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ขอมูลสรุป (Executive Summary) 

“ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.11/2552  เรื่อง หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการ
รายงานการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนนิงานของบริษัทที่ออกหลักทรพัย ไดยกเลิก

หัวขอนี้” 
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สวนท่ี 1 บริษัทท่ีออกหลักทรัพย 

 

1. ขอมูลทั่วไป 

 

ชื่อบริษัท : บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจในปจจุบันของกลุมอารเอสประกอบดวย 2 ธุรกิจหลัก คือการเปนผู

ใหบริการทางดานคอนเทนตบันเทิงและกีฬา (Entertainment and Sport 

Content Provider) และการเปนผูใหบริการสื่อครบวงจร (Media Service) 

โดยรายไดในสวนแรกมาจากธุรกิจเพลงและดิจิตอล ธุรกิจโชวบิซ ธุรกิจ

ภาพยนตร และธุรกิจกีฬา และรายไดในสวนที่สองมาจากส่ือโทรทัศน ส่ือ

วิทยุ ส่ือส่ิงพิมพ และ ส่ือในโมเดิรนเทรด  

 ที่ต้ังสํานักงานใหญ : 419/1 ซอยลาดพราว 15 ถนนลาดพราว แขวงจอมพล เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร 10900 

ทะเบียนเลขที ่ : 0107546000016 

โฮมเพจบริษัท : www.rs.co.th 

โทรศัพท : 02-511-0555 

โทรสาร : 02-511-2324 

ทุนจดทะเบียน : 900,000,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ 900,000,000 หุน มูลคาที่ตราไว

หุนละ 1 บาท     

ทุนชําระแลว :   700,000,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ 700,000,000 หุน มูลคาที่ตราไว

หุนละ 1 บาท 

นายทะเบียนหลักทรัพย :  บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด  

62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

โทรศัพท : 02-229-2800  โทรสาร : 02-654-5427  

Website: www.tsd.co.th  
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ผูสอบบัญชี    :       บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จาํกัด 

 100/72, ชั้น 22, 100/2 อาคารวองวานิช บี ถนน พระรามเกา หวยขวาง 

กรุงเทพฯ 10320 

โทรศัพท 02-645-0107-9  โทรสาร 02-645-0110 

Website :  www.ans.co.th 

ที่ปรึกษากฎหมาย :  สํานักกฎหมาย  บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)  

419/1 ซอยลาดพราว 15 ถนนลาดพราว แขวงจอมพล เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร 10900 

  โทรศัพท 02-511-0555   โทรสาร 02-938-5622 
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นิติบุคคลที่บริษัทฯถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป 
ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2552 
 

 บริษัทยอย ประเภทกิจการ โทรศัพท โทรสาร หุนทีออกจําหนายไดแลว 

     ชนิด  จํานวน 

1  บริษัท เค.มาสเตอร จํากัด 

จัดจําหนายเทป ซีดี วีซีดี ดีวีดี  

(โอนธุรกิจใหบริษัทฯ ในป 2551 และ เริ่มรับจางจัดกิจกรรมใน

ป 2552) 

02-955-5655-8  02-955-5690  หุนสามัญ 2,000,000  

2 บริษัท ไอเดีย เพาเวอร จํากัด ผลิตและจําหนายสื่อสิ่งพิมพ 02-938-5420-1  02-938-7751  หุนสามัญ 200,000  

 (เดิมชื่อบริษัท นิวส เจนเนอเรชั่น จาํกัด) ถือหุนทางออมโดย บริษัท โพเอมา จํากัด      

3 บริษัท จัดเกบ็ลิขสิทธิ์ไทย จํากัด จัดเก็บคาลิขสิทธิ ์ 02-938-8000  02-938-8855  หุนสามัญ 100,000  

4  บริษัท สกาย-ไฮ เน็ตเวิรค จํากัด ผลิตรายการวิทย ุ 02-938-5691-3  02-938-5694  หุนสามัญ 1,000,000  

5  บริษัท โพเอมา จาํกัด รับจางจัดกิจกรรม 02-511-0555  02-511-2324  หุนสามัญ 100,000  

6  บริษัท อารเอส อนิสโตร มีเดีย จํากัด  บริหารสื่อรูปแบบตางๆในโมเดิรนเทรด 02-511-0555  02-511-0555  หุนสามัญ 300,000 

 (เดิมชื่อ บริษัท พี.โอ.วี. (พอยท ออฟ วิว) จํากัด)   ตอ 2751   

7 
บริษัท อารเอส อนิเตอรเนชั่นแนล บรอดคาสติ้ง แอนด สปอรต 

แมเนจเมนท จํากดั 
ใหบริการและรับจางจัดกิจกรรมดานการกีฬา 02-511-0555  02-511-2324  หุนสามัญ 1,500,000  

8 
บริษัท เอส – วัน สปอรต จํากัด  

(เดิมชื่อ บริษัท อารเอส เฟรชแอร จํากัด ) 
ใหเชาพื้นที่สนามฟุตบอล 02-746-7432 02-746-7434 หุนสามัญ 1,500,000  

9  บริษัท ยาค จํากดั (เดิมชื่อบริษัท ฟลมเซิรฟ จํากัด) ผลิตรายการโทรทัศน 02-9385630-2 02-938-5669  หุนสามัญ 25,000  

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

11 บริษัท มรดก เอ็นเตอรเทนเมนท จาํกัด*  ผลิตและรับจางผลิตรายการโทรทัศน 02-511-0555  02-511-2324  หุนสามัญ 28,000  

12  บริษัท อาร.เอส. สปอรตมาสเตอร จํากัด*  ผลิตรายการโทรทัศนและรับจางผลิตงานกิจกรรม 02-511-0555  02-511-2324  หุนสามัญ 45,000  

13  บริษัท เมจิค แอ็ดเวอรเทนเมนท จํากัด*  ผลิตละครและรายการโทรทัศน 02-511-0555  02-511-2324  หุนสามัญ 29,375  
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 บริษัทยอย ประเภทกิจการ โทรศัพท โทรสาร หุนทีออกจําหนายไดแลว 

     ชนิด  จํานวน 

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

15  บริษัท อาวอง จํากัด*  ผลิตและรับจางผลิตภาพยนตรและละคร 02-511-0555  02-511-2324  หุนสามัญ 40,000  

16  บริษัท อาร เอส ฟลม แอนด ดิสทริบิวชั่น จํากัด*  จัดจําหนายภาพยนตรและรับจางผลิตภาพยนตร 02-511-0555  02-511-2324  หุนสามัญ 50,000  

17  บริษัท บางกอก ออรกาไนเซอร จํากดั*  รับจางจัดคอนเสริตและกิจกรรมตางๆ 02-511-0555  02-511-2324  หุนสามัญ 30,000  

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

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

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

21  บริษัท อาร.เอส.สตูดิโอ จํากัด* 
ใหบริการและใหเชาสตูดิโอ โรงถายและอุปกรณที่เกีย่วกับการ

ถายทําและตัดตอ 
02-939-3018-24  02-939-3025 หุนสามัญ 25,000  

22  บริษัท บลแูฟรรี่ จาํกัด*  ออกแบบงานคอมพิวเตอรกราฟฟค 02-511-0555  02-511-2324  หุนสามัญ 310,000  

23 บริษัท อารเอสไอ-ดรีม เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด* รับจางจัดคอนเสริตและกิจกรรมตางๆ 02-511-0555  02-511-2324  หุนสามัญ 1,000,000 

 

* หมายถึง บริษัทที่หยุดทําการชั่วคราว 
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2. ปจจัยความเสี่ยง 

 การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอยในนามของกลุมอารเอส บริษัทฯ ประเมินวามี

ความเส่ียงที่อาจเกิดข้ึนและอาจมีผลตอการดําเนินธุรกิจดังนี้  

2.1 ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย 

• การเปล่ียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจและการเมือง 

บริษัทฯ ประเมินวาการเปล่ียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบตอการ

ประกอบธุรกิจเพลงซ่ึงเปนธุรกิจหลักของบริษัทฯ เนื่องจากผลิตภัณฑเพลงถือเปนสินคาเพื่อความ

บันเทิงและไมถือเปนสินคาอันเปนปจจัยหลักที่มีความจําเปนตอการบริโภค อยางไรก็ดี ดวย

อรรถประโยชนของสินคาที่ชวยใหความเพลิดเพลินและผอนคลายแกผูบริโภคไดในราคาที่ไมเปน

ภาระและมีความคุมคาของการบริโภค ทําใหสินคาเพื่อความบันเทิงยังคงเปนสินคาที่ไดรับความ

นิยมจากผูบริโภคอยางตอเนื่อง  

สําหรับในสวนของธุรกิจส่ือนั้นจะเปนสวนที่ไดรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของ

ภาวะเศรษฐกิจและการเมืองคอนขางมาก เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจจะสงผลโดยตรงถึงภาวะการใช

จายของผูบริโภค ตลอดจนการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ ที่มีการจัดสรรงบประมาณในการใช

จายดานการโฆษณาประชาสัมพันธผานส่ือในรูปแบบตางๆ เพื่อใหมีประสิทธิผลตอการดําเนินธุรกิจ

ดวย ซึ่งจะทําใหการดําเนินธุรกิจส่ือของบริษัทฯ จะมีความผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจสูง ปจจุบัน 

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจส่ือทั้งทางดานส่ือโทรทัศน ส่ือวิทยุ และส่ือภายในโมเดิรนเทรด 

2.2 ความเสี่ยงทางอุตสาหกรรม 

• การแพรกระจายของสินคาละเมิดลิขสิทธิ์  

ปญหาการแพรกระจายของสินคาละเมิดลิขสิทธิ์ เทปผี ซีดีเถื่อนเปนปญหาสําคัญที่บ่ัน

ทอนการเติบโตของธุรกิจเพลงมาโดยตลอด ผูผลิตผลงานเพลงไมสามารถจําหนายงานผลิตภัณฑซีดี 

วีซีดี และดีวีดี ที่มีลิขสิทธิ์ซึ่งจะสรางรายไดหรือคาตอบแทนผลงานไดครบตามปริมาณการบริโภคจริง 

โดยการละเมิดลิขสิทธิ์ในรูปแบบของ ไฟล Digital Download อยางผิดลิขสิทธิ์นั้น สามารถพบเห็นได

อยางแพรหลายในอินเตอรเนท ซึ่งปญหาดังกลาวเปนปจจัยหนึ่งที่สงผลใหรายไดของการดาวนโหลด 

Digital Content เปล่ียนแปลงไป  อยางไรก็ตาม ในปจจุบันทุกฝายที่เกี่ยวของทั้งผูประกอบการ 

เจาของผลงาน ศิลปน และภาครัฐบาล ไดใหความสําคัญและรวมมือกันผลักดันกระตุนเชิญชวนให

ผูบริโภค หันมานิยมเลือกซื้อสินคาที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองและลดเลิกสนับสนุนสินคาละเมิดลิขสิทธิ์  
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ในการจัดเก็บคาลิขสิทธิ์ในรูปแบบตางๆ เชน ประเภทคาราโอเกะ ภาครัฐฯ ไดมีแนว

ทางการสนับสนุนให บริษัทฯที่ประกอบธุรกิจจัดเก็บลิขสิทธิ์ พัฒนาระบบการจัดเก็บลิขสิทธิ์ใหเปน

รูปธรรมชัดเจนยิ่งข้ึน และบริษัทฯ ก็ไดดําเนินการทางการตลาดในการประชาสัมพันธใหผูประกอบ

ธุรกิจที่นํางานลิขสิทธิ์ไปใชตองเคารพตอสิทธิ์และทําการชําระคาลิขสิทธิ์เปนการตอบแทนกอนการใช

งาน ซึ่งปจจุบันผูประกอบธุรกิจตางก็มีความเขาใจกันอยางกวางขวางและเคารพการใชงานลิขสิทธิ์

ของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯยังมีนโยบายการบังคับใชกฎหมายกับผูกระทําละเมิดลิขสิทธิ์โดย

จัดต้ังหนวยงานท่ีดูแลและดําเนินการปราบปรามและเฝาระวังผูละเมิดในพื้นที่ตางๆทั่วประเทศ ซึ่ง

สงผลในการลดการละเมิดลิขสิทธิ์ที่มีผลกระทบตอการการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการอยางเปน

นัยสําคัญ สําหรับธุรกิจภาพยนตรเปนอีกธุรกิจหนึ่งที่ไดรับผลกระทบทางออมจากปญหาดังกลาว 

เนื่องจากผูประกอบการที่ไดรับสิทธิ์จากบริษัทฯในการเผยแพรลิขสิทธิ์  วีซีดี/ดีวีดี ไดรับผลกระทบ

โดยตรงจากปญหาการแพรกระจายสินคาวีซีดีเถื่อนต้ังแตวันที่ภาพยนตรเขาฉายในโรงภาพยนตร 

อยางไรก็ดี ปญหาดังกลาวไมมีผลกระทบในเร่ืองของมูลคาที่ทําการตกลงซ้ือขายกัน  ทั้งนี้ ภาครัฐได

ใหความสําคัญเกี่ยวกับปญหาการละเมิดอยางจริงจัง โดยกําหนดใหวันที่ 26 เมษายน ของทุกป เปน

วันทรัพยสินทางปญญาโลก (IP DAY) และไดบัญญัติใหความคุมครองงานทรัพยสินทางปญญา 

รวมถึงไดมีการอนุมัติหลักการยุทธศาสตรทรัพยสินทางปญญาแหงชาติ ที่ชูนโยบายเศรษฐกิจเชิง

สรางสรรค โดยแปลงทรัพยสินทางปญญาและวัฒนธรรมเปนทุน สงเสริมสนับสนุนภาคเอกชนอยาง

จริงจัง ทั้งมีการออกมาตรการปองกันกดดัน ผูคา ผูผลิต ผูจําหนาย สินคาละเมิด รวมถึงผูใหเชา

อาคารสถานท่ีจําหนายใหยุติการใหเชาพื้นที่ ทั้งในเขตพื้นที่สีแดงและสีเหลือง อยางเปนรูปธรรม  

• การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภค   

การแขงขันของธุรกิจเพลงปจจุบัน เผชิญกับการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภคอยู 

2 เร่ืองหลักใหญๆ คือ เปล่ียนแปลงจากการซื้อแผนเพลงมานิยมการดาวนโหลดเพลงผานระบบ MP3 

เพิ่มข้ึนกวาในปกอนๆ สังเกตไดจากยอดขายของแผนเพลง VCD และ DVD ที่ลดลง ในขณะที่

จํานวนเปอรเซ็นตของการดาวนโหลดผานระบบโทรศัพทหรือผาน website ที่เพิ่มมากข้ึน และเร่ืองที่

สองคือทัศนคติของผูบริโภคที่เห็นวาการดาวนโหลดเพลงผานชองทางที่ละเมิดลิขสิทธิ์และไมเสีย

คาใชจายเปนเร่ืองปกติ ปญหาที่เกิดข้ึนนี้สงผลใหยอดรายไดบางสวนของบริษัทฯ ลดลงกวาที่ควรจะ

เปน บริษัทฯ ตองปรับตัวเพื่อรองรับกับการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมผูบริโภคนี้ โดยการพัฒนา

ระบบดิจิตอลและใหความสนใจกับชองทางการดาวนโหลดเพลงอยางถูกลิขสิทธิ์เพิ่มมากข้ึนเพื่อ

รักษารายไดของบริษัทฯ ใหเติบโตอยางตอเนื่อง  

โดยในป 2552 ที่ผานมา ทางบริษัทฯไดมีการเปดตัวบริการ Super Mao *339 ภายใต

รูปแบบการใหบริการเบอรเดียวทุกเครือขาย ซึ่งเปนการใหบริการแบบเหมาจาย สําหรับลูกคาที่

ตองการดาวนโหลด ไมวาจะเปน เสียงรอสาย ทรูโทน ฟูลซอง แมกระทั่ง มิวสิกวีดีโอ ดวยอัตราเหมา
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จาย เพียงแคเดือนละ 20 บาท ทําใหพฤติกรรมของผูบริโภคบางสวนหันกลับมาใช บริการดาวนโหลด

มากข้ึน เพราะวามีความคุมคา และราคาไมแพง  

2.3 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ 

• ความเส่ียงจากการตออายุสัญญาสัมปทาน 

ปจจุบันบริษัทฯมีสัญญาสัมปทานอยู 3 ประเภท ไดแก สัญญาเชาเวลาออกอากาศ

กระจายเสียงสถานีวิทยุ สัญญาเชาเวลาจากสถานีโทรทัศน และ สัญญาเชาเวลาออกอากาศ

กระจายเสียงวิทยุเพื่อประกอบรายการวิทยุในหางโมเดิรนเทรด  โดยสัมปทานแตละประเภทมีอายุ

สัญญาระหวาง 1 – 3 ป  ซึ่งหาก  ซึ่งหากบริษัทฯ ไมไดรับการตออายุสัญญาเชาเวลาออกอากาศจะ

ทําใหสงผลกระทบตอความตอเนื่องของการออกอากาศรายการและรายไดของบริษัทฯ  นอกจากนี้ 

การแสวงหาเวลาออกอากาศใหมเพื่อทดแทนอาจทําใหบริษัทฯ สูญเสียประโยชนจากความตอเนื่อง

ทางธุรกิจ และการสรางความนิยมใหเทียบเคียงกับรายการเดิมได อยางไรก็ดี บริษัทฯ เช่ือวา จาก

การที่บริษัทฯสามารถดําเนินธุรกิจจนไดรับความนิยม และมีฐานผูชมและผูฟงรายการประจํา รวมถึง

การที่บริษัทฯเปนผูประกอบการรายสําคัญในธุรกิจ และไดรักษามาตรฐานในการชําระเงินและปฏิบัติ

ตามเงื่อนไขของการจายคาเชาเวลาอยางเครงครัด จะทําใหบริษัทฯสามารถไดรับความไววางใจใน

การตออายุสัญญาจากผูใหเชาเวลาได 

• ความเส่ียงจากการประกอบธุรกิจภาพยนตร  

ธุรกิจการผลิตภาพยนตรเปนธุรกิจใชเงินลงทุนตอเร่ืองคอนขางสูง ในขณะที่แหลงที่มา

ของรายไดมาจากหลายทางซ่ึงมีความไมแนนอนสูงโดยข้ึนอยูกับปจจัยหลายประการ อาทิเชน 

กระแสความนิยมของผูบริโภคตอภาพยนตรเร่ืองนั้น กําหนดการเขาฉาย ภาวะการณแขงขันจาก

ภาพยนตรเร่ืองอ่ืนๆ ทั้งจากตางประเทศและในประเทศ และนโยบายการทําตลาดและความตองการ

ของผูบริโภคในขณะน้ันๆ  โดยผลการดําเนินงานของภาพยนตรแตละเร่ืองไมอาจเปนส่ิงบงบอกถึง

