิษฐ์ พลเอกไพโรจน์ นางวรรณสุดา นางสาวนงลักษณ์

เชษฐโชติศักดิ์ เปสลาพันธ์  เตชรุ่งชัยกุล นานา สิงห์ล าพอง วณิชวรากิจ ดัชณาภิรมย์ พานิชสมัย ธนสรานาต งามโรจน์

1. บมจ. อาร์เอส x  // /  /  // /  // /  /  / / /

2. บจ.ไลฟ์สตาร์ x  /  /

3. บจ. อาร์.เอส.เทเลวิช่ัน /

4. บจ. จัดเก็บลิขสิทธ์ิไทย x

5. บจ.บันเทงิ วาไรตี ้ x  /  /

6. บจ. คูลลิซึ่ม x  /  /

7. บจ. ย๊าค x  /

8. บจ. อาร์.เอส. สปอร์ตมาสเตอร์ x  /

9. บจ. อาร์เอส อินเตอร์เนช่ันแนล บรอดคาสติง้ แอนด์ สปอร์ต แมเนจเม้นท์ x  /  /

10. บจ. กู๊ดไลฟ์ กรุ๊ป

11. บจ. อาร์ อัลไลแอนซ์

12. บจ. ไอเดีย เพาเวอร์

หมายเหตุ

x     ประธานกรรมการ

/      กรรมการ

//     กรรมการบริหาร

รายละเอียดเก่ียวกับการด ารงต าแหน่งผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมบริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561



เอกสารแนบ 2                                                    แบบ 56-1 ประจ าปี 2561 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 2 

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 



บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) เอกสารแนบ 2

บริษัทย่อย

1. บริษัท ไลฟ์สตาร์ จ ากดั นายสรุชยั เชษฐโชติศกัดิ์ นายดามพ์ นานา นางพรพรรณ เตชรุ่งชยักลุ นายชาคริต พิชญางกรู

2. บริษัท อาร์.เอส.เทเลวชิัน่ จ ากดั นายองอาจ สงิห์ล าพอง นายสพุรรณ เสอืหาญ

3. บริษัท จดัเก็บลขิสทิธ์ิไทย จ ากดั นายสรุชยั เชษฐโชติศกัดิ์ นายสพุรรณ เสอืหาญ

นายประเวช จิวฒันาชวลติกลุ

4. บริษัท บนัเทิง วาไรตี ้จ ากดั นายสรุชยั เชษฐโชติศกัดิ์ นางพรพรรณ เตชรุ่งชยักลุ นายดามพ์ นานา

5. บริษัท คลูลซิึม่ จ ากดั นายสรุชยั เชษฐโชติศกัดิ์ นางพรพรรณ เตชรุ่งชยักลุ นายดามพ์ นานา

6. บริษัท ย๊าค จ ากดั  นายสรุชยั เชษฐโชติศกัดิ์ นางพรพรรณ เตชรุ่งชยักลุ

7. บริษัท อาร์.เอส. สปอร์ตมาสเตอร์ จ ากดั นายสรุชยั เชษฐโชติศกัดิ์ นายดามพ์ นานา

8. บริษัท อาร์ อลัไลแอนซ์ จ ากดั นายประเวช จิวฒันาชวลติกลุ

นางสาวธิติยาพร งามแสง

9. บริษัท กู๊ดไลฟ์ กรุ๊ป จ ากดั นายประเวช จิวฒันาชวลติกลุ

นางสาวธิติยาพร งามแสง

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

บริษัทร่วม

1. บริษัท ไอเดีย เพาเวอร์ จ ากดั นายสพุรรณ เสอืหาญ

นายประเวช จิวฒันาชวลติกลุ

บริษัทที่เก่ียวข้อง

1. บริษัท เชษฐโชติศกัดิ ์จ ากดั นายสรุชยั เชษฐโชติศกัดิ์ นางสาวมาล ีเชษฐโชติศกัดิ์

นางชณภา เชษฐโชติศกัดิ์

นายสวุฒัน์ เชษฐโชติศกัดิ์

นางสาวธิดารัตน์ เชษฐโชติศกัดิ์

นางสาวมาริสา เชษฐโชติศกัดิ์

นางนารีรัตน์ ลิม้ประเสริฐ

2. บริษัท เม็มเบอร์ชิป จ ากดั (เดิมช่ือ บริษัท เอส.เอส.ท ูซี จ ากดั) นายสรุชยั เชษฐโชติศกัดิ์ นางสจีุรา เชษฐโชติ

นายเชษฐ เชษฐโชติศกัดิ์

นายโชต เชษฐโชติ

3. บริษัท ไทเกอร์ฟัน จ ากดั นายสรุชยั เชษฐโชติศกัดิ์ นางสจีุรา เชษฐโชติ

นายเชษฐ เชษฐโชติศกัดิ์

นายโชต เชษฐโชติ

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

นายเชษฐ เชษฐโชติศกัดิ์

นายโชต เชษฐโชติ

หมายเหต ุ 1. กรรมการดงักลา่วเป็นผู้บริหาร บมจ. อาร์เอส

               2. กรรมการดงักลา่วไมไ่ด้เป็นผู้บริหาร บมจ. อาร์เอส

กรรมการ 2)

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการบริษัทย่อยและบริษัทที่เก่ียวข้อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท กรรมการ 1)



เอกสารแนบ 3                                                    แบบ 56-1 ประจ าปี 2561 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 3 

รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากับดูแล 
การปฏิบัตงิานของบริษัท (compliance) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบ 3                                                    แบบ 56-1 ประจ าปี 2561 
 