ผลการดําเนินงานของภาพยนตรเร่ืองอ่ืนๆ และบริษัทฯ อาจประสบภาวะขาดทุนหากภาพยนตรที่นํา

ออกฉายไมประสบความสําเร็จ  ในปที่ 2552 ที่ผานมา บริษัทฯ ไดทําการนําภาพยนตรเขาฉายในโรง

ภาพยนตรรวมทั้งส้ิน 3 เร่ือง  โดยมีผลการดําเนินงานที่ทั้งกําไรและขาดทุนแตกตางกันในแตละเร่ือง  

อยางไรก็ดี บริษัทฯ ไดมีนโยบายที่จัดการความเส่ียงทางธุรกิจใหมีความเหมาะสมโดย

การควบคุมคุณภาพและตนทุนการผลิต ตนทุนการตลาดที่เหมาะสม รวมถึงการขาย Pre-Sale สิทธิ์

การแพรภาพในชองทางตางๆ รวมถึงการนําผูสนับสนุนทางการตลาดเขามามีสวนรวมใน

กระบวนการผลิตภาพยนตรดวยการวางแผนอยางรัดกุมต้ังแตตน เพื่อจัดการความเส่ียงที่อาจเกิดข้ึน

จากชองทางขายแตละชองทางใหมีความเหมาะสม  
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• ความเส่ียงจากงานกิจกรรมการตลาดที่ไดมาเปนคร้ังคราว  

ในชวงระยะเวลา 2 – 3 ปที่ผานมา กลุมอารเอสไดมีการขยายธุรกิจเพิ่มข้ึน เพื่อมุงสู

ความเปนเครือขายความบันเทิง (The Entertainment Network) ครบวงจร  โดยการเขาทําสัญญา

บริหารลิขสิทธิ์กีฬาตางๆ  ซึ่งมีการใชเงินลงทุนคอนขางสูง จึงอาจมีความเส่ียงหากไมสามารถบริหาร

รายไดใหเปนไปตามเปาหมายที่วางไว การบอกเลิกสัญญา หรือ เกิดเหตุการณใดๆ ที่ทําใหไม

สามารถดําเนินการถายทอดได อยางไรก็ดี  บริษัทฯ ไดมีนโยบายจัดการความเส่ียง โดยการจัดทํา

สัญญาใหรัดกุม ศึกษาความเปนไปไดของโครงการ  การวางแผนและเตรียมงานลวงหนา รวมถึง การ

ขาย Pre-Sales โดยหาสปอนเซอรเขามาสนับสนุนการถายทอด  

• การพึ่งพิงผูบริหาร 

ปจจุบันกลุมอารเอสไดปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานใหเปนแบบมืออาชีพ 

(Management as a Professional) โดยผูบริหารในแตละหนวยธุรกิจ (Business Unit) จะมีความรู

ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และประสบการณเฉพาะดาน  ซึ่งในการบริหารงาน ผูบริหารของแต

ละหนวยธุรกิจจะกําหนดเปาหมายของการดําเนินงานชัดเจน พรอมทั้งวางแผนงาน และกําหนดกล

ยุทธการบริหารงาน  เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายที่วางไว  ทําใหความเสี่ยงจากการพึ่งพิง

ครอบครัวเชษฐโชติศักด์ิเร่ิมลดลง  

ในฐานะของกลุมผูถือหุนรายใหญ และ กลุมผูกอต้ังกิจการอารเอส   ครอบครัวเชษฐ

โชติศักด์ิ มีเปาหมายและความมุงมั่นที่สรางและขยายงานเขาสูธุรกิจบันเทิงแขนงอ่ืนๆ เพื่อใหบริษัท

ฯ เติบโตและมีมูลคากิจการเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องไปในอนาคตและมีความต้ังใจวาจะยังคงเปนผูถือ

หุนใหญในกิจการตอไป  

• ความเส่ียงจากการยายคายของศิลปนและทีมงานผลิต 

ตลอดการดําเนินธุรกิจดวยระยะเวลานานของกลุมอารเอส บริษัทฯและผูบริหาร

ระดับสูงใหความสําคัญกับเร่ืองการดูแลบุคลากรอยางสม่ําเสมอ เนื่องจากบริษัทฯและผูบริหาร

ระดับสูงตระหนักดีวาในการดําเนินธุรกิจบันเทิงนั้น บุคลากรเปนกําลังสําคัญที่จะผลักดันใหธุรกิจ

เติบโตและกาวหนาอยางมั่นคง การดูแลการเติบโตและผลตอบแทนของศิลปนและทีมงานเปนเร่ืองที่

ผูบริหารไดมีการวางแผนและทบทวนอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหทุกคนเกิดความพอใจ และปองกันไมให

บริษัทฯตองสูญเสียทรัพยากรที่มีคุณคาไป   

สําหรับศิลปนของบริษัทฯนั้น จะไดรับการวางแผนการบริหารคอนเทนตในรูปแบบครบ

วงจร ทั้งการออกอัลบ้ัม การนําเสนอศิลปนไปเปนพรีเซนเตอรสินคา การปอนงานละคร หรือการโชว

ตัวตามงานตางๆ และกิจกรรมที่กอใหเกิดรายไดตอศิลปนอยางอ่ืนอีกมากมาย รวมถึงการใหศิลปนมี

สวนรวมในการดําเนินงานและใหผลประโยชนที่จะไดรับใหมากที่สุด ทําใหศิลปนเกิดความรูสึกมั่นคง
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และพรอมที่จะเติบโตและพัฒนาไปกับบริษัทฯ    

ดวยเหตุนี้ บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นวาจะสามารถบริหารความเส่ียงดังกลาวไดอยางมี

ประสิทธิภาพและไมกอใหเกิดความเส่ียงอยางมีนัยสําคัญตอการดําเนินธุรกิจ  

2.4 ความเสี่ยงกรณีมีผูถือหุนรายใหญมากกวารอยละ 50  

ณ วันที่ 5 มกราคม 2553 กลุมเชษฐโชติศักด์ิ ถือหุนในบริษัทฯ ประมาณรอยละ 53.22 

ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ จึงทําใหกลุมเชษฐโชติศักด์ิ สามารถควบคุมมติ

ที่ประชุมผูถือหุนไดเกือบทั้งหมด ไมวาจะเปนเร่ืองการแตงต้ังกรรมการ หรือการขอมติในเร่ืองอ่ืนที่

ตองใชเสียงสวนใหญของที่ประชุมผูถือหุน ยกเวนเร่ืองที่กฎหมายหรือขอบังคับบริษัทฯ กําหนดให

ตองไดรับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุม ดังนั้นผูถือหุนรายอ่ืนจึงอาจไมสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อ

ตรวจสอบและถวงดุลเร่ืองที่ผูถือหุนใหญเสนอได   

อยางไรก็ดี เมื่อพิจารณาจากโครงสรางจัดการของบริษัทฯ ประกอบดวยคณะกรรมการ

บริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ จะเห็นไดวาบริษัทฯ มีการวางโครงสราง

การบริหารงานโดยบุคคลที่มีความรูความสามารถในการดําเนินธุรกิจและมีการกําหนดขอบเขต

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการชุดตางๆ อยางชัดเจนและโปรงใส และในกรณีการเขาทํารายการที่

เกี่ยวโยงกับกรรมการ ผูถือหุนรายใหญและผูมีอํานาจควบคุมในกิจการ รวมถึงบุคคลที่อาจมีความ

ขัดแยง บุคคลดังกลาวจะไมมีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติรายการนั้นๆ ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความมั่นใจตอ

ผูถือหุนวาบริษัทฯ จะบริหารงานดวยความชัดเจนและความโปรงใส 
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3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

3.1 ความเปนมาและพัฒนาการที่สําคัญ 

หลังจากที่บริษัทฯ ไดทําการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในเดือน 

พฤษภาคม 2546 บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) มีการขยายงานในธุรกิจบันเทิงอยางตอเนื่อง โดยมี

การลงทุนใน บริษัท บลูแฟร่ี จํากัด ซึ่งดําเนินธุรกิจดานการผลิตงานคอมพิวเตอร กราฟฟค ในป 

2547 ลงทุนในบริษัทผลิตรายการโทรทัศน คือ บริษัท มรดก เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด ในป 2548 

ขยายงานในธุรกิจส่ือส่ิงพิมพ ดวยการผลิตและจําหนายหนังสือพิมพบันเทิงรายวัน ชื่อ ดาราเดล่ี ใน

เดือน กันยายน 2548 โดยดําเนินงานภายใต บริษัท นิวส เจนเนอเรช่ัน จํากัด  นอกจากนี้บริษัทฯยัง

ไดเปล่ียนช่ือบริษัทฯจาก บริษัท อาร.เอส. โปรโมช่ัน จํากัด (มหาชน) เปน บริษัท อารเอส จํากัด 

(มหาชน)  

ในป 2549 บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) ทําการขยายธุรกิจอยางตอเนื่อง โดยไดเขารวม

ทุนกับบริษัท อารเอสไอ-ดรีม เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด เพื่อรองรับกับการเติบโตของส่ือกิจกรรม 

Below the line ประเภทการแสดง และอีเวนท  นอกจากนี้ยังขยายธุรกิจไปยังธุรกิจประเภทกีฬา โดย

เขารวมทุนกับบริษัท อารเอส อินเตอรเนช่ันแนล บรอดคาสติ้ง แอนด สปอรต แมเนจเมนท จํากัด 

(RS International Broadcasting & Sports Management Co.,Ltd) หรือ RSbs  เพื่อดําเนินงาน

บริหารจัดการธุรกิจทางดานกีฬาทุกประเภทแบบครบวงจร นอกจากนี้ยังไดนําโลโกใหมภายใตกรอบ

แนวคิด Inspired ที่มีความสอดคลองกับการปรับโมเดลธุรกิจของบริษัทมาใชต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 

2550  

ในป 2550 บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) ไดรุกเขาสูธุรกิจส่ือในโมเดิรนเทรดทุกรูปแบบ (In 

– Store Media) ดวยเล็งเห็นถึงศักยภาพของส่ือประเภทน้ี ที่สามารถเขาถึงลูกคา ณ จุดขายไดอยาง

มีประสิทธิภาพ เพื่อตอยอดธุรกิจส่ือที่มีอยูในมือใหครบวงจร โดยไดเขารวมทุนกับบริษัท อารเอส 

อินสโตร มีเดีย จํากัด ดําเนินธุรกิจส่ือในโมเดิรนเทรดกวา 540 สาขาทั่วประเทศ  นอกจากนี้ยังเขา

รวมทุนกับบริษัท อารเอส เฟรชแอร จํากัด เพื่อรองรับธุรกิจดานคอนเสิรตและอีเวนทที่มีการขยายตัว

อย า งต อ เนื่ อ ง  ทั้ งนี้ เ พื่ อสอด รับกับความ เป น เค รือข ายความ บัน เทิ งครบวงจร  (THE 

ENTERTAINMENT NETWORK) อยางลงตัว   ป 2551 ขยายธุรกิจส่ือโดยเขาลงทุนใน บริษัท ยาค 

จํากัด เพื่อเจาะกลุมรายการทีวีประเภทรายการวัยรุนใหชัดเจนมากยิ่งข้ึน  นอกจากนี้ ยังไดมีการ

ลงทุนเพิ่มเติมสําหรับส่ือทีวีในหางโมเดิรนเทรดเพิ่มข้ึนอีกดวย 

ป 2552 บริษัทฯไดเปดตัวธุรกิจโทรทัศนดาวเทียมจํานวน 2 ชอง คือ YOU Channel และ

สบายดีทีวี   โดยไดเร่ิมทดลองออกอากาศคร้ังแรกเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2552   ในระบบ C Band 

คล่ืนความถี่ 3,960 MHz(เม็กกะเฮิรซ) และ KU Band คล่ืนความถี่ 12,355 MHz(เม็กกะเฮิรซ)  
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สําหรับจานเหลือง DTV อยูที่ชอง 37  เพื่อตอบสนองผูชมกวา 4.5 ลานครัวเรือนเดิม  และมีอัตราการ

ขยายตัวที่เพิ่มข้ึนทุกป   

 

3.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 

ธุรกิจในปจจุบันของกลุมอารเอสประกอบดวย 2 ธุรกิจหลัก คือการเปนผูใหบริการทางดาน

คอนเทนตบันเทิงและกีฬา (Entertainment and Sport Content Provider) และการเปนผูใหบริการ

ส่ือครบวงจร (Media Service) โดยรายไดในสวนแรกมาจากธุรกิจเพลงและดิจิตอล ธุรกิจโชวบิซ 

ธุรกิจภาพยนตร และธุรกิจกีฬา และรายไดในสวนที่สองมาจากส่ือวิทยุ ส่ือโทรทัศน และสื่อใน

โมเดิรนเทรด  

3.2.1 ธุรกิจเพลงและดิจิตอล 

การประกอบธุรกิจเพลงและดิจิตอล ของกลุมอารเอส ประกอบไปดวยการทํางานใน 5 สวน

หลักๆ ไดแก การผลิตและโปรโมทผลงานเพลง การจัดจําหนายในรูปแบบของ Digital Mobile การ

จัดจําหนายในรูปแบบของ Physical Sales การจัดเก็บลิขสิทธิ์ และธุรกิจ Online ซึ่งสามารถสรุป

ลักษณะเดนและความนาสนใจของธุรกิจไดดังนี้ 

1) การสรางศิลปนนักรองจนมีชื่อเสียงมีผลงานเพลงเปนที่นิยมของผูบริโภค เปน

ทรัพยสินที่มีคาของบริษัทฯ ที่สามารถเพิ่มรายไดใหแกบริษัทฯ ไดในหลายชองทางนอกเหนือจากงาน

เพลง เชน งาน Licensing ประเภทตางๆ ไดแก Presenter License, Promotion License งานละคร 

งานภาพยนตร งานโชวประเภทตางๆ เปนตน ซึ่งลวนกอใหเกิดรายไดตอศิลปน และบริษัทตนสังกัด

อยางตอเนื่อง 

2) ผลงานเพลงเปนกรรมสิทธิ์และเปนทรัพยสินที่มีคาของบริษัทฯ สามารถนํามาผลิต

เปนสินคาเพื่อจําหนายไดหลากหลายรูปแบบและตอเนื่อง ทั้งรูปแบบที่ผานทางระบบดิจิตอล 

(Digital Content)   ไมวาจะเปนการดาวนโหลดเพลง (Download), การดาวนโหลดเสียงเรียกเขา

ผานทางโทรศัพท (Ring tone), การเลือกซื้อเพลงรอสายผานเครือขายของระบบโทรศัพทเคล่ือนที่ 

(Ring Back Tone), การดาวนโหลดภาพผานทางระบบโทรศัพทในรูปแบบ Wallpaper, Screen 

Server, การซื้อเพลงผานระบบออนไลนอินเตอรเน็ท ผานทางเว็บไซต Pleng.com และ Zheza.com 

หรือ ในรูปแบบของซีดีเพลง (CD), วีซีดี (VCD), ดีวีดี (DVD) และ Dual Disc รวมไปถึงการจัดวีซีดี

และดีวีดีบันทึกภาพการแสดงคอนเสิรตของศิลปนตางๆ  ทั้งนี้ข้ึนอยูกับความนิยมการสงเสริมการ

ขาย  และ ไลฟสไตลของผูบริโภค  นอกจากนี้ยังสามารถบริหารการจัดเก็บลิขสิทธิ์จากผลงานเพลง

เหลานี้ไดอีกดวย และดวยความกาวหนาของเทคโนโลยีในอนาคตอาจกอใหเกิดรูปแบบสินคาใหม 

ทําใหชองทางในการหารายไดจากลิขสิทธิ์งานเพลงที่มีอยูเพิ่มมากข้ึน 
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3) การประกอบธุรกิจเพลงและดิจิตอล เปนฐานธุรกิจที่สรางโอกาสในการขยายสูธุรกิจ

บันเทิงประเภทอ่ืน เชน ธุรกิจโทรทัศน ธุรกิจภาพยนตร ดวยการใชทรัพยากรศิลปน ผลงานเพลง และ

อุปกรณเคร่ืองมือที่มีอยูในบริษัทฯ ใหเกิดประโยชนทางธุรกิจสูงสุด 

ในสวนของข้ันตอนการผลิตงานเพลง จะอยูภายใตการดําเนินงานโดยทีมงานตางๆซึ่งมีความ

หลากหลายในแงของแนวทางเพลงและการโปรโมท ซึ่งเปนหนวยงานภายในของบริษัทฯ โดยทีมงาน

เหลานี้จะทํางานผาน brand ตางๆ  3 brand ไดแก RS Music และKamikaze’ ดูแลผลงานเพลงสตริง

และ R Siam ที่รับผิดชอบการผลิตงานเพลงลูกทุงและเพลงเพื่อชีวิต  

3.2.2  ธุรกิจโชวบิซ 

ในการประกอบธุรกิจโชวบิซ ประกอบดวยรายไดจาก 2 ธุรกิจหลัก ไดแก การจัดคอนเสิรต

และอีเวนท ใหกับภาครัฐและเอกชน และการบริหารศิลปน 

1. การจัดคอนเสิรตและอีเวนท ใหกับภาครัฐและเอกชน อารเอสมีความชํานาญใน

การดําเนินธุรกิจการจัดคอนเสิรตและอีเวนท อีกทั้งยังมีส่ือครบวงจร  และมีศิลปน

นักรองที่ไดรับความนิยมสูง ทําใหไดรับความไววางใจจากภาครัฐและเอกชน ใหเขามา

บริหารงานกิจกรรมโครงการตางๆ  โดยบริษัทฯจะนําเอารูปแบบการจัดงาน ความคิด

สรางสรรค และแผนการตลาดแบบครบวงจร แบบสากลมาประยุกตใช เพื่อให

ตอบสนองความตองการของสินคา บริการ และเอเจนซี่โฆษณา  

2. การบริหารศิลปน คือ การบริหารจัดการเพื่อใหเกิดมูลคาเพิ่มแกตัวศิลปน ซึ่งไดแก 

การไปโชวตัว การเปนพรีเซ็นเตอร งานรับจางรูปแบบตางๆ เปนตน 

3.2.3  ธุรกิจภาพยนตร 

การดําเนินธุรกิจภาพยนตรเปนอีกแขนงหนึ่งของธุรกิจบันเทิงที่กลุมอารเอสมีศักยภาพพรอม

ในทุกดาน ทั้งดานเงินทุน ดานบุคลากร นักแสดง ผูกํากับ ทีมงานผลิต และความพรอมดานส่ือเพื่อ

สนับสนุนการโฆษณาประชาสัมพันธผลงาน เนื่องดวยความพรอมในทุกดานนี้ทําใหการดําเนินธุรกิจ

ภาพยนตรดําเนินไปอยางคลองตัวและครบวงจร ทั้งสวนงานผลิตและงานจัดจําหนาย และดวย

นโยบายในการผลิตภาพยนตรออกสูตลาดอยางตอเนื่อง ทําใหลูกคาของบริษัทฯ ทั้งโรงภาพยนตร

และสายหนังมีความมั่นใจในความตอเนื่องของการผลิตงานออกสูตลาด เปนผลใหการบริหารงาน

การจัดจําหนายภาพยนตรของบริษัทฯ มีศักยภาพมากยิ่งข้ึน  

โดยในป 2552 มีการผลิตผลงานออกสูตลาดจํานวน 3 เร่ือง ไดแก โหดหนาเหี่ยว ม.3 ป4 

และแฟนเกา  
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3.2.4 ธุรกิจกีฬา 

การดําเนินธุรกิจกีฬา บริษัทฯดําเนินธุรกิจกีฬา เนื่องจากเห็นวากีฬาเปนคอนเทนตที่มี

ศักยภาพในการเติบโตสูง และเมื่อนํามาตอยอดกับคอนเทนตบันเทิง ซึ่งบริษัทฯมีความถนัดอยูแลว

นั้น ทําใหธุรกิจของบริษัทฯครบวงจรมากข้ึน 

อารเอสประสบความสําเร็จจากการเปดใหบริการ สนามฟุตบอล S-One ณ ถนนบางนา-

ตราด กม.4  ซึ่งเปน Sport Entertainment Arena แหงแรกของเมืองไทย นอกจากนี้ในป 2552บริษัท

ฯไดดําเนินการถายทอดสดการแขงขันฟุตบอล Confederation Cup 2009  และการแขงขันกีฬา

ซีเกมสคร้ังที่ 25  อีกทั้งยังมีโครงการสําคัญ คือ การเปนผูไดรับลิขสิทธิ์บริหารจัดการ การถายทอดสด

การแขงขันฟุตบอลโลก 2 สมัยซอนในป 2553 และ 2557 

3.2.5 ธุรกิจสื่อ 

การดําเนินธุรกิจส่ือเปนความเกี่ยวเนื่องจากธุรกิจเพลง และเปนการใชประโยชนจากจุดแข็ง

ของทรัพยากรดานตางๆ ของกลุมอารเอส ไดแก การมีศิลปนนักรอง นักแสดงในสังกัด การมีบุคลากร

ทีมงานผลิตที่มีความชํานาญในดานการผลิตและสรางสรรคผลงานคุณภาพ และความพรอมของ

เงินทุน โดยเร่ิมจากส่ือที่มีบทบาทมากที่สุด คือ ส่ือโทรทัศน Free TV ขยายสูธุรกิจส่ือวิทยุ ส่ือในหาง

โมเดิรนเทรด และลาสุดกับการเขาสูธุรกิจส่ือทีวีดาวเทียม (Satellite TV)  

การผลิตผลงานออกอากาศทาง Free TV ชองตางๆนั้น ประกอบดวย รายการประเภท

สาระบันเทิง 4 รายการ รายการวัยรุน 4 รายการ  รายการเพลงลูกทุง 4 รายการ และละคร 1 รายการ

รวมทั้งส้ิน 13 รายการ สวนการผลิตผลงานทาง Satellite TV นั้น ประกอบดวย 2 ชอง คือ YOU 

Channel และสบายดีทีวี (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552) 

สําหรับธุรกิจส่ือวิทยุนั้น ดําเนินการภายใตบริษัท สกายไฮ เน็ตเวิรค จํากัด ซึ่งบริหารเวลา

ใหกับสถานีวิทยุจํานวน 2 สถานี (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552) ไดแก 

1. คล่ืน F.M. 93.0 MHz ซึ่งเนนกลุมผูฟงวัยทํางานตอนตนข้ึนไป 

2. คล่ืน F.M. 103.0 MHz. ซึ่งเนนกลุมผูฟงวัยรุน 

ธุรกิจส่ือในหางโมเดิรนเทรด ซึ่งเปนส่ือวทิยุกระจายเสียงในโมเดิรนเทรด ครอบคลุมโมเดิรน

เทรดมากกวา 800 สาขาทั่วประเทศ โดยในป2552 สามารถพิสูจนไดชดัเจนวาเปนส่ือที่มี

ประสิทธิภาพ ทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อ ณ จุดขาย   

ในป 2552 บริษัทฯ ไดทาํการเปดตัวส่ือโฆษณาบนรถเมลปรับอากาศ (City Bus) โดยมี

เปาหมายเปนผูบริโภคที่ใชเวลาเดินทางดวยรถโดยสารประจําทาง ซึง่มีผูใชบริการมากกวา 1.2 ลาน

คน / เดือน ซึ่งที่ผานมาไดรับการตอบรับจากสินคา บริการ และผูบริโภคเปนอยางดี 
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3.3 โครงสรางรายได 

(ลานบาท) 

ประเภทรายได 2550 
สัดสวน 

2551 
สัดสวน 

2552 
สัดสวน 

(%) (%) (%) 

กลุมธุรกิจเพลงและดิจิตอล 909.0 36% 744.7 32% 926.1 42% 

กลุมธุรกิจโชวบิซ 540.0 21% 591.6 25% 527.4 24% 

กลุมธุรกิจภาพยนตร 296.3 12% 118.1 5% 133.5 6% 

กลุมธุรกิจกีฬา   214.9 9% 50.0 2% 

กลุมธุรกิจส่ือ 685.2 27% 644.6 27% 537.2 24% 

กลุมธุรกิจบริการและสนับสนุน 26.8 1% 16.8 1% 0 0 

รายไดอ่ืน 59.2 2% 27.3 1% 37.8 2% 

รวมรายได 2,516.5 100% 2,358.3 100% 2,212.2 100% 

ที่มา : ฝายจัดการของบริษัทฯ ไดนํางบการเงินสําหรับป 2550 และ 2551 มาจัดประเภทรายการใหม

ตามโครงสรางรายไดของกลุมธุรกิจ  

 

โครงสรางการถือหุนของกลุมอารเอส  

ปจจุบันกลุมอารเอสมีบริษัทในกลุมที่ยังทําธุรกรรมปกติรวมทั้งหมด 10 บริษัท มีบริษัท อาร

เอส จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทใหญของกลุม มีรายละเอียดโครงสรางการถือหุน ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2552 ดังนี้ 
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บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)

ธุรกิจเพลงและดิจิตอล สื่อโทรทัศนธุรกิจกีฬาธุรกิจภาพยนตรธุรกิจโชวบิซ สื่อสิ่งพิมพสื่อวิทยุ

บมจ.อารเอส

บจ.เค.มาสเตอร

บจ.จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย

บมจ.อารเอสบมจ.อารเอสบมจ.อารเอส บมจ.อารเอส บจ.สกาย-ไฮ เน็ตเวิรค บจ.โพเอมา

บจ.ไอเดีย เพาเวอร
***

บจ.อารเอส
อินเตอรเนชั่นแนล
บรอดคาสติ้ง
แอนด สปอรต
แมเนจเมนท**

* ถือหุนรอยละ65 โดย บมจ. อารเอส
** ถือหุนรอยละ83.33 โดย บมจ.อารเอส

*** ถือหุนรอยละ25 โดย บจ.โพเอมา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

หยุดธุรกรรมชั่วคราว
- บจ. เมจิค แอ็ดเวอรเทนเมนท
- บจ. อาร เอส ฟลม แอนด ดิสทริบิวชั่น
- บจ. อาวอง
- บจ. เรดดรามา
- บจ.อาร สยาม
- บจ. อาร.เอส. สปอรตมาสเตอร
- บจ.อาร.เอส.สตูดิโอ
- บจ.บางกอก ออรกาไนเซอร
- บจ. อาร.เอส.เทเลวิชั่น
- บจ.อะลาดิน เฮาส
- บจ. นาคาเซีย
- บจ. มรดก เอ็นเตอรเทนเมนท
- บจ. อารเอส ไอ-ดรีม เอ็นเตอรเทนเมนท
- บจ. บลูแฟรรี่

สื่อในหาง
โมเดิรนเทรด

บมจ.อารเอส

บจ.อารเอส
อินสโตร มีเดีย*บจ.เอส-วัน สปอรต บจ.ยาค

 
หมายเหตุ :  กรณีที่ไมใชบริษัทยอย 100% กลุมผูถือหุนหลักสวนที่เหลือไมไดเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนของบริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)  
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4.   ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 
4.1  ธุรกิจเพลงและดิจิตอล 
 ธุรกิจเพลง และ ดิจิตอลประกอบไปดวยการทํางานใน 5 สวนหลักๆ ไดแก การผลิต และ 

โปรโมทผลงานเพลง การจดัจําหนายในรูปแบบของ Digital Mobile การจัดจําหนายในรูปแบบของ 

Physical Sales การจัดเก็บลิขสิทธิ ์และ ธรุกิจ Online 

4.1.1 การผลิตและโปรโมทผลงานเพลง 

4.1.1.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ 

 ธุรกิจเพลงของอารเอส มีการดําเนินงานในลักษณะครบวงจร ครบทุกข้ันตอนของ

การดําเนินงาน ต้ังแตการคัดเลือกศิลปน, การทํางานเพลง, การทําการโปรโมท, การวางกลยุทธส่ือ

และการตลาด, การบริหารศิลปน, การบริหารคอนเทนทเพลง ทั้งในแงตัวศิลปน ตัวงานเพลง ผาน

ชองทางขายทั้ง Digital Content และ Physical Content  

 ขั้นตอนการดําเนินงานที่สําคัญ  

 1)  การวางโครงสรางการประกอบธุรกิจเพลง (Business Model) เนื่องจากอารเอส 

มีศิลปนจํานวนมากทําใหสามารถผลิตผลงานเพลงไดหลากหลายเพื่อตอบสนองกลุมเปาหมายได

ครบทุกกลุมและสามารถผลิตผลงานออกสูตลาดไดอยางตอเนื่อง การทํางานเพลงจะเริ่มตนจาก

การนําเสนอแนวความคิด คอนเซ็ปตของงาน และกําหนดกลุมผูฟงเปาหมายตอคณะกรรมการ

บริหารธุรกิจเพลง (Music Business Management Board) เพื่อพิจารณาอนุมัติในหลักการ โดย

แผนการผลิตแตละอัลบ้ัมจะแตกตางกันไปตามประเภท และประมาณการยอดขายของแตละ

อัลบ้ัมเปนสําคัญ  หลังจากนั้นการทํางานเพลงจะดําเนินการอยางอิสระโดยทีมงานในแตละคาย

เพลง หลังจากนั้น แผนการประชาสัมพันธ การวางกลยุทธการโปรโมท จะถูกจัดทําข้ึนโดยทีมงาน

ของแตละคายเพลง และนํามาประสานงานรวมกับหนวยงานบริหารการใชส่ือและหนวยงานจัด

จําหนาย  เพื่อทําใหผลงานที่ออกมาผานการวางแผนและการกล่ันกรองทุกข้ันตอน ดังนั้นคุณภาพ

ของผลงานจะตรงกับความตองการและกระแสความนิยมของตลาด ณ ปจจุบัน  

 2)  การวางนโยบายการผลิตผลงานในจํานวนที่เหมาะสม เนนการใหความสําคัญ

กับคุณภาพของผลงาน และการดูแลสินคาเมื่อออกสูตลาดอยางใกลชิดตลอดจนจบกระบวนการ 

ทําใหการผลิตผลงานแตละชุดเปนไปตามการวางแผนในขั้นตน และมียอดขายเปนไปตามการ

คาดการณ 
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 3)  การใชประโยชนจากส่ือตางๆ ไมวาจะเปนส่ือโทรทัศน ส่ือวิทยุ ส่ือส่ิงพิมพ และ

ส่ือบนอินเตอรเน็ตของบริษัทในกลุม เพื่อการประชาสัมพันธผลงานของกลุมอยางมีประสิทธิภาพ 

และเพื่อใชส่ือที่มีอยูทั้งหมดใหมีประสิทธิภาพสูงที่สุด 

 4)  การมีระบบการจัดจําหนายที่มีประสิทธิภาพ สามารถกระจายสินคาถึงผูบริโภค

ไดอยางทั่วถึง ทั้งในรูปแบบของ Digital Content และ Physical Content มีการติดตาม การ

ทํางาน และบริหารระบบการจัดจําหนายอยางใกลชิด 

 5)  การบริหารจัดการลิขสิทธิ์งานเพลงที่มีอยูอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 

เพื่อสรางรายไดเพิ่มเติมตอกิจการ  

 6)  วางนโยบายการเปดโอกาสใหกับกลุมศิลปนใหม นักแตงเพลง และชองทาง

สรางสรรคงานเพลงรูปแบบใหม เพื่อพัฒนาและยกระดับงานเพลงของกลุมอารเอสใหทันสมัยและ

ครอบคลุมกลุมเปาหมายตลอดเวลา 

การประกอบธุรกิจเพลง มีรายไดหลักจาก 4 แหลงดังนี้ 

 1)  รายไดจากการขายผลิตภัณฑเพลงในรูปแบบตางๆ ผานทางระบบดิจิตอล 

(Digital Content)   ไมวาจะเปนการดาวนโหลดเพลง (Download), การดาวนโหลดเสียงเรียกเขา

ผานทางโทรศัพท (Ring tone), การเลือกซ้ือเพลงรอสายผานเครือขายของระบบโทรศัพทเคล่ือนที่ 

(Ring Back Tone), การดาวนโหลดภาพผานทางระบบโทรศัพทในรูปแบบ Wallpaper, Screen 

Server, และอ่ืนๆ  

 2)  รายไดจากการขายผลิตภัณฑเพลงในรูปแบบของซีดีเพลง (CD), วีซีดี (VCD), ดี

วีดี (DVD) และ Dual Disc รวมไปถึงการจัดวีซีดีและดีวีดีบันทึกภาพการแสดงคอนเสิรตของศิลปน

ตางๆ อันประกอบไปดวยงานเพลงไทยสากลและลูกทุง ผานทางอัลบ้ัมชุดใหมและชุดรวมฮิตใน

รูปแบบตางๆ  

 3)  รายไดจากการบริหารคอนเทนทเพลง (Music Content Management) เปนการ

บริหาร Content ตางๆของธุรกิจเพลง โดยการนําชองทางการส่ือสาร และ แผนทางการตลาดของ

ศิลปนมารวมกัน เพื่อนําเสนอลูกคาที่สนใจ ไดรับประโยชนสูงสุด เชน การทําคอนเสิรตรวมกับการ

ออกทัวรสัมภาษณวิทยุตางจังหวัด, นําเสนอพรีเซนเตอรพรอมกับการทําเพลงโปรโมท, ทํากิจกรรม

พิเศษใหกับลูกคาเพิ่มเติม และประชาสัมพันธไปกับส่ือตางๆในเครือไมวาจะเปน TV, Radio, 

Publishing เพื่อเพิ่มการมองเห็นสินคาในจุดตางๆใหกับสินคาของลูกคา (Media Exposure) 

 4)  รายไดจากการจัดเก็บลิขสิทธิ์เพลง  
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ศิลปนนักรองในสังกัด (Artist /Singer) 

ปจจุบันบริษัทฯ มีศิลปนนักรองเพลงไทยสากล และเพลงไทยลูกทุง ประกอบดวยศิลปน

เด่ียวและศิลปนกลุม ซึ่งสามารถนําเสนองานเพลงในแนวที่หลากหลายตางกัน ตัวอยางศิลปนใน

อารเอส ไดแก  

1.) ศิลปนเพลงไทยสากล 
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การวิจัยและพัฒนา 
 
“ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.11/2552  เรื่อง หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการ

รายงานการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนนิงานของบริษัทที่ออกหลักทรพัย ไดยกเลิก

หัวขอนี้” 
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5.  ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกจิ  

ทรัพยสินหลักที่ใชในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอย (กลุมอารเอส) มีมูลคา

ตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ดังตอไปนี้ 

5.1 ที่ดิน 

สําหรับบริษัทฯและบริษัทยอยอ่ืนๆ ไดทําการเชาที่ดินเพื่อใชในการประกอบธุรกิจจาก                   

บริษัท เชษฐโชติศักด์ิ จํากัด จัดเปนรายการระหวางกันดังรายละเอียดแสดงในหัวขอ 10 นอกจากนี้ 

ในป 2552 บริษัทยอยไดทําการเชาที่ดินจากบุคคลอ่ืนนอกกลุมดังรายละเอียดตอไปนี้ 

ที่ต้ัง ผูเชา อายุสัญญา คาเชา /เดือน (บาท) 

1. เลขที ่48/18 ซอย

ลาดพราว 15 แขวง

จอมพล เขตจตุจักร 

กทม. 

บจ. โพเอมา* 8 ป 3 เดือน  

(ส้ินสุดสัญญา

เดือน 

สิงหาคม 2556) 

40,000 – 45,000 

2. 1706 ถ.บางนา-

ตราด กม.4  แขวง

บางนา เขตบางนา 

กทม. 

บจ. เอส-วัน สปอรต 

(เดิมชื่อ : บจ.อารเอส 

เฟรชแอร) 

9 ป 

(ส้ินสุดสัญญา

เดือน 

ธันวาคม 2559) 

200,000 – 264,500 

หมายเหตุ *  ปจจุบันใหบริษัท ไอเดีย เพาเวอร จํากัด (เดิมชื่อ: บริษัท นิวส เจนเนอเรช่ัน จํากัด) เชาชวงตอ ใน

ราคาเหมารวมเชาที่ดินและอาคาร 100,000 บาท/เดือน 

 

5.2 อาคารสํานักงาน 

สําหรับอาคารสํานักงานเพื่อใชในการประกอบธุรกิจของกลุมอารเอส มีรายละเอียด

ดังตอไปนี้  

ที่ตั้ง ผูถือกรรมสิทธ์ิ 
ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลคาตาม
บัญชี 
ป 2552 

(ลานบาท) 

ภาระผูกพัน 

1. อาคารเลขที่ 431/2 ซอย

ลาดพราว 15  

เขตจตุจักร กทม. 

 

บริษัทฯ เจาของ 0.94 ไมมี 



บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                          RSTH 

หนา 77 

ที่ตั้ง ผูถือกรรมสิทธ์ิ 
ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลคาตาม
บัญชี 
ป 2552 

(ลานบาท) 

ภาระผูกพัน 

2. อาคารเลขที่ 431/3 ซอย

ลาดพราว 15  

เขตจตุจักร กทม. 

บริษัทฯ เจาของ 0.65 ไมมี 

3. อาคารเลขที่ 431/4 ซอย

ลาดพราว 15  

เขตจตุจักร กทม. 