 
 

 

1. หวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

ช่ือ - สกุล / ต าแหน่ง 
  

อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / การ
ฝึกอบรม 

  

ประสบการณ์การท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 
 นางสาวกรพินธุ์ นาคศภุรังษี 48 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ปริญญาตรีบญัชีบณัฑิต            
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

โครงการอบรมเพ่ือรับวฒิุบตัรด้านการ
ตรวจสอบภายใน สภาวิชาชีพบญัช ี

Company Secretary Program 
(CSP) สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

Effective Minute Taking (EMT) 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ 
บริษัทไทย (IOD) 

และร่วมอบรม/สมัมนาตา่งๆ ที่จดัโดย
สภาวิชาชีพบญัชี สมาคมผู้ตรวจสอบ
ภายในแหง่ประเทศไทย (สตท.) 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย(IOD) และตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย 

ธนัวาคม 2544 -  ปัจจบุนั ผู้ชว่ยผู้อ านวยการ       
ฝ่ายตรวจสอบกลาง 

บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) 

2536 - 2544 ผู้ชว่ยผู้จดัการ บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย ออดิท จ ากดั 

   

 
 

2. หวัหน้างานก ากับดูแลการปฏบิัตงิาน 

บริษัทฯ มีหน่วยงานก ากับการปฏิบตัิงาน (Compliance Unit) โดยมอบหมายให้ส านกักฎหมายช่วยดูแลงานของ

คณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั และกฎหมายตา่งๆ 

 



เอกสารแนบ 4                                                    แบบ 56-1 ประจ าปี 2561 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 4 

รายละเอียดเก่ียวกับรายการประเมนิราคาทรัพย์สนิ 

 

-ไม่มี- 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

เรียน  ท่านผู้ ถือหุ้น 

บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) 

ส าหรับปี พ.ศ. 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบท่ี
ได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัท  และสนับสนุนให้บริษัทฯ มีระบบการก ากับดแูลกิจการท่ีดี (Good Corporate 
Governance) เพ่ือให้มีความโปร่งใส มีคุณธรรมและจริยธรรม ก่อให้เกิดความเช่ือมัน่แก่ผู้ ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
อื่นๆ รวมถงึ ได้มีการพิจารณาสอบทานงบการเงินประจ าปี พ.ศ. 2561 ร่วมกบัฝ่ายบริหารและผู้สอบบญัชีภายนอก ซึง่
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกบัผู้สอบบญัชีภายนอกและฝ่ายบริหารว่า งบการเงิน
และการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ ครบถ้วน เพียงพอ และถูกต้องตามท่ีควร และเป็นไปตามมาตรฐาน
บัญชีท่ีรับรองทั่วไป นอกจากนัน้ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอเหมาะสมไม่พบข้อบกพร่องท่ีเป็น
สาระส าคญั ส าหรับรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องและ
นโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือให้การด าเนินการในรายการดังกล่าวเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ  

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชมุร่วมกบัฝ่ายตรวจสอบกลางเพ่ือหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการประเมิน
ความเสี่ยง ผลการตรวจสอบ และความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน รวมทัง้ให้ข้อเสนอแนะในการป้องกนั
หรือลดความเสี่ยง พิจารณาและอนมุตัิแผนงานตรวจสอบภายใน  ตลอดจนก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของบริษัทฯ ให้มี
ความโปร่งใสและมีการปฏิบตัิตามข้อก าหนดของกฎหมาย  

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทัง้สิน้จ านวน 6 ครัง้ รวมการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี
ภายนอกโดยไมม่ีผู้บริหารหรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมการประชมุด้วย เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้สอบบญัชีภายนอกน าเสนอข้อมลู 
ปัญหาท่ีพบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆได้อย่างเต็มท่ี คณะกรรมการยังได้ท าการประเมินผลการ
ปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2561 และได้พิจารณาสอบทานคณุสมบตัิ ความเป็นอิสระ ค่าสอบ
บญัชี ผลงาน และความพร้อมในการให้บริการของผู้สอบบญัชีภายนอกตามท่ีผู้บริหารเสนอ พิจารณาเห็นว่ามีความ
เหมาะสม จึงน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทส าหรับการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เาาส์คเูปอร์ส เอ
บีเอเอส จ ากัด เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ ส าหรับปี พ.ศ. 2562 เพ่ือน าเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นลงมติแต่งตัง้ต่อไป
  

 

                   (นายพิศิษฐ์ ดชัณาภิรมย์) 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานคณะกรรมการบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

รายงานคณะกรรมการบริษัท 

เรียน    ท่านผู้ ถือหุ้น 

 บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) 

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ รับผิดชอบตอ่งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยซึง่จดัท าขึน้ตามมาตรฐาน
การบัญชีท่ีรับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม ่าเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่าง
ระมดัระวงั และประมาณการที่ดีท่ีสดุในการจดัท า รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลูส าคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบ
งบการเงิน 

ท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2546 ได้มีมติแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบด้วยกรรมการท่ีไม่
เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับเร่ืองนีไ้ด้ปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงาน
ประจ าปีนีแ้ล้ว 

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวา่ บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายในท่ีดีและงบการเงินประจ าปี 2561 ของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานร่วมกบัฝ่ายบริหารและผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ได้แสดง
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานเป็นจริง ถกูต้อง ครบถ้วน ตามท่ีควร ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป 

 

      

                      (นายสรุชยั เชษฐโชติศกัด์ิ) 
      ประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

 