บริษัทฯ เจาของ 0.81 ไมมี 

4. อาคารเลขที่ 61  

ซอยลาดพราว 15 

เขตจตุจักร กทม. 

บริษัทฯ เจาของ 0.27 ไมมี 

5. อาคาร เลขที่ 48/18 ซอย

ลาดพราว 15 เขตจตุจักร 

กทม. 

บจ. โพเอมา * เจาของ 2.56 ไมมี 

6. อาคาร เลขที่ 1706  

ถ.บางนา-ตราด กม.4  แขวง

บางนา เขตบางนา กทม. 

บจ. เอส-วัน สปอรต  

(เดิมชื่อ :  

บจ.อารเอส เฟรชแอร) 

เจาของ 21.19 ไมมี 

หมายเหตุ *  ปจจุบันให บริษัท ไอเดีย เพาเวอร จํากัด (เดิมชื่อ: บริษัท นิวส เจนเนอเรช่ัน จํากัด) เชาชวงตอ ใน

ราคาเหมารวมเชาที่ดินและอาคาร 100,000 บาท/เดือน 

5.3 อุปกรณ  

อุปกรณหลักทีใ่ชในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และ บริษัทยอย มดัีงนี ้

บริษัท อุปกรณและเคร่ืองจักร 
ลักษณะ
กรรม 
สิทธ์ิ 

มูลคาตาม
บัญชี 
ป 2552 

(ลานบาท) 

ภาระ
ผูกพัน 

บริษัทฯ  อุปกรณหองบนัทึกเสียง 

อุปกรณในการตัดตอ และอื่นๆ 

เจาของ 8.57 ไมม ี

บจ. จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย 

 

อุปกรณคอมพิวเตอร เจาของ 0.60 ไมม ี

บจ. สกาย-ไฮ เน็ตเวิรค 

 

อุปกรณหองบนัทึกเสียง เจาของ 3.08 ไมม ี
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บริษัท อุปกรณและเคร่ืองจักร 
ลักษณะ
กรรม 
สิทธ์ิ 

มูลคาตาม
บัญชี 
ป 2552 

(ลานบาท) 

ภาระ
ผูกพัน 

บจ. อารเอส  

อินสโตร มีเดีย 

จอแอลซีดี  เคร่ืองเลนดีวีดี  

และอื่นๆ 

เจาของ  14.92 ไมม ี

บจ. เอส-วัน สปอรต  

(เดิมชื่อ : บจ.อารเอส 

เฟรชแอร) 

 

สนามและอุปกรณสนาม

ฟุตบอล 

เจาของ  30.76 ไมม ี

บจ. อารเอส อนิเตอร

เนชั่นแนล บรอดคาสต้ิง 

แอนด สปอรต แมเนจ

เมนท 

อุปกรณต้ังศูนยถายทอดสด เจาของ 31.01 ไมม ี

บจ. ยาค  อุปกรณคอมพิวเตอร เจาของ 1.15 ไมม ี

 

5.4 สัมปทานและสัญญาเชาวทิย ุ

 บริษัทยอย แหงหนึ่งไดทําสัญญาเชาสถานีวิทยุจากบริษัทภายนอก ตามรายละเอียดดังนี้ 

สถาน ี เจาของสถานี ชวงเวลาตามสัญญาเชา 

1. F.M. 93.0 สถานีวิทยุทหารเรือสทร.1(ทุงมหาเมฆ) 1 ตุลาคม 50 – 31 ธันวาคม 52* 

 

3. F.M. 103.0 สถานีวิทยุกระจายเสียงจเรทหารส่ือสาร 

2 F.M. (จส. 2 F.M.)  

1 สิงหาคม 50 – 31 ธันวาคม 53** 

หมายเหตุ  * ตออายุสัญญาอีก 2 ป ระยะเวลาต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2553 ถงึ 31 ธันวาคม 

2554 

 ** คืนสัมปทานในเดือน มกราคม 2553 

5.5 สัญญาเชาโทรทัศน 

 ณ วันที่  31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ ไดเชาเวลากับสถานีโทรทัศนและบริษัทภายนอกเพื่อ

ออกอากาศรายการโทรทัศน ตามรายละเอียดดังนี้ 
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สถาน ี เจาของสถานี 

1. สถานีโทรทศันชอง 5 สถานวีทิยุโทรทัศนกองทพับก 

2. สถานีโทรทัศนชอง 7 บจ. บีบีทีวี แอสเซตแมเนจเมนท 

บจ. กรุงเทพโทรทัศนและวิทยุ 

บมจ. มีเดีย ออฟ มีเดียส 

3. สถานีโทรทัศนชอง 9 บมจ. อสมท 

4. สถานีโทรทัศนชองทีไอทีวี  กรมประชาสัมพันธ  

5. สถานีโทรทัศนผานดาวเทียม บมจ. ไทยคม 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ ทําสัญญาเชากับสถานีโทรทัศน  โดยมีหนังสือคํ้า

ประกัน (L/G) ออกโดยธนาคารพาณิชย รวมเปนจํานวน 19.95 ลานบาท  

5.6 สัมปทานสื่อในธุรกิจโมเดิรนเทรด 

 บริษัทในเครือแหงหนึ่งไดทําสัญญาบริการพื้นที่เพื่อการบริหารสื่อในรูปแบบตางๆ ใน

โมเดิรนเทรด กับบริษัทภายนอก โดยมีอายุสัญญา 1-3 ป 
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5.7 ลิขสิทธิ์  

มูลคาตามบัญชีของลิขสิทธิ์เนื้อรอง ทํานอง ละคร และภาพยนตร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2552 ของกลุมอารเอส    มีดังนี้ 

บริษัท ประเภทลิขสทิธิ ์ มูลคาตามบญัชี 

ป 2552 

บริษัทฯ มาสเตอรเพลง ละคร 

ภาพยนตร  ซอฟแวร 

และอ่ืนๆ 

91.07 

บจ. จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย มาสเตอร เพลง  และ 

ซอฟทแวร 

0.15 

บจ. อารเอส อินเตอรเนช่ันแนล 

บรอดคาสต้ิง  แอนด  สปอรต 

แมเนจเมนท 

กีฬา และ ซอฟทแวร 288.66 

บจ. อารเอส อินสโตร มีเดีย อ่ืนๆ 2.55 

หมายเหตุ :  

- ปริมาณของลิขสิทธิ์ดังกลาวขางตน แสดงเพียงปริมาณที่มีมูลคาคงเหลือทางบัญชี

เทานั้น 

- นโยบายการตัดจําหนายของลิขสิทธิ์ดังแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินและ
ปจจุบันบริษัทฯ มีนโยบายการสอบทานมูลคาลิขสิทธิ์ทุกไตรมาสโดยทําการทบทวน

ประโยชนในเชิงเศรษฐกิจที่บริษัทฯ จะไดรับเพื่อใหลิขสิทธิ์ดังกลาวมีมูลคาในทางบัญชี

ไมสูงไปกวามูลคาที่จะไดรับคืน 
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5.8 เครื่องหมายการคา/บริการ  

บริษัทฯจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา/บริการ “RS” จํานวน 4 แบบ โดยวันที่จดทะเบียน

เปนเคร่ืองหมายการคา/บริการของบริษัทฯ ไดแก  วันที่ 29 มีนาคม 2538, 11 ตุลาคม 2547 , 10 

พฤศจิกายน 2548  และ 2 กุมภาพันธ 2550 โดยเครื่องหมายฯแตละแบบมีกําหนดอายุ 10 ป นับ

จากวันที่จดทะเบียน  ทั้งนี้เคร่ืองหมายการคา/บริการที่หมดอายุ บริษัทฯไดทําการตออายุตามที่

กฎหมายกําหนด นอกจากนี้ ในป 2552 บริษัทฯมีการประกาศใชเคร่ืองหมายบริการรูปแบบใหมซึ่ง

บริษัทฯ ยื่นจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาตอนายทะเบียนแลวเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2552 ใน

ปจจุบันอยูในชวงรอผลพิจารณาเคร่ืองหมายการคา/บริการ “RS”จากนายทะเบียน  

บริษัทยอยทุกบริษัทไดจดทะเบียนเคร่ืองหมายบริการแยกแตละบริษัท  
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โครงการในอนาคต 
 

“ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.11/2552  เรื่อง หลักเกณฑ เง่ือนไข 
และวิธีการรายงานการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทที่

ออกหลักทรัพย ไดยกเลิกหัวขอนี้” 
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6. ขอพิพาททางกฎหมาย 

บริษัทฯ และบริษัทยอยไมมีขอพิพาททางกฎหมายท่ีมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

อยางมีนัยสําคัญและที่มีผลกระทบดานลบอันอาจจะมีผลกระทบตอสินทรัพยของกลุมที่มีจํานวนสูง

กวารอยละ 5 ของสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตลอดจนขอพิพาททางกฎหมายที่มิได

เกิดจากการประกอบธุรกิจปกติของกลุม 
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7. โครงสรางเงนิทุน 
7.1 หลักทรัพยของบริษัทฯ 
 (ก)  หุนสามัญ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552  บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 900,000,000 บาท   แบง

ออกเปนหุนสามัญ 900,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท  มีทุนชําระแลว

จํานวน  700,000,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ 700,000,000 หุน มูลคาที่ตราไว

หุนละ 1 บาท 

(ข)   ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯ 

ใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯไดรับอนุญาตใหเร่ิมซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยไดต้ังแตวันที่ 13 กุมภาพันธ 2551 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ประเภทหลักทรัพยจดทะเบียน      ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัท 

อารเอส จํากัด (มหาชน) 

ตลาดรอง                                   ตลาดหลักทรัพย 

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ           174,999,984 หนวย 

จํานวนหุนที่รองรับการใชสิทธิ         174,999,984 หุน 

ผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) โดยเสนอขาย

ใหแกผูถือหุนของบริษัทฯที่มีรายช่ือปรากฏใน

สมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2550 

ในอัตราสวน 4 หุนสามัญเดิม ตอ 1 หนวย

ใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยไมคิดมูลคา 

สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ       ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย สามารถใชสิทธิซื้อ

หุนสามัญเพิ่มทุนได 1 หุนในราคาหุนละ 1.80 

บาท (หนึ่งบาทแปดสิบสตางค) (ทั้งนี้ ราคาการ

ใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิ อาจเปลี่ยนแปลงได

ภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) 

ชนิดของใบสําคัญแสดงสิทธิ          ชนิดระบุชื่อผูถือและเปล่ียนมือได 

อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ 3 ป นับจากวันออกและเสนอขายใบสําคัญแสดง

สิทธิ ซึ่งตรงกับวันที่ 15 มกราคม 2551 (วันใช

สิทธิคร้ังสุดทายวันที่ 14 มกราคม 2554 กรณีที่

วันกําหนดใชสิทธิคร้ังสุดทายตรงกับวันหยุดทํา
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การของบริษัทฯ  ให เ ล่ือนวันกําหนดใช สิทธิ

ดังกลาวเปนวันทําการสุดทายของบริษัทฯกอนวัน

กําหนดใชสิทธิคร้ังสุดทาย) 

ราคาใบสําคัญแสดงสิทธิ             หนวยละ 0 บาท (ศูนยบาท) 

การใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิตาม

ใบสําคัญแสดงสิทธิไดในวันทําการสุดทายของ

เดือนมกราคมและกรกฎาคมของแตละป ตลอด

อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ วันกําหนดใช

สิทธิคร้ังแรกตรงกับวันที่ 30 มกราคม 2552 

และ วันกําหนดใชสิทธิคร้ังสุดทาย จะตรงกับ

วันที่ 14 มกราคม 2554 

 

7.2 ผูถือหุน 

รายชื่อผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน เมื่อวันที่ 5 

มกราคม 2553 มีดังนี้ 

 

ลําดับที ่ รายชื่อผูถือหุน จํานวนหุน รอยละ 
1 นาย สุรชัย        เชษฐโชติศักด์ิ  134,500,000 19.21 
2 นาย เกรียงไกร  เชษฐโชติศักด์ิ 100,000,000 14.29 
3 นาย สุวฒัน      เชษฐโชติศักด์ิ  92,842,500 13.26 
4 นาย อรรณพ     ล้ิมประเสริฐ 27,314,200 3.90 
5 นายชาญยทุธิ ์ เหลารัดเดชา 25,052,300 3.58 
6 นางสาว มาลี    เชษฐโชติศักด์ิ       24,020,000 3.43 
7 นางสาว มาริสา    เชษฐโชติศักด์ิ  21,228,000 3.03 
8 นาย อนนัต    ล้ิมประเสริฐ 19,345,300 2.76 
9 SIX SIS LTD 15,320,000 2.19 

10 นางนพรัตน  สีบัวเลิศ 10,150,000 1.45 
 
 รายช่ือกลุมผูถือหุนรายใหญที่โดยพฤติการณ มีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายการจัดการ 

หรือการดําเนินงานของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ  (กลุมผูถือหุน หรือ ผูถือหุนที่ถือหุนเกินกวารอยละ 

10 และ ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ หรือ สงตัวแทนเขามาเปนกรรมการบริษัท) ไดแก นาย

เกรียงไกร  เชษฐโชติศักด์ิ นายสุรชัย เชษฐโชติศักด์ิ และนายสุวัฒน เชษฐโชติศักด์ิ 
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7.3 นโยบายการจายเงินปนผล 

 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไร

สุทธิหลังจากหักภาษีและสํารองตามกฎหมายแลว ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอํานาจใน

การพิจารณายกเวนไมดําเนินการตามนโยบายดังกลาว หรือเปล่ียนแปลงนโยบายดังกลาวไดเปน

คร้ังคราว โดยอยูภายใตเงื่อนไขที่การดําเนินการดังกลาวจะตองกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือ

หุน 
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 การจัดการ 
 โครงสรางการจัดการ 

 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
(Nomination and Remuneration Committee) 

คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(Human Development Committee) 

ประธานเจาหนาที่บริหาร 

(CEO) 

คณะกรรมการบริหาร 

(Executive Board) 

ประธานเจาหนาที่ฝายปฏิบัติการ 
(Chief Operating Officer) 

ทรัพยากรบุคคลและธุรการ 
(Human Resource and Administration) 

สื่อสารองคกร 
(Corporate Communication) 

ภาพลักษณองคกร 
(Corporate Branding) 

ธุรกิจกีฬา 
(Sport) 

ประธานเจาหนาที่ฝายการเงิน 
(Chief Financial Officer) 

การเงินและบัญชี 
(Finance & Accounting) 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Technology) 

ประธานเจาหนาที่ฝายพาณิชย 
(Chief  Commercial Officer) 

บริหารลูกคาองคกร 
(Corporate Customer Administration) 

ธุรกิจภาพยนตร 
(Film) 

ธุรกิจสื่อวิทยุ 
(Radio) 

สํานักกฎหมาย 
(Legal Office) 

ธุรกิจเพลงและดิจิตอล 
(Music and Digital) 

ธุรกิจโชวบิซ 
(Showbiz) 

ธุรกิจสื่อในหางโมเดิรนเทรด 
(Instore Media) 

ธุรกิจสื่อโทรทัศน 
(Television) 

คณะกรรมการบริษัท 

(Board of Directors) 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

(Audit Committee) 

ฝายตรวจสอบกลาง 

(Internal Audit) 
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บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)

ธุรกิจเพลงและดิจิตอล สื่อโทรทัศนธุรกิจกีฬาธุรกิจภาพยนตรธุรกิจโชวบิซ สื่อสิ่งพิมพสื่อวิทยุ

บมจ.อารเอส

บจ.เค.มาสเตอร

บจ.จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย

บมจ.อารเอสบมจ.อารเอสบมจ.อารเอส บมจ.อารเอส บจ.สกาย-ไฮ เน็ตเวิรค บจ.โพเอมา

บจ.ไอเดีย เพาเวอร
***

บจ.อารเอส
อินเตอรเนชั่นแนล
บรอดคาสติ้ง
แอนด สปอรต
แมเนจเมนท**

* ถือหุนรอยละ65 โดย บมจ. อารเอส
** ถือหุนรอยละ83.33 โดย บมจ.อารเอส

*** ถือหุนรอยละ25 โดย บจ.โพเอมา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

หยุดธุรกรรมชั่วคราว
- บจ. เมจิค แอ็ดเวอรเทนเมนท
- บจ. อาร เอส ฟลม แอนด ดิสทริบิวชั่น
- บจ. อาวอง
- บจ. เรดดรามา
- บจ.อาร สยาม
- บจ. อาร.เอส. สปอรตมาสเตอร
- บจ.อาร.เอส.สตูดิโอ
- บจ.บางกอก ออรกาไนเซอร
- บจ. อาร.เอส.เทเลวิชั่น
- บจ.อะลาดิน เฮาส
- บจ. นาคาเซีย
- บจ. มรดก เอ็นเตอรเทนเมนท
- บจ. อารเอส ไอ-ดรีม เอ็นเตอรเทนเมนท
- บจ. บลูแฟรรี่

สื่อในหาง
โมเดิรนเทรด

บมจ.อารเอส

บจ.อารเอส
อินสโตร มีเดีย*บจ.เอส-วัน สปอรต บจ.ยาค

หมายเหตุ :  กรณีที่ไมใชบริษัทยอย 100% กลุมผูถือหุนหลักสวนที่เหลือไมไดเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษทั อารเอส จํากัด (มหาชน)  
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โครงสรางการจัดการของบริษัทฯ ประกอบดวยคณะกรรมการ และ คณะอนุกรรมการรวม

ทั้งหมด  5  ชุด ไดแก คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทน คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

8.1.1 คณะกรรมการ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ ดังรายนาม

ตอไปนี้ 

1. นายเกรียงไกร เชษฐโชติศักด์ิ ประธานกรรมการ 

2. นายสุรชัย เชษฐโชติศักด์ิ รองประธานกรรมการ 

3. นายสุวัฒน เชษฐโชติศักด์ิ กรรมการ 

4. นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล กรรมการ/ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท และ 

เลขานุการบริษัท 

5. นายดามพ   นานา กรรมการ 

6.   นายดนัยศิษฏ  เปสลาพันธ กรรมการ 

7. นายพิศิษฐ   ดัชณาภิรมย กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

8. พลเอก ไพโรจน  พานิชสมัย กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 

9.  รศ.วิทยา  ดานธํารงกูล กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 

นิยามกรรมการอิสระ  

 กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการจากภายนอกท่ีไมไดมีตําแหนงเปนผูบริหารหรือ

พนักงานประจําของบริษัทฯ ไมไดเปนกรรมการบริหารหรือกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท

ฯ  และเปนอิสระจากผูถือหุนรายใหญ ผูบริหาร และผูที่เกี่ยวของ สามารถทําหนาที่คุมครอง

ผลประโยชนของผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน และสามารถชวยดูแลไมใหเกิดรายการที่มีความ

ขัดแยงทางผลประโยชนระหวางบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวของกัน โดยมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 

 (1)  ถือหุนไมเกินรอยละ 0.5 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ 

บริษัทยอย  บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้งนี้ใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่

เกี่ยวของ*ดวย 

(2) ไมเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน**/พนักงาน/ลูกจาง/ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือน

ประจํา/ผูมีอํานาจควบคุมบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับ

เดียวกัน***  หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้งในปจจุบัน และในชวงเวลา 2 ปกอน

ไดรับการแตงต้ัง 
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(3)   ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เปนบิดามารดา คู

สมรส พี่นองและบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร กับผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจ

ควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอช่ือเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ

หรือบริษัทยอย 

(4) ความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ แบงได ดังนี ้

(ก) ลักษณะความสัมพันธ 
 ความสัมพันธในลักษณะของการใหบริการทางวิชาชีพ 

 ลักษณะความสัมพันธ : ผูสอบบัญชี ผูใหบริการทางวิชาชีพอ่ืน 

เชน ที่ปรึกษากฎหมาย ทีป่รึกษาทางการเงิน ผูประเมินราคา

ทรัพยสิน เปนตน 

 ระดับนัยสําคัญที่เขาขายไมอิสระ 

- กรณีผูสอบบัญชี  : หามทุกกรณี 

- กรณีเปนผูใหบริการทางวิชาชีพอ่ืน  : มูลคารายการเกนิ 

2 ลานบาทตอป 

 ความสัมพันธทางการคา/ทางธุรกจิ (ใชแนวทางในทํานองเดียวกบั

ขอกําหนดวาดวยการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของตลาดหลักทรัพยฯ) 

 ลักษณะความสัมพันธ : กําหนดครอบคลุมรายการทางธุรกิจทุก

ประเภท ไดแก รายการที่เปนธุรกรรมปกติ รายการเชา/ใหเชา

อสังหาริมทรัพย รายการเกีย่วกับสินทรัพย/บริการ และรายการ

ใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงิน 

 ระดับนัยสําคัญที่เขาขายไมอิสระ  : มูลคารายการ ≥ 20 ลาน

บาท หรือ ≥ 3 % ของ NTA ของบริษัท แลวแตจํานวนใดจะตํ่า

กวา ทัง้นี้ ในการพิจารณามูลคารายการใหรวมรายการที่เกิดข้ึน

ในระหวาง 6 เดือน กอนวนัที่มีการทาํรายการในคร้ังนี้ดวย 

(ข) กรณีที่มีลักษณะความสัมพันธตาม (ก) กับนิติบุคคล บุคคลที่ถือวาเขาขายไม

อิสระ ไดแก ผูถือหุนรายใหญ กรรมการ (ยกเวนกรณีเปนกรรมการอิสระ/

กรรมการตรวจสอบ) และผูบริหารหรือ partner ของนิติบุคคลนั้น 

(ค) กําหนดชวงเวลาทีห่ามมีความสัมพันธตาม (ก) และ (ข) : ปจจุบันและ 2 ปกอน

ไดรับการแตงต้ัง 

(ง) ขอยกเวน : กรณีมีเหตุจําเปนและสมควร ซึ่งมิไดเกิดข้ึนอยางสม่ําเสมอและ

ตอเนื่อง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบอาจมีความสัมพันธเกินระดับ

นัยสําคัญที่กําหนดในระหวางดํารงตําแหนงก็ได แตตองได รับอนุมัติจาก



บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                        RSTL                                          

                                                หนา 91 

คณะกรรมการบริษัทกอน และมติที่ไดตองเปนมติเปนเอกฉันท นอกจากนี้  

คณะกรรมการบริษัทตองจัดใหมีการเปดเผยความสัมพันธดังกลาวของกรรมการ

รายนั้นไวในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย ( แบบ filing ) แบบ

แสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป (แบบ 56-2) ของ

บริษัทฯ และหากตอมาบริษัทฯจะเสนอกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบราย

นั้น เพื่อดํารงตําแหนงตออีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการบริษัทตองจัดใหมีการ

เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความสัมพันธดังกลาวในหนังสือนัดประชุมผูถือหุนในวาระ

เลือกต้ังกรรมการดวย 

(5)   ไมเปนกรรมการที่ไดรับแตงต้ังข้ึนเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถือหุนราย

ใหญ หรือผูถือหุนซ่ึงเปนผูเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 

(6) ไมมีลักษณะอ่ืนใดทีท่ําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระได 

(7) กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามขอ (1)-(6) อาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัทใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม 

บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบ

องคคณะ ( collective decision )ได 

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระมีการดํารงตําแหนงเปนกรรมการอิสระในบริษัทใหญ บริษัทยอย 

และบริษัทยอยลําดับเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทตองจัดใหมีการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการ

ดํารงตําแหนงดังกลาว และคาตอบแทนรวม ที่กรรมการอิสระรายนั้นไดรับในแบบ filing  แบบ 

56-1 และแบบ 56-2 ดวย 

หมายเหตุ 

* ผูที่เกี่ยวของ หมายถึง  บุคคลตามมาตรา 258 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย และตลาด

หลักทรัพย 

** กรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน หมายถึง กรรมการที่ดํารงตําแหนงเปนผูบริหาร กรรมการ

ที่ทําหนาที่รับผิดชอบเยี่ยงผูบริหาร และกรรมการที่มีอํานาจลงนามผูกพัน เวนแตแสดงได

วาเปนการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไวแลว และเปนการลงนาม

รวมกับกรรมการรายอ่ืน 

*** บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หมายถึง บริษัทยอยต้ังแต 2 บริษัทข้ึนไปที่มีบริษัทใหญเปน

บริษัทเดียวกัน 
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กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัทฯ  

    กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ประกอบดวย นายเกรียงไกร เชษฐโชติศักด์ิ  

นายสุรชัย เชษฐโชติศักด์ิ นายสุวัฒน  เชษฐโชติศักด์ิ นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล  นายดามพ  

นานา  นายดนัยศิษฏ  เปสลาพันธ  สองในหกทานลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของ

บริษัทฯ  

 
 ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ 
 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2546 ไดมีมติกําหนด

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการไว ดังนี้  คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่จัดการบริษัทฯ ให

เปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ มติของที่ประชุมผูถือหุน และมีอํานาจมอบหมาย

แตงต้ังกรรมการจํานวนหนึ่งใหเปนกรรมการบริหารหรือมอบหมายใหบุคคลอ่ืนใด เพื่อดําเนินการ

อยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยางภายใตการควบคุมคณะกรรมการได เวนแตอํานาจในการ

ดําเนินการดังตอไปนี้ จะกระทําไดก็ตอเมื่อไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอน ทั้งนี้กําหนดให

รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรือมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชนอ่ืนใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย ใหกรรมการซึ่งมีสวนไดเสียในเร่ืองใด ไมมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น 

(ก) เร่ืองที่กฎหมายกําหนดใหตองไดมติที่ประชุมผูถือหุน 

(ข) การทํารายการที่กรรมการมีสวนไดเสียและอยูในขายที่กฎหมาย หรือขอกําหนดของ

ตลาดหลักทรัพยระบุใหตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 

 และในกรณีดังตอไปน้ีจะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ และที่

ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ 

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัทฯ 

(ค) การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือ

บางสวนที่สําคัญ การมอบหมายใหบุคคลอ่ืนเขาจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวม

กิจการกับบุคคลอ่ืนโดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน 

(ง) การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ 

(จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุนกู การควบหรือเลิกบริษัท 
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(ฉ)  การใดที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย หรือประกาศตลาดหลักทรัพยกําหนดใหตอง

ไดรับมติจากที่ประชุมผูถือหุน เชน การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัท

จดทะเบียน หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

 

คณะกรรมการบริษัท มีหนาที่พิจารณารายชื่อกรรมการใหมซึ่งไดรับการพิจารณา

กล่ันกรองแลวและนําเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน กรรมการที่ไดรับ

การเสนอชื่อจะตองพรอมที่จะทุมเทเวลา ความรู ความสามารถที่มีใหแกบริษัทฯ และมีความเขาใจ

หนาที่ความรับผิดชอบของกรรมการ สําหรับกรรมการใหมทางบริษัทฯมีกระบวนการใหขอมูล

เกี่ยวกับธุรกิจและการดําเนินงานของบริษัทฯเพื่อใหกรรมการใหมมีความรูความเขาใจในธุรกิจของ

บริษัทฯไดเปนอยางดี 

 

 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการทํางานของคณะกรรมการบริษัท

ประจําปตามแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท เพื่อเปนการตรวจสอบการทํางานและ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของคณะกรรมการบริษัทใหดียิ่งข้ึน 

 
การเขารวมประชุมคณะกรรมการในป 2552 
 
 รายนามคณะกรรมการ    ตําแหนง        เขารวมประชุมทั้งสิ้น 

1. นายเกรียงไกร เชษฐโชติศักด์ิ  ประธานกรรมการ      5/5  

2. นายสุรชยั เชษฐโชติศักด์ิ  รองประธานกรรมการ 3/5 

3. นายสุวัฒน เชษฐโชติศักด์ิ   กรรมการ 5/5 

4. นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล   กรรมการ  5/5 

5. นายดามพ   นานา กรรมการ 5/5 

6.   นายดนยัศิษฏ  เปสลาพันธ กรรมการ 5/5 

7. นายพิศิษฐ   ดัชณาภิรมย กรรมการอิสระ      5/5 

8. พลเอก ไพโรจน  พานิชสมัย กรรมการอิสระ  5/5 

9.  รศ.วิทยา  ดานธาํรงกูล กรรมการอิสระ  5/5 
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8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ  วันที่  31 ธันวาคม  2552 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ  ประกอบดวย

ผูทรงคุณวุฒิจํานวน  3 ทาน ดังรายนามตอไปนี้ 

1. นายพิศิษฐ        ดัชณาภิรมย1 ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. พลเอก ไพโรจน  พานิชสมัย กรรมการตรวจสอบ 

3. รศ.วิทยา           ดานธํารงกูล กรรมการตรวจสอบ 
หมายเหตุ :   1  นายพิศิษฐ   ดัชณาภิรมย  คือ กรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู และ ประสบการณใน

การสอบทานงบการเงินของบริษัท  โดยเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 966  รับตรวจสอบบัญชี บริษัท

ตางๆ  ซึ่งไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 
   ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 

(ก) เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย การตัดสินใจ

ทางธุรกิจ ตลอดจนการกํากับดูแลกิจการ 

(ข) พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงต้ังผูสอบบัญชี และเสนอคาสอบบัญชีบริษัทประจําป รวมถึง

ประเด็น ดังนี้ 

 พิจารณาความเปนอิสระของผูสอบบัญชี เชน พิจารณาจากการใหบริการอื่น

นอกเหนือจากการสอบบัญชี  (non-audit service) ที่อาจทําใหขาดความเปนอิสระ เชน 

การวางระบบบัญชี เปนตน 

 ใหมีการประชุมรวมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขาประชุมดวยอยางนอย 1 

คร้ัง ตอป เพื่อขอความเห็นจากผูสอบบัญชีในเร่ืองตางๆ 

(ค) พิจารณานโยบายและแนวทางปฏิบัติของสายงานตรวจสอบกลางใหมีความเหมาะสม
และมีประสิทธิผลอยางตอเนื่อง 

(ง) พิจารณาทบทวนแผนงานการตรวจสอบประจําปของฝายตรวจสอบกลาง 

(จ) สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และ การตรวจสอบภายในที่มีความ

เหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานรวมกับผูสอบบัญชีภายในและภายนอก รวมถึง

ประเด็น ดังนี้ 

 ใหความเห็นชอบในการแตงต้ัง โยกยาย เลิกจาง และพิจารณาความดีความชอบของ

หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน ทั้งนี้เพื่อใหหนวยงานดังกลาวมีความเปนอิสระ

อยางแทจริง 
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 พิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายในโดยพิจารณาจากการปฏิบัติ

หนาที่ และการรายงานตางๆ รวมถึงสายงานบังคับบัญชาของหนวยงานนี้  

(ฉ) พิจารณารายงานผลการตรวจสอบรายไตรมาส และขอเสนอแนะของผูสอบบัญชีภายใน

และภายนอก รวมทั้งติดตามผลการดําเนินการตามขอเสนอแนะดังกลาว 

(ช) สอบทานรายการทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอยรายไตรมาส ใหมีความถูกตอง

เชื่อถือได และมีการเปดเผยขอมูลที่เพียงพอ ตามกระบวนการกํากับดูแลกิจการที่ดี  

(ซ) ดูแล และสอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 

(ฌ) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไป
ตามกฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้เพื่อใหมั่นใจวา รายการดังกลาว 

สมเหตุสมผล และเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ 

(ญ) พิจารณารวมกับผูสอบบัญชีถึงปญหา หรือ ขอจํากัดที่เกิดข้ึนจากการตรวจสอบงบการเงิน 

(ฎ) จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงาน
ประจําปของบริษัทฯ  ซึ่งรายงานดังกลาวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และตอง

ประกอบดวยขอมูล  ดังนี้ 

 จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขารวมประชุมของคณะกรรมการ

ตรวจสอบแตละทาน 

 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในประเด็น ดังนี้ 

o ความถูกตองครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 

o ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ 

o การปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 

o ความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 
o รายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
o ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการ

ปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร 

 รายการอื่นที่เห็นวา ผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และ

ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

(ฏ) คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจเชิญกรรมการบริหาร ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของมาให
ขอมูล หรือ เขารวมประชุมได 

(ฐ) การปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดวยความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ 
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8.1.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ประกอบดวย

ผูทรงคุณวุฒิจํานวน 4 ทาน ดังรายนามตอไปนี้ 

ประธานกรรมการ - นายพิศิษฐ ดัชณาภิรมย 

กรรมการ    - พลเอกไพโรจน พานิชสมัย 

    - นายสุวัฒน เชษฐโชติศักด์ิ 

    - รศ.วิทยา    ดานธํารงกูล 

  
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

(ก) พิจารณาหลักเกณฑและกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดํารง

ตําแหนงกรรมการ รวมทัง้คัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ไดกําหนดไว และเสนอ

ความเห็นตอคณะกรรมการบริษัทซ่ึงจะนาํเสนอที่ประชุมผูถือหุนใหเปนผูแตงต้ังกรรมการ  

แบงไดเปน 

o กําหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ตองการสรรหาใหเปนไปตามโครงสราง ขนาด และ

องคประกอบของคณะกรรมการที่คณะกรรมการกําหนดไว โดยดําเนนิการ ดังนี ้

 พิจารณาความเหมาะสมของความรู ประสบการณ และความเชี่ยวชาญของ

กรรมการโดยรวมวา คณะกรรมการตองการกรรมการที่มีคุณสมบัติลักษณะ

ใดบาง 

 พิจารณาความเปนอิสระของกรรมการอิสระแตละคน เพื่อพิจารณาวา 

กรรมการอิสระคนใดมีคุณสมบัติครบถวนหรือคนใดขาดคุณสมบัติในการเปน

กรรมการอิสระ รวมทั้งพิจารณาวา จําเปนตองสรรหากรรมการอิสระใหม

หรือไม  หากมีกรรมการอิสระไมครบตามนโยบายของคณะกรรมการ 

 พิจารณาการอุทิศเวลาของกรรมการ  

o สรรหาและเสนอชื่อบุคคลทีเ่หมาะสมที่จะมาดํารงตําแหนงกรรมการใหคณะกรรมการ
พิจารณาเพื่อเสนอชื่อใหที่ประชุมผูถือหุนเปนผูแตงต้ัง  โดยดําเนนิการ ดังนี ้

 กําหนดวธิีการสรรหาบุคคลเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการใหเหมาะสมกับ

ลักษณะเฉพาะของบริษัทฯ 

 ดําเนนิการพิจารณารายชื่อบุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือมาและคัดเลือกบุคคลที่

มีคุณสมบัติสอดคลองกับเกณฑคุณสมบัติที่กําหนดไว 

 ตรวจสอบใหรอบคอบวาบุคคลที่จะถกูเสนอชื่อนั้นมีคุณสมบัติตามกฎหมาย

และขอกําหนดของหนวยงานทางการ 
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 ดําเนนิการทาบทามบุคคลทีม่ีคุณสมบัติสอดคลองกับเกณฑคุณสมบัติที่

กําหนดไว เพื่อจะไดมั่นใจวา บุคคลดังกลาวมีความยินดีจะมารับตําแหนง

กรรมการของบริษัท หากไดรับการแตงต้ังจากผูถือหุน 

 เสนอช่ือใหคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและบรรจุชื่อในหนงัสือนัดประชุมผูถือ

หุน เพื่อใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงต้ังตอไป 

(ข)  พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑการจายคาตอบแทนของกรรมการเพื่อเสนอความเหน็ตอ

คณะกรรมการ ซึ่งจะนําเสนอที่ประชุมผูถอืหุนใหเปนผูอนุมัติ 

(ค)  พิจารณาเกณฑประเมนิผลประธานเจาหนาที่บริหาร 

(ง)  พิจารณากําหนดคาตอบแทนประจําปของกรรมการ 

(จ)  พิจารณาการเสนอขายหลักทรัพยใหม (หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน) ใหแก

กรรมการ และพนักงาน โดยใหเงื่อนไขตางๆจูงใจใหกรรมการและพนักงานปฏิบัติหนาที่

เพื่อใหเกิดการสรางมูลคาเพิ่มใหผูถือหุนในระยะยาวและสามารถรักษาบุคลากรที่มี

คุณภาพไดอยางแทจริง แตในขณะเดียวกันตองไมสูงเกินไปและเปนธรรมตอผูถือหุนดวย 

 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2550 ไดมีมติแตงต้ัง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  และอนุมั ติขอบเขตอํานาจหนาที่ของ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

8.1.4 คณะกรรมการบริหาร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ

จํานวน  5 ทาน ดังรายนามตอไปนี้ 

ประธานกรรมการบริหาร - นายสุรชัย เชษฐโชติศักด์ิ  

รองประธานกรรมการบริหาร - นายสุวัฒน เชษฐโชติศักด์ิ  

กรรมการ   - นางพรพรรณ   เตชรุงชัยกุล 

   - นายดามพ นานา 

   - นายคมสันต เชษฐโชติศักด์ิ 
ขอมูลเพิ่มเติม 
 ในป 2552 ไดมีการเปล่ียนแปลงกรรมการบริหาร ดังนี้ 

-  เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 นายยรรยง  อัครจินดานนท ไดลาออกจากการเปนกรรมการบริหาร  

-  เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2552 นางมณฑิรา ลิมปนารมณ  ไดลาออกจากการเปนกรรมการบริหาร  
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ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2546 และที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 5/2548 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2548 ไดมีมติกําหนดขอบเขต

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร โดยกําหนดใหคณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาที่

ดังตอไปนี้ 

(ก) มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการกูหรือใหกูยืมเงิน หรือ การขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบัน

การเงิน รวมตลอดถึงการเขาเปนผูคํ้าประกัน หรือ การชําระหรือใชจายเงินเพื่อ       

ธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ ภายในวงเงินสําหรับแตละรายการไมเกิน

กวา 50 ลานบาท หรือจํานวนเทียบเทา  

(ข) มีอํานาจแตงต้ัง ถอดถอนเจาหนาที่ของบริษัทฯ ในตําแหนงที่ไมสูงกวาตําแหนง 

กรรมการผูจัดการ(ปจจุบันเปลี่ยนเปนประธานเจาหนาที่บริหาร) 

(ค) มีอํานาจจัดทํา เสนอแนะและกําหนดนโยบายแนวทางธุรกิจ และกลยุทธทางธุรกิจของ

บริษัทฯ ตอคณะกรรมการ 

(ง) จัดต้ังโครงสรางองคกรและการบริหาร และกรรมการบริหาร โดยใหครอบคลุมทุก

รายละเอียดของการคัดเลือก การฝกอบรม การวาจาง และการเลิกจางของพนักงาน

ของบริษัทฯ 

(จ) กําหนดแผนธุรกิจ อํานาจการบริหารงาน อนุมัติงบประมาณสําหรับประกอบธุรกิจ

ประจําป และงบประมาณรายจายประจําป และดําเนินการตามแผนทางธุรกิจและกล

ยุทธทางธุรกิจโดยสอดคลองกับนโยบาย และแนวทางธุรกิจที่ไดแถลงตอ

คณะกรรมการ 

(ฉ) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆ ตามที่ไดรับมอบหมายในแตละชวงเวลาจากคณะกรรมการ 

 

อนึ่ง การอนุมัติการเขาทํารายการดังกลาวขางตน จะตองไมมีลักษณะเปนการอนุมัติการ

เขาทํารายการที่ทําใหคณะกรรมการบริหารหรือผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหาร 

สามารถอนมุัติการเขาทํารายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง หรือมีสวนไดเสีย หรืออาจมี

ความขัดแยงทางผลประโยชนอ่ืนใด (ตามขอบังคับของบริษัทฯ และตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. 

ประกาศกําหนด) ทํากับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย ยกเวนเปนการอนุมัติการเขาทํารายการท่ีเปนไป

ตามนโยบายและหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัท ไดพิจารณาอนุมัติไว ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการมี

อํานาจในการแกไขเปล่ียนแปลงขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารไดตามที่จําเปน

หรือเห็นสมควร 
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8.1.5 คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล   

ณ  วันที่  31 ธันวาคม  2552 คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ 

ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 4 ทาน ดังรายนามตอไปนี้ 

ประธานกรรมการ - นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล 

กรรมการ   - นางนภาพร ตรีพยัคฆ  

เลขานุการ   - นายนิเวสน บัวคอม  

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
1.   นําเสนอนโยบาย และ แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล 

2.   พัฒนากลยุทธ และ เทคนิควธิีเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

3.   กํากับ และ ดูแลการดําเนินงานดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

4.   พิจารณา และ ตัดสินใจในประเด็นที่เกี่ยวของดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตาม

แนวทางที่ไดรับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหาร 

8.1.6 คณะผูบริหาร  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ผูบริหารของบริษัทฯ มีรายนามดังตอไปนี้ 

1.  นายเกรียงไกร  เชษฐโชติศักด์ิ ประธานกรรมการ 

2.  นายสุรชัย  เชษฐโชติศักด์ิ ประธานเจาหนาที่บริหาร 

3.  นายสุวัฒน  เชษฐโชติศักด์ิ รองประธานกรรมการบริหาร 

4.  นางพรพรรณ  เตชรุงชัยกลุ ประธานเจาหนาที่ฝายปฏิบัติการ 

 5.  นายดามพ   นานา ประธานเจาหนาที่ฝายการเงิน 

 6.  นายคมสันต  เชษฐโชติศักด์ิ  ประธานเจาหนาที่ฝายพาณิชย 

 

หมายเหตุ   1. “ผูบริหาร” ในหัวขอน้ี หมายถึง กรรมการ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร หรือผูดํารงตําแหนงระดับบริหารสี่

รายแรกนับตอจากประธานเจาหนาท่ีบริหารลงมา และผูซึ่งดํารงตําแหนงเทียบเทากับผูดํารงตําแหนง

ระดับบริหารรายท่ีสี่ทุกราย 

          2.  เม่ือวันท่ี 1 พฤษภาคม 2552 นายยรรยง  อัครจินดานนท ไดลาออกจากการเปนพนักงานบริษัท  

        3.  เม่ือวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2552 นางมณฑิรา ลิมปนารมณ  ไดลาออกจากการเปนพนักงานบริษัท 

 

  ขอบเขตอํานาจหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหาร 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2546 และคร้ังที่ 

5/2548 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2548 ไดมีมติกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการ
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(ปจจุบันเปล่ียนเปนประธานเจาหนาที่บริหาร)   โดยกําหนดใหกรรมการผูจัดการ(ปจจุบัน

เปล่ียนเปนประธานเจาหนาที่บริหาร) มีอํานาจอนุมัติในการดําเนินการใดๆ ที่จําเปนหรือเกี่ยวเนื่อง

กับการดําเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ ภายในวงเงินสําหรับแตละรายการไมเกินกวา 25 

ลานบาท หรือจํานวนเทียบเทาทั้งนี้ การอนุมัติการทํารายการดังกลาวขางตนกรรมการผูจัดการ

(ปจจุบันเปลี่ยนเปนประธานเจาหนาที่บริหาร)ไมมีอํานาจในการดําเนินการใดๆ ในหรือเกี่ยวกับ

รายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สําคัญของบริษัทฯ และ/หรือ 

รายการหรือเร่ืองที่กรรมการผูจัดการ (ปจจุบันเปล่ียนเปนประธานเจาหนาที่บริหาร) หรือ บุคคลที่

อาจมีความขัดแยง มีสวนไดสวนเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอ่ืนใดที่

จะทําข้ึนกับบริษัทฯ และบริษัทยอย ในกรณีดังกลาว รายการหรือเร่ืองดังกลาวจะตองนําเสนอตอ

คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการของบริษัทฯ (แลวแตกรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

8.2 การสรรหากรรมการและผูบริหาร 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2550 ไดมีมติแตงต้ัง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  และอนุมั ติขอบเขตอํานาจหนาที่ของ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ดังนั้น การคัดเลือกบุคคลที่จะเขาดํารงตําแหนง

เปนกรรมการของบริษัทฯ ตองผานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน วิธีการสรรหา

กรรมการจะกระทําโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะเปนผูพิจารณาคัดเลือก

ตามเกณฑคุณสมบัติตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตาม

ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ยังพิจารณาถึง

ความหลากหลายของทักษะ ประสบการณ ความรู และความสามารถเฉพาะเพื่อประโยชนและการ

พัฒนากิจการของบริษัทฯ รวมทั้งการอุทิศเวลา และความพยายามในการปฏิบัติหนาที่ จากนั้นจึง

นํารายช่ือเสนอคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงต้ัง 

ในการเลือกต้ังคณะกรรมการของบริษัทฯ ที่ประชุมผูถือหุนเปนผูแตงต้ังกรรมการ โดยใช

เสียงขางมากตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 

 (ก) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอเสียงหนึ่ง 

 (ข)  ใหผูถือหุนออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคลไป 

 (ค) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกต้ังเปน

กรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังนั้น ในกรณีที่บุคคล

ซึ่งไดรับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนที่จะพึงมีหรือ

จะพึงเลือกต้ังในคร้ังนั้นใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด 
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8.3 คาตอบแทนผูบริหาร  

8.3.1 คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 

  ก) กรรมการบริษัท  
 

รายการ 
ป 2552 

จํานวน (ทาน) จํานวนเงิน (บาท) รายละเอียดคาตอบแทน 

กรรมการบริษัท 9 885,000 คาตอบแทนประจําและเบี้ยประชุม 

กรรมการตรวจสอบ 3 1,280,000 คาตอบแทนประจําและเบี้ยประชุม 

 

โดยมีรายละเอียดคาตอบแทนประจํา และ เบ้ียประชุมรายกรรมการบริษัทดังนี้ 

 
ลําดับ รายนามกรรมการบริษัท ป 2552 

  คาตอบแทนประจํา (บาท) คาเบ้ียประชุม (บาท) 

1 นายเกรียงไกร เชษฐโชติศักด์ิ - 125,000 

2 นายสุรชัย เชษฐโชติศักด์ิ  - 60,000 

3 นายสุวัฒน เชษฐโชติศักด์ิ - 100,000 

4 นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล - 100,000 

5 นายดามพ นานา - 100,000 

6 นายดนัยศิษฎ เปสลาพันธ                                      -       100,000 

7 นายพิศิษฐ   ดัชณาภิรมย                                 - 100,000 

8 พลเอก ไพโรจน  พานิชสมัย                                 - 100,000 

9 รศ.วิทยา  ดานธํารงกูล                                 - 100,000 

 รวมทั้งหมด                                - 885,000 

 

หมายเหตุ คาตอบแทนกรรมการน้ีเปนผลประโยชนที่จายใหแกกรรมการของบริษัทฯตามมาตรา 90 

ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 (โดยไมรวมเงินเดือน และผลประโยชนที่เก่ียวของที่จาย

ใหกับกรรมการซ่ึงดํารงตําแหนงเปนผูบริหารของบริษัทฯดวย) และการเปนกรรมการบริษัทยอยไมไดรับ

คาตอบแทน   
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ข) กรรมการบริหารและผูบริหารของบริษัทฯ  

 

รายการ 
ป 2552 

จํานวน  
(ทาน) 

จํานวนเงิน  
(ลานบาท) 

รายละเอียดคาตอบแทน 

กรรมการบริหาร 7 - - 

ผูบริหาร 8 32.86 เงินเดือน / โบนัส / สวัสดิการอื่นๆ 

 

8.3.2 คาตอบแทนอ่ืน 

ไมมี 

  
8.4 การกํากับดูแลกิจการ 

 บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ โดยใหความสําคัญตอระบบการ

ควบคุมและการตรวจสอบภายใน และมุงเนนการกํากับดูแลฝายบริหารใหดําเนินการตามนโยบาย

อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชนระยะยาวของผูถือหุน รวมทั้งมุงเนนเร่ืองความโปรงใสในการ

ดําเนินกิจการ การเปดเผยขอมูล และการบริหารความเส่ียงที่เหมาะสม 

ในป พ.ศ. 2552 บริษัทไดรับการจัดอันดับ  Very Good CG Scoring จากรายงานการกํากับ

ดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจําป พ.ศ. 2552 

 สรุปการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในป 2552 ดังนี้ 

นโยบายเกีย่วกับการกํากบัดูแลกิจการ 

 คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดใหมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯอยาง

เปนลายลักษณอักษร และจัดใหมีการพิจารณาทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีและคูมือ

จรรยาบรรณของกลุมบริษัทฯ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวอยางนอยป

ละ 1 คร้ัง และบริษัทฯไดเผยแพรใหกรรมการและพนักงานเพ่ือใชอางอิงและถือปฏิบัติ รวมทั้ง

เผยแพรบนเว็ปไซตภายในของบริษัทฯ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2553 ไดมีการ

พิจารณาทบทวน ปรับปรุง และอนุมัตินโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีและคูมือจรรยาบรรณของ

กลุมบริษัทฯ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว 
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สิทธขิองผูถือหุน 

 บริษัทฯไดใหความสําคัญและเคารพสิทธิของผูถือหุน โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑที่

กฎหมายกําหนด ใน ป 2552 บริษัทฯจัดประชุมสามัญผูถือหุนวันที่ 22 เมษายน 2552 ซึ่ง

กรรมการทุกทานที่อยูในตําแหนงไดเขารวมประชุมผูถือหุน ยกเวน นางพรพรรณ  เตชรุงชัยกุล ที่

ขาดการประชุม อันเนื่องมาจากติดภารกิจสําคัญที่เปนกรณีกะทันหัน  (รายช่ือกรรมการบริษัทที่

เขาประชุมผูถือหุน ดูรายละเอียดไดที่รายงานการประชุมผูถือหุน) 

 บริษัทฯมีนโยบายการปฏิบัติกับผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน โดยตระหนักถึงความสําคัญ

ของสิทธิของผูถือหุนในการเขาถึงขอมูลของบริษัทฯอยางเพียงพอและทันเวลา ในการจัดประชุมผู

ถือหุนบริษัทฯจะจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุมตามวาระตางๆ ใหผู

ถือหุนทราบลวงหนากอนวันประชุมอยางนอย 7 วัน ซึ่งเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 

ในป 2552 บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย(ประเทศไทย) จํากัด ซึง่เปนนายทะเบียนหุนของ

บริษัทฯเปนผูจัดสงหนังสือเชิญประชุมใหแกผูถือหุนลวงหนากอนวันประชุมไมนอยกวา 7 วัน หรือ 

14 วันแลวแตกรณีที่กฎหมายกําหนด  

ในป 2552 บริษัทฯ ไดจัดสงหนังสือนัดประชุม พรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุมตาม

วาระตางๆใหผูถือหุนทราบลวงหนากอนวันประชุมในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด ซึ่งในแตละ

วาระมีหลักการและเหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบ นอกจากนั้น บริษัทฯ

ไดเผยแพรหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน และ เอกสารประกอบการประชุม  ทั้งภาษาไทย และ

ภาษาอังกฤษไวที่ Website ของบริษัทฯ http://www.rs.co.th/corporate/th/meeting.htm และ 

http://www.rs.co.th/corporate/eng/meeting.htm  กอนวันประชุมไมนอยกวา 30 วัน และ 

เผยแพรรายงานประจําป ไวที่ Website ของบริษัทฯกอนวันประชุมไมนอยกวา 7 วัน  เพื่อเพิ่มความ

รวดเร็วในการเขาถึงขอมูลของผูถือหุน สวนรายงานการประชุมผูถือหุนที่จัดในป 2552 ไดนําไป 

post ไวภายใน 14 วัน หลังการประชุม บริษัทฯ ไดจัดการประชุมผูถือหุน โดยกอนเร่ิมประชุม 

ประธานในที่ประชุมไดชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนใหที่ประชุมทราบ  ในระหวางการประชุม

ประธานในที่ประชุมเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิอยางเทาเทียมกันในการสอบถามเพิ่มเติม และ 

แสดงความคิดเห็น   กอนการออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระ  และสนับสนุนใหมีการใชบัตร

ลงคะแนนเสียงในวาระที่สําคัญ เพื่อความโปรงใสและตรวจสอบได รายงานการประชุมถูกจัดทํา

ข้ึนอยางถูกตอง  ครบถวน เสร็จสมบูรณในเวลาที่กฎหมายกําหนด และ มีระบบการจัดเก็บที่ดี

เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได   
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ในป 2552 บริษัทฯดูแลผูถือหุนมากกวาสิทธิตามกฎหมาย เชน การใหขอมูลสําคัญที่เปน

ปจจุบันผานเว็บไซต และไมมีการลิดรอนสิทธิของผูถือหุนในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทฯที่

ตองเปดเผยตามขอกําหนดตางๆ และการเขาประชุมผูถือหุน ไดแก ไมเพิ่มวาระการประชุมหรือ

เปล่ียนแปลงขอมูลสําคัญโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา ไมแจกเอกสารที่มีขอมูลสําคัญ

เพิ่มเติมในที่ประชุมผูถือหุนอยางกะทันหัน และไมจํากัดสิทธิในการเขาประชุมของผูถือหุนที่มา

สาย เปนตน และในระหวางการประชุมผูถือหุน  ประธานในที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนมี

สิทธิอยางเทาเทียมกันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็น และ ขอเสนอแนะตางๆ เกี่ยวกับผลการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งเปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถามลวงหนากอนวันประชุม โดยสง

คําถามผานเว็บไซตของบริษัทฯ หรือสงจดหมายถึงคณะกรรมการบริษัท ซึ่งการใหสิทธิของผูถือหุน

และการสงเสริมใหผูถือหุนใชสิทธิเปนไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี  

การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกนั 

 สําหรับผูถือหุนที่ไมสะดวกเขารวมประชุมดวยตนเอง บริษัทฯเสนอใหมอบอํานาจให

กรรมการอิสระซ่ึงเปนประธานคณะกรรมการตรวจสอบเขาประชุมและลงคะแนนเสียงแทน ในการ

ประชุมสามัญผูถือหุนป 2552 ไมมีผูถือหุนรายใด มอบอํานาจใหประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง

เปนกรรมการอิสระที่บริษัทฯเสนอเปนผูรับมอบอํานาจ ใหออกเสียงแทน 

 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2552 บริษัทไดเผยแพรขอมูลถึงผูถือหุนผานเว็บไซตของบริษัทฯ

เพื่อใหผูถือหุนสวนนอยเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุมสามัญผูถือหุน พรอมทั้งกําหนด

กฎเกณฑที่ชัดเจนลวงหนาสําหรับการพิจารณาการเพิ่มวาระที่ผูถือหุนสวนนอยเสนอ  และบริษัทฯ

มีกําหนดวิธีการใหผูถือหุนสวนนอยเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาดํารงตําแหนงกรรมการ 

พรอมขอมูลประกอบการพิจารณาดานคุณสมบัติและการใหความยินยอมของผูไดรับการเสนอช่ือ 

อยางไรก็ตาม ไมมีผูเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุมสามัญผูถือหุน และไมมีผูเสนอช่ือ

บุคคลเพื่อเขารับการเลือกต้ังเปนกรรมการ 

2.1 บริษัทฯมีมาตรการปองกันกรรมการและผูบริหารใชขอมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน

ใหแกตนเองหรือผูอ่ืนในทางมิชอบเปนลายลักษณอักษร ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท

กําหนดใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร พนักงานและลูกจางของบริษัทฯ รายงาน

รายการที่ อาจมีความขัดแยงของผลประโยชนของตนและผู เกี่ ยวของตอ

คณะกรรมการโดยสงขอมูลใหแกสํานักกฎหมาย เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการ

บริษัท และ ใหคณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯที่อาจมีความ

ขัดแยงของผลประโยชนและสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชนของบริษัทฯโดยรวม 
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ทั้งนี้ กรรมการและผูบริหารที่มีสวนไดเสียกับธุรกรรมที่ทํากับบริษัทฯไมใหมีสวนรวม

ในการตัดสินใจทําธุรกรรมดังกลาว ดังรายละเอียดที่ไดเปดเผยในหัวขอการดูแลเร่ือง

การใชขอมูลภายใน อีกทั้ง คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหในการทํารายการระหวาง

กันนั้นจะตองเปนไปตามขอกําหนดที่เกี่ยวของของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ดังรายละเอียดที่ไดเปดเผยในหัวขอมาตรการ หรือข้ันตอนการอนุมัติการทํารายการ

ระหวางกัน  ต้ังแตป 2551 คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายหามกรรมการ

และผูบริหารระดับสูง(**)ซื้อขายหุนบริษัทฯ ในชวง 3 สัปดาหกอนงบการเงินเผยแพร

และ 2 วันหลังเปดเผยงบการเงิน  

 บริษัทกําหนดขอหามไมใหมีการใชโอกาสหรือขอมูลที่ไดจากการเปนกรรมการ ผูบริหาร 

หรือพนักงานในการหาประโยชนสวนตน หรือทําธุรกิจแขงขันกับบริษัทฯหรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง 

รวมทั้งไมใชขอมูลภายในเพื่อประโยชนของตนในการซ้ือขายหุนของบริษัทฯ ไวในคูมือจรรยาบรรณ 

และไดเปดเผยไวในหัวขอการดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน 

หมายเหตุ  (**) หมายถงึ ผูบริหารตามนิยามของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย(ก.ล.ต.) ที่มีหนาที่รายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพยตามกฎหมาย 

บทบาทของผูมีสวนไดเสยี 

บริษัทฯใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ทั้งผูมีสวนไดเสียภายใน ไดแก 

พนักงานและผูบริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอย หรือผูมีสวนไดเสียภายนอก ไดแก คูแขง เจาหนี้ 

ภาครัฐและหนวยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผูมีสวนได

เสีย โดยเฉพาะอยางยิ่งชุมชนและสังคม ซึ่งใหความสําคัญอยางสม่ําเสมอ  (ดูตัวอยางในหัวขอ

บทบาทและความรับผิดชอบตอสังคมและนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล) รวมทั้งบริษัทฯ ได

จัดใหมีระเบียบและแนวปฏิบัติเปนลายลักษณอักษร รวมถึงกําหนดบทลงโทษทางวินัย เพื่อใหผูที่

เกี่ยวของยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ดวยความซ่ือสัตยสุจริต

และมีจริยธรรม ทั้งการปฏิบัติตอบริษัทฯ และผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ  กรรมการ ผูบริหาร และ

พนักงานของกลุมบริษัทอารเอสยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ดวย

ความซ่ือสัตยสุจริตและมีจริยธรรม ทั้งการปฏิบัติตอบริษัทฯ และผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ  สวน

เนื้อหาของคูมือจรรยาบรรณของกลุมบริษัทฯ ครอบคลุมในเร่ืองจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ

และจรรยาบรรณของพนักงาน ซึ่งไดแก  
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ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดําเนินธุรกิจที่เปนประโยชนตอเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม 

โดยคํานึงถึงหนาที่และความรับผิดชอบที่พึงมีตอประเทศชาติ สังคมและส่ิงแวดลอม ตลอดจน

ดําเนินธุรกิจและควบคุมใหมีการปฏิบัติภายใตกรอบของกฎหมาย และกฎเกณฑตางๆที่เกี่ยวของ 

อยางครบถวน รวมถึงมุงมั่นผลักดันใหเกิดกระแสพัฒนาคุณภาพของสังคม และส่ิงแวดลอม ทั้งที่

ดําเนินการเองและรวมมือกับรัฐและชุมชน และสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม

อยางจริงจังและตอเนื่องใหแกพนักงานทุกระดับอันกอใหเกิดวัฒนธรรมที่ดีในองคกรตอไป โดย

ทบทวน ประเมินผล และติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานของบริษัทฯอยางสม่ําเสมอ 

เพื่อใหแนใจวา บริษัทฯไดปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับสังคมและส่ิงแวดลอม(ดูตัวอยางในหัวขอ

บทบาทและความรับผิดชอบตอสังคมและนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 

ลูกคา 

บริษัทฯมุงมัน่ในการจาํหนายสินคาและใหบริการที่มีคุณภาพกับลูกคาของบริษัทฯ 

ผูถือหุน 

บริษัทฯบริหารงานดวยความรูความสามารถที่ดี มีประสิทธิภาพ เพื่อใหผลการดําเนินงาน

ที่ดี โดยคํานึงถึงความเส่ียงในปจจุบันและอนาคต ตลอดจนใหเกิดผลตอบแทนท่ีเหมาะสมตอผูถือ

หุน และควบคุมดูแลใหเปนที่มั่นใจไดวา ไดมีการรายงานผลการปฏิบัติงาน และสถานะทางการ

เงินของบริษัทฯ ตลอดจนการเปดเผยขอมูลตอผูถือหุนอยางถูกตองครบถวน 

พนักงาน 

บริษัทฯถือวาพนักงานเปนสมบัติอันมีคาของบริษัทฯ ดังนั้นคุณคาของพนักงานจึงถือเปน

เร่ืองสําคัญ ซึ่งบริษัทฯจัดใหมีสวัสดิการที่เหมาะสมแกพนักงาน ใหผลตอบแทนที่เหมาะสมกับ

ความรูความสามารถ ความความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแตละคน และ

กลุมบริษัทอารเอส ใหความสําคัญกับการรักษาสุขภาพ ความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการ

ทํางานใหมีความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของพนักงานอยูเสมอ และยึดมั่นปฏิบัติตาม

กฎหมายแรงงาน ทั้งนี้บริษัทฯจัดใหมีการตรวจสุขภาพพนักงาน การประกันชีวิตและสุขภาพ

พนักงาน และจัดใหมีการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ทํางานสม่ําเสมอ 

บริษัทฯสงเสริมใหมีการฝกอบรมใหความรูแกพนักงานกรรมการ ผูบริหาร เปนตน 
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คูคาและเจาหนี้ 

บริษัทฯต้ังมั่นในความซื่อสัตยสุจริต และ เที่ยงธรรมตอคูคา โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุด

ของบริษัทฯ และอยูบนพื้นฐานของการไดรับผลตอบแทนที่เปนธรรมตอทั้งสองฝาย หลีกเล่ียง

ความลําเอียง หรือสถานการณที่ทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน ตลอดจนยึดมั่นและถือ

ปฏิบัติตามสัญญา 

คูแขง 

บริษัทฯสงเสริมนโยบายการแขงขันทางการคาอยางเสรี และเปนธรรม 

คุณธรรม 

บริษัทฯมุงมั่นกระทําในสิ่งที่ถูกตอง ปฏิบัติหนาที่ดวยความซ่ือสัตย สุจริต ตรงไปตรงมา 

ภายใตกฎหมาย  และกฎระเบียบของบริษัทฯ โดยถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณนี้ในทุกกิจกรรมและ

ในการตัดสินใจในทุกเร่ืองของบริษัทฯ  บริษัทฯจะดําเนินธุรกิจดวยความซ่ือสัตยและคํานึงถึงความ

เส่ียงที่มีผลกระทบตอบริษัทฯ 

ความเสมอภาคแกผูเกี่ยวของ 

บริษัทฯไมมีการกีดกัน หรือไมใหสิทธิพิเศษ หรือเลือกปฏิบัติแกผูหนึ่งผูใด เนื่องจากความ

แตกตางทางดานเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ สถาบันการศึกษา 

คณะกรรมการบริษัทไดมีการพิจารณาทบทวน และปรับปรุงคูมือจรรยาบรรณของกลุม

บริษัทฯ เปนประจําอยางนอยปละ 1 คร้ัง ซึ่งในป 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 

2/2553 ไดมีการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง และอนุมัติคูมือจรรยาบรรณของกลุมบริษัทฯ  และ

ประกาศลงในระบบ Intranet ของบริษัทฯ รวมถึง ใชเปนขอมูลในการฝกอบรมพนักงานใหมเพื่อให

พนักงานทุกระดับรับทราบอยางทั่วถึง และมีกระบวนการดูแลใหมีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่

กําหนดอยางเครงครัด 

บริษัทฯมีนโยบายใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับปฏิบัติตามที่กําหนดในคูมือ

จรรยาบรรณของกลุมบริษัทฯอยางเครงครัด ในปที่ผานมา บริษัทฯและบริษัทยอยไมมีขอพิพาท

ทางกฎหมายที่มีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯอยางมีนัยสําคัญและที่มีผลกระทบดาน

ลบอันอาจจะมีผลกระทบตอสินทรัพยของกลุมที่มีจํานวนสูงกวารอยละ 5 ของสวนของผูถือหุน ณ 
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วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตลอดจนขอพิพาททางกฎหมายที่มิไดเกิดจากการประกอบธุรกิจปกติของ

กลุม 

บริษัทฯพัฒนากลไกการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียในการสรางเสริมผลการดําเนินงาน

ของบริษัทฯ เพื่อสรางความมั่นคงอยางยั่งยืนใหกับกิจการโดยการเปดเผยขอมูลอยางโปรงใส และ 

รับฟงความเห็น  ขอรองเรียน หรือ ขอเสนอแนะ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจสอถึงการทุจริต หรือ

ประพฤติมิชอบของบุคคลในองคกรทั้งจากพนักงานเอง และ ผูมีสวนไดเสียอ่ืน ผานทางการพบ

ผูบ ริหาร  หนวยงานนักลงทุนสัมพันธ   หนวยงานตรวจสอบภายใน  โดยทางเว็บไซต 

http://www.rs.co.th/corporate  ทางโทรศัพท หมายเลข 0-2511-0911 และ 0-2511-0555 ตอ 1503 หรือ

ติดตอโดยตรงตามหนวยงานดังกลาว เพื่อใหมีการตรวจสอบขอมูลตามกระบวนการที่บริษัทฯ

กําหนดไวและรายงานตอคณะกรรมการ 

สําหรับคํารองเก่ียวกับรายงานทางบัญชีและการเงิน การควบคุมภายใน การบริหารความ

เส่ียง การปฏิบัติตามกฎหมายและจรรยาบรรณ เลขานุการบริษัท จะเปนผูรับเอกสารและสรุป

ประเด็นตางๆทั้งหมดเสนอใหคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเปนรายไตรมาส  

บริษัทฯใหความสําคัญกับการเก็บขอมูลรองเรียนเปนความลับเพื่อสรางความมั่นใจใหแกผู

รองเรียน และเร่ืองรองเรียนดังกลาวจะรับรูเฉพาะในกลุมบุคคลที่ไดรับมอบหมายและเกี่ยวของ

ดวยเทานั้น 

การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

 บริษัทฯ ใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และ ระดับ

ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยกําหนดภาระหนาที่ อํานาจการดําเนินการของผูปฏิบัติงาน 

ผูบริหารไวอยางชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใชทรัพยสิน และ มีการแบงแยกหนาที่ผูปฏิบัติงาน 

ผูติดตามควบคุม และ ประเมินผลออกจากกัน เพื่อใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกัน

อยางเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทฯ ไดจัดใหมี

ระบบรายงานทางการเงินเสนอผูบริหารสายงานที่รับผิดชอบ 

บริษัทฯ มีฝายตรวจสอบภายในทําหนาที่ตรวจสอบโดยจะรายงานการตรวจสอบตรงตอ

คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานหลัก และกิจกรรมทางการเงินสําคัญของ

บริษัทฯ ไดดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดและมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะมีการ

ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ (Compliance Control)  
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การทาํหนาทีข่องคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย 

คณะกรรมการบริษัท ไดแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อชวยในการกํากับดูแลกิจการของ

บริษัทฯ ดังนี้ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป ประกอบดวยกรรมการ 3 

ทาน ทุกทานเปนกรรมการอิสระ รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ และหนาที่ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ ดูรายละเอียดในขอ 9 หัวขอโครงสรางการจัดการของบริษัทฯ 

โดยในป 2552 บริษัทฯมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งส้ินจํานวน 4 คร้ัง ซึ่ง

กรรมการตรวจสอบทุกทานที่อยูในตําแหนงไดเขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุก

คร้ัง  และรายงานผลการปฏิบัติหนาที่ตอคณะกรรมการบริษัทอยางสมํ่าเสมอ อีกทั้งในการ

ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมรวมกันระหวางคณะกรรมการตรวจสอบ

กับผูสอบบัญชีโดยไมมีผูบริหารอยู 1 คร้ัง 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2550 ไดมีการแตงต้ัง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  อนุมัติขอบเขตอํานาจหนาที่  และพิจารณา

คาตอบแทน โดยคณะกรรมการฯ ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิ ทั้งหมดจํานวน 4 ทาน ซึ่งมี

สมาชิกที่เปนกรรมการอิสระ จํานวน 3 ทาน โดยกรรมการอิสระ 1 ใน 3 ทาน เปนประธาน

กรรมการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  และคณะกรรมการฯ มีวาระใน

การดํารงตําแหนงคราวละ 3  ป (ดูรายละเอียดในขอ 8 หัวขอโครงสรางการจัดการของ

บริษัทฯ) 

ในป 2552 บริษัทฯมีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน รวมทั้งส้ิน

จํานวน 2 คร้ัง ซึ่งกรรมการทุกทานที่อยูในตําแหนงไดเขารวมประชุมคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาคาตอบแทน  ทุกคร้ัง และ คณะกรรมการสรรหาฯรายงานผลการปฏิบัติหนาที่

ตอคณะกรรมการบริษัทอยางสม่ําเสมอ 

ในระหวางป 2552 สรุปสาระสําคัญของงานที่ปฏิบัติไดดังตอไปนี้ 

1. พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติและความเหมาะสมเพื่อดํารง
ตําแหนงกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ 
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2. พิจารณาทบทวนและอนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทน  

3. พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของรูปแบบและหลักเกณฑการจายคาตอบแทน 

4. พิจารณาทบทวนคาตอบแทนประจําปของกรรมการ 

5. พิจารณาเกณฑการประเมินผลประธานเจาหนาที่บริหาร 

6. รายงานผลการปฏิบัติหนาที่ตอคณะกรรมการบริษัทอยางสม่ําเสมอ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนมีความเห็นวา รายการดังกลาวมีความ

เหมาะสมและเปนไปเพื่อประโยชนของบริษัทฯ ผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียในระยะยาวแลว 

 คณะกรรมการบริหาร ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ทาน รายนามคณะกรรมการ

บริหาร ดูรายละเอียดในขอ 8 หัวขอโครงสรางการจัดการของบริษัทฯ 

โดยในป 2552 บริษัทฯมีการประชุมคณะกรรมการบริหาร รวมทั้งส้ินจํานวน 12 คร้ัง 

 คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน รายนาม

คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ หนาที่ของคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากร

บุคคล ดูรายละเอียดในขอ 9 หัวขอโครงสรางการจัดการของบริษัทฯ 

งานผูลงทุนสมัพันธ 

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักดีวาขอมูลของบริษัทฯ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไมใช

การเงิน ลวนมีผลตอกระบวนการตัดสินใจของผูลงทุนและผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ จึงให

ความสําคัญตอการเปดเผยสารสนเทศที่มีความถูกตอง ครบถวน โปรงใส และทั่วถึง ทั้งโดยผาน

ชองทางจากส่ือการเผยแพรขอมูลตางๆของตลาดหลักทรัพยฯ และเว็บไซตของบริษัทฯ  พรอมทั้ง

จัดใหมีการประชุมพบปะระหวางคณะผูบริหารของบริษัทฯกับนักวิเคราะหหลักทรัพย และนัก

ลงทุนทั่วไป เพื่อตอบขอซักถามตางๆอยางเทาเทียมกัน 

ทั้งนี้  บริษัทฯ ไดกําหนดให “สวนนักลงทุนสัมพันธ” ทําหนาที่ติดตอส่ือสาร และ ใหบริการ

ขอมูล  ขาวสาร และ กิจกรรมตางๆของบริษัทฯ แกผูลงทุนสถาบัน  ผูถือหุน  นักวิเคราะห  ภาครัฐ

ที่ เกี่ยวของ  และ  ประชาชนท่ัวไป    ทั้งนี้   ผูลงทุนสามารถติดตอหนวยงานดังกลาวไดที่      

หมายเลขโทรศัพท 0-2511-0911 และ 0-2511-0555 ตอ 1503 หรือ ที่ Website : 

http://www.rs.co.th/corporate หรือที่ e-mail address: supanutp@rs.co.th  
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 นอกจากนี้ในรอบป 2552 บริษัทฯ ไดเผยแพรขอมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ผานกิจกรรม

ตางๆดังนี้ 

• การจัดประชุมนักวิเคราะห เพื่อแถลงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในทุกๆไตรมาส โดย

เปดโอกาสใหนักวิเคราะหไดพบปะผูบริหารเพื่อตอบขอซักถามในประเด็นตางๆ โดย

เอกสารประกอบการประชุมจะอยูในเว็บไซตของบริษทัฯ 

• การจัดทําแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ56-1) และ รายงานประจําป (แบบ56-2) 

เผยแพรทางระบบ ELCID ของตลาดหลักทรัพยฯ และในเว็บไซตของบริษัทฯ ในสวนของ

รายงานประจําปจะจัดสงใหผูถือหุนและผูสนใจทั่วไปเปนประจําทุกป 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

ความเปนอิสระจากฝายจดัการของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 3 ทาน (เปนกรรมการอิสระ

ทั้ง 3 ทาน) และเปนกรรมการที่เปนผูบริหาร 6 ทาน ประวัติของกรรมการแตละทานแสดงไวใน

หัวขอ “รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท” 

ประธานกรรมการไมเปนบุคคลเดียวกับประธานเจาหนาที่บริหาร และเปนตัวแทนของ

กลุมผูถือหุนใหญ อยางไรก็ตาม โครงสรางคณะกรรมการของบริษัท ประกอบดวย กรรมการที่เปน

อิสระ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ทําใหเกิดการถวงดุลและสอบทานการบริหารงาน 

คณะกรรมการบริษัทเห็นวา กรรมการอิสระท้ัง 3 ทาน มีคุณสมบัติตามนิยามที่บริษัท

กําหนดข้ึน ดังรายละเอียดในขอ 8  ในหัวขอโครงสรางการจัดการของบริษัทฯ  ทั้งนี้ คณะกรรมการ

บริษัทเห็นวา นายพิศิษฐ   ดัชณาภิรมย เปนกรรมการอิสระที่มีความรูและความเช่ียวชาญดาน

บัญชีและการเงิน จึงไดแตงต้ังใหเปนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัทไดสนับสนุนใหมีการจัดทําแผนสืบทอดตําแหนง ซึ่งจะชวยใหการ

ดําเนินงานของบริษัทฯเปนไปไดอยางราบร่ืน นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีโครงการ

สําหรับพัฒนาผูบริหาร ซึ่งเปนการเตรียมใหพรอมเปนแผนที่ตอเนื่องถึงผูสืบทอดงานของประธาน

เจาหนาที่บริหารและผูบริหารระดับสูง(**) ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  
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ความเหมาะสมของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมของผูที่จะดํารงตําแหนงกรรมการ 

ประกอบดวยผูมีความรู ประสบการณ ความสามารถเฉพาะดานที่เปนประโยชนกับบริษัทฯ รวมทั้ง

อุทิศเวลา ความรู ความสามารถ และความพยายามในการปฏิบัติหนาที่เพื่อเสริมสรางใหบริษัทฯ

เจริญกาวหนา และกําหนดนโยบายใหกรรมการทุกคนและผูบริหารระดับสูง(**) ที่มีหนาที่รายงาน

การถือครองหลักทรัพยตามกฎหมายจัดสงรายงานดังกลาวใหแกคณะกรรมการบริษัทเปนประจํา 

และใหกรรมการดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไดไมเกิน 5 บริษัท และในการไปดํารง

ตําแหนงกรรมการที่บริษัทจดทะเบียนอ่ืนของประธานเจาหนาที่บริหารและผูบริหารระดับสูง(**)

ของบริษัทฯตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทกอน  

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

ประสิทธิภาพในการทําหนาที่ของคณะกรรมการ 

การกาํหนดนโยบาย 

คณะกรรมการบริษัทมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ เปาหมาย แผน

ธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกํากับดูแลใหฝายจัดการดําเนินการใหเปนไปตามแผน

ธุรกิจ และงบประมาณที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการจัดการใหบริษัทฯ มี

นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการ

บริหารความเส่ียงที่เหมาะสม รวมทั้งมีการติดตามผลการดําเนินงานในเร่ืองดังกลาวอยาง

สม่ําเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาการ

กําหนดและแยกบทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และประธานเจาหนาที่บริหารอยางชัดเจน 

การกาํกับดูแลฝายจัดการ 

คณะกรรมการบริษัทไดมีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และ ผลการ

จัดการความเส่ียง และการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีเปนประจําอยางนอยปละ 

1 คร้ัง เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 2/2553 ไดมีการ

พิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและผลการบริหารความเส่ียง และ

ประเมินเร่ืองการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
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คณะกรรมการชุดยอย 

 คณะกรรมการบริษัทแตงต้ังคณะกรรมการชุดยอยเพ่ือชวยกล่ันกรองรายละเอียดโดย

กําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบไวในระเบียบของแตละคณะ 

 สมาชิกสวนใหญของคณะกรรมการชุดยอยเปนกรรมการอิสระ ประธานกรรมการไมดํารง

ตําแหนงในคณะกรรมการชุดยอยทุกคณะ อีกทั้งยังกําหนดใหกรรมการอิสระเปนประธานของแต

ละคณะดวย ยกเวน คณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปจจุบัน 

บริษัทฯมีคณะกรรมการชุดยอย 4 คณะ ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 รายละเอียดเกี่ยวกับรายช่ือ หนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดยอยอยูในขอ 9 

หัวขอโครงสรางการจัดการของบริษัทฯ 

เลขานุการบริษัท 

  คณะกรรมการบริษัทไดแตงต้ังใหประธานเจาหนาที่ฝายปฏิบัติการ ทําหนาที่ เปน

เลขานุการบริษัท ซึ่งปจจุบัน คือ นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล เพื่อใหการดําเนินการของบริษัทฯ

เปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ของตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย โดยมีบทบาทหนาที่หลัก ดังนี้ 

• ให คําแนะนําดานกฎหมาย  ดานบัญชีและภาษี  และกฎเกณฑตางๆที่

คณะกรรมการจะตองทราบ 

• ปฏิบัติหนาที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ 

• ประสานงานใหมีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ 

• ประสานงานและส่ือสารทางดานงานผูลงทุนสัมพันธ และหนวยงานตางๆ เชน 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนตน 
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การประชุมคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทมีกําหนดประชุมโดยปกติอยางนอยปละ 4 คร้ัง และ มีการประชุม

พิเศษเพิ่มเติมตามความจําเปน โดยมีการกําหนดวาระการประชุม และ วันประชุมไวลวงหนา  โดย

มีวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานเปนประจํา ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดจัดสงหนังสือเชิญประชุม

พรอมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารการประชุมกอนการประชุมลวงหนาอยางนอย 7 วัน  

เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม โดยประธาน

กรรมการและประธานเจาหนาที่บริหารรวมกันพิจารณาการเลือกเร่ืองเขาวาระการประชุม

คณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาใหแนใจวาเร่ืองที่สําคัญไดถูกบรรจุเขาวาระการประชุม

เรียบรอยแลว และ กรรมการแตละทานมีความเปนอิสระท่ีจะเสนอเรื่องเขาสูวาระการประชุม 

ตลอดจนคณะกรรมการบริษัทสามารถเขาถึงขอมูลที่จําเปนไดจากประธานเจาหนาที่บริหาร ทั้งนี้

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ(นิยามและคุณสมบัติดูรายละเอียดในขอ 8) จะเขารวมประชุม

ทุกคร้ัง  โดยในป 2552 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งส้ินจํานวน 5 คร้ัง   โดย

การประชุมจัดที่สํานักงานใหญของบริษัทฯ ทุกคร้ัง    ซึ่งกรรมการทุกทานที่อยูในตําแหนงไดเขา

รวมประชุมคณะกรรมการบริษัท ทุกคร้ัง  ยกเวน  นายสุรชัย  เชษฐโชติศักด์ิ ที่ขาดการประชุม 2 

คร้ัง  อันเนื่องมาจากติดภารกิจสําคัญที่เปนกรณีกะทันหัน   

ในกรณีที่มกีรรมการทานใดเปนผูมีสวนไดเสียอยางมนีัยสําคัญในเร่ืองที่กําลังพิจารณา 

กรรมการทานนั้นจะไมเขารวมการประชุมระหวางการพจิารณาเร่ืองนัน้ๆ 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายใหกรรมการที่ไมเปนผูบริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหวาง

กันเองตามความจําเปน เพือ่อภิปรายปญหาตางๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยูในความสนใจโดยไมมี

ฝายจัดการรวมดวย และใหแจงประธานเจาหนาที่บริหารทราบถงึผลการประชุมดวย  

การประเมินผลงานตัวเอง 

 คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทเปนประจําทุกป

ตามแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทรวมกันพิจารณา

ตรวจสอบผลงานและปญหาเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของคณะกรรมการบริษัทฯ

ใหดียิ่งข้ึน อีกทั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนใหความเห็นในการกําหนดเกณฑ

การประเมินผลงานของประธานเจาหนาที่บริหาร และนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให

ความเห็นชอบ  และผลการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่บริหารจะถูกประเมินโดย

คณะกรรมการบริษัทซ่ึงเปนกรรมการอิสระเทานั้น เพื่อการปรับปรุงแกไขตอไป  
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คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทเปนประจําทุกป 

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 2/2553 ไดมีการพิจารณา

ประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทประจําป 2552 เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทรวมกัน

พิจารณาผลงานและปญหาเพื่อการปรับปรุงแกไขตอไป และผลการปฏิบัติงานของประธาน

เจาหนาที่บริหารประจําป 2552 ไดถูกประเมินโดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งเปนกรรมการอิสระ

เทานั้น เพื่อการปรับปรุงแกไขตอไป  

การจายคาตอบแทน 

บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารไวอยางชัดเจนและโปรงใส 

โดยในการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2546 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 5/2546 

ไดพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการใหอยูในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมซ่ึงสูงเพียงพอที่จะ

ดึงดูด และรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ตองการ และสอดคลองกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ

สําหรับผูบริหาร การจายคาตอบแทนจะสอดคลองกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯและผลการ

ปฏิบัติงานของผูบริหารแตละทาน สวนการประเมินผลงานของประธานเจาหนาที่บริหาร 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนกําหนดเกณฑการประเมินผลงานของประธาน

เจาหนาที่บริหาร และนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาใหความเห็นชอบ และผลการ

ปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่บริหารจะถูกประเมินโดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งเปนกรรมการ

อิสระเทานั้น (รายละเอียดคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารไดแสดงไวในหัวขอโครงสรางการ

จัดการของบริษัทฯ) 

การพัฒนากรรมการและผูบริหาร 

 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายใหกรรมการเดิมซึ่งไดรับมอบหมายแนะนํากรรมการใหม

ใหรูจักบริษัทฯ และบรรยายสรุปแผนธุรกิจของบริษัทฯ ผลประกอบการ กลยุทธ สภาพการแขงขัน 

วิสัยทัศน คานิยมองคกร นโยบายกํากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ เปนตน 

 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเสริมสรางและพัฒนาความรูใหมๆใหกับกรรมการและ

ผูบริหาร โดยสนับสนุนใหเขารับการสัมมนาและการอบรมในหลักสูตรที่เปนประโยชน ซึ่งจัดโดย

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสถาบันอ่ืนๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่อยาง

มีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯออกคาใชจาย 

ตลอดป 2552 บริษัทฯไดปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ยกเวนเร่ืองตอไปนี ้



บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                        RSTL                                          

                                                หนา 116 

1. ไมไดเปดเผยคาตอบแทนของกรรมการที่เปนผูบริหารในสวนที่ไดรับจากการเปนกรรมการ
บริษัทอ่ืน เพราะไมใชขอมูลของบริษัทฯ 

8.5 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 

บริษัทฯ ไดดําเนินการแจงใหผูบริหารฝายตางๆ ใหเขาใจถึงภาระหนาที่ในการรายงานการ

ถือหลักทรัพยในบริษัทฯ ของตนเอง คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการ

เปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพยตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษตามมาตรา 275 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย พ.ศ. 2535 นอกจากมาตรการที่เปนขอกําหนดของกฎหมายแลว บริษัทฯไดมีนโยบาย

เปนลายลักษณอักษรซึ่งครอบคลุมเร่ืองการใชขอมูลภายในไวในคูมือจรรยาบรรณของกลุมบริษัทฯ 

เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน โดยคูมือจรรยาบรรณของ

กลุมบริษัทฯ ผานมติการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแลวเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2549  และไดมี

การพิจารณาทบทวน ปรับปรุง และอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเปนประจําทุกป ซึ่ง

การพิจารณาทบทวน ปรับปรุง และอนุมัติคร้ังลาสุดเปนการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 

2/2553 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2553 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดมีการกําหนดระเบียบขอบังคับในการนําขอมูลภายในของบริษัทฯ 

ไปใชดังนี้ 

(1) กรรมการ ผูบริหาร พนักงานและลูกจางของบริษัทฯ จะตองรักษาความลับ/หรือ

ขอมูลภายในของบริษัทฯ 

(2) กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และ ลูกจางของบริษัทฯ จะตองไมนําความลับ และ/

หรือ ขอมูลภายในของบริษัทฯ ไปเปดเผยหรือแสวงหาผลประโยชนแกตนเองหรือ

เพื่อประโยชนแกบุคคลอ่ืนใด ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม และไมวาจะไดรับ

ผลตอบแทนหรือไมก็ตาม 

(3) กรรมการ ผูบริหาร พนักงานและลูกจางของบริษัทฯ จะตองไมทําการซ้ือขาย โอน

หรือรับโอน หลักทรัพยของบริษัทฯ โดยใชความลับและ/หรือขอมูลภายในบริษัทฯ 

และ/หรือเขาทํานิติกรรมอ่ืนใดโดยใชความลับและ/หรือขอมูลภายในของบริษัทฯ 

อันอาจกอใหเกิดความเสียหายตอบริษัทฯ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 
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โดยขอกําหนดนี้รวมความถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผูบริหาร 

พนักงานและลูกจางของบริษัทฯ พนักงานคนใดฝาฝนในระเบียบดังกลาวบริษัทฯ จะถือวาได

กระทําผิดอยางรายแรงโดยอาจมีโทษต้ังแตข้ันตักเตือนดวยวาจาจนถึงข้ันใหออกจากงาน 

8.6 บุคลากร 

ณ  วันที่  31 ธันวาคม  2552 กลุมบริษัทฯมีจํ านวนพนักงานทั้ งหมด  915 คน  

ประกอบดวยพนักงานใน บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) 683 คน และบริษัทในเครือ 232 คน  

และไดจายผลตอบแทนเปนจํานวนเงินรวมประมาณ  390.25  ลานบาท โดยเปนผลตอบแทนใน

รูปของเงินเดือน โบนัสและคาใชจายบุคลากรอื่นๆ  
 
นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

1.   บริษัทฯ คํานึงถึงความสําคัญของพนักงานในฐานะเปนทุนมนุษย (Human Capital)  

โดยถือวาเปนปจจัยสําคัญที่สุดที่จะผลักดันใหองคกรบรรลุสูเปาหมายไดอยางยั่งยืน  

2.   บริษัทฯไดมีการจัดระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไว 3 ระดับ คือ  การพัฒนา

องคกร   (Organization Development) การพัฒนาอาชีพ (Career Development) และ การ

ฝกอบรมและพัฒนา (Training Development)  

3.   การพัฒนาองคกรของบริษัทฯ มีวิธกีารดังนี ้

3.1 สงเสริมการมีสวนรวมและความเขาใจในวิสัยทัศน (Vision) ภารกิจ (Mission) 

และ คานิยมรวม (Core Values)  เพื่อใหพนักงานไดทราบทิศทางการทํางาน   และเพื่อเปนการ

ปลูกฝงวัฒนธรรมองคกรภายในของกลุม บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) โดยผานกิจกรรมภายใน

ตางๆ เชน กิจกรรม RS  Visible Idea  กิจกรรม Team Building เปนตน 

 3.2 ปรับโครงสรางองคกรภายในใหเกิดความแบนราบ (Broadbanding) มากข้ึน 

เพื่ อ ใหการ ส่ือสาร  มีความ ส้ันและกระชับ  และเปนการกระจายอํานาจการตัด สินใจ

(Empowerment) ใหพนักงานไดใชศักยภาพของตนเองไดอยางเต็มความสามารถ 

 3.3 สรางกรอบการทํางาน และกระบวนการดานทรัพยากร (HR Framework) ที่เปน

พื้นฐานระบบใหเปนมาตรฐานเดียวกันทั้งกลุมบริษัท เชน ระบบการบริหารผลงาน โดยใชตัวชี้วัด

(KPI) และความสามารถ (Competency)  ระบบ Online ตางๆ เปนตน  
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 4.   การพัฒนาอาชีพ  (Career Development) มีวิธีการดังนี้ 

  4.1 ประเมินความสามารถพนักงานรายบุคคล จากการประเมินจากผลงาน

ประจําป   โดยมุงเนนวางแผนพัฒนาและปรับปรุง ความสามารถที่ยังขาดและตองการเสริมใหมีข้ึน

สําหรับการทํางานในปจจุบัน และ อนาคตใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

  4.2 กําหนดเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) และ จัดทําแผน

ทดแทนตําแหนงงาน (Succession Plan)  เพื่อสรางโอกาสหรือความกาวหนาในการทํางานใหกับ

พนักงาน ซึ่งจะทําใหพนักงานรับรูวาตนเองสามารถเล่ือนตําแหนง (Promotion) หรือ สามารถ

โอนยาย (Transfer) หรือ สับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน (Job Rotation) ไปยังหนวยงานหรือตําแหนง

งานใดไดบาง รวมทั้งยังเปนการเตรียมความพรอมใหกับพนักงานที่มีความสามารถและศักยภาพสูง 

(Successor)  เพื่อเขารับการฝกอบรมและพัฒนา สําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนงงานที่สูงข้ึน 

  4.3 บริษัทฯ ไดกําหนดหลักเกณฑการเล่ือนตําแหนง / ปรับระดับตําแหนง 

(Promotion Path)  รวมถึงมีการกําหนดช่ัวโมงการฝกอบรมทางการบริหาร สําหรับกลุมที่จะข้ึน

ดํารงตําแหนงทางการบริหารในแตละระดับไวอยางชัดเจน และเพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนา

พนักงาน 

 5.   การฝกอบรมและพัฒนาพนักงานมีวิธีการดังนี ้

 5.1 มีการกําหนดหลักสูตรโดยใชกรอบของความสามารถ(Competency Base 

Training) และพิจารณาหลักสูตรจากผลการสํารวจความจําเปนในการฝกอบรม (Training Need) 

โดยมีหลักสูตรการฝกอบรมครอบคลุมทั้งดานการพัฒนาความรู  (Knowledge Development) 

การพัฒนาทัศนคติ (Attitude Development) และการพัฒนาทักษะ (Skill Development)  ซึ่งมี

การฝกอบรมและพัฒนาพนักงานทั้งในสวนการฝกอบรมภายใน (In-house Training) และ การ

ฝกอบรมภายนอก (Public Training)  

 5.2 มีหลักเกณฑการคัดเลือกพนักงานเพื่อการเขารับการฝกอบรมและพัฒนา

ภายใน โดยพิจารณาจากผูที่มีความสามารถและศักยภาพสูง (Successor) และ พิจารณาจาก

พนักงานที่อยูในสายงานที่เกี่ยวของ  

 5.3 บริษัทยังมีกิจกรรมแบบ Non-Training และ กิจกรรมการแบงปนความรูใน

องคกร (Knowledge Sharing) ที่เปดโอกาสใหพนักงานที่เขารวมไดตามความสนใจ เชน การ

บรรยายพิเศษเกี่ยวกับ Innovation Best Practice โดยผูบริหารและวิทยากรที่มีประสบ

ความสําเร็จจากองคกรภายนอกตางๆ ไดแก กรณีศึกษา The Corporation of Design โดย รศ. 

วิทยา ดานธํารงกูล   กรณีศึกษา Happy Brand โดย คุณธนา เธียรอัจฉริยะ และ ชีวิตไมยาก ถา

ต้ังโจทยงาย โดย หนุมเมืองจันท เปนตน  อีกทั้งยังมีกิจกรรมที่มุงสรางชุมชนแหงการเรียนรูใน
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องคกรผาน Web board ใน Intranet   และ Document Library โดยในป 2552 นั้น ไดจัดต้ังหอง

การเรียนรูในเร่ือง Show Biz ข้ึน 

6.  นอกจากนี้ บริษัทยังใหความสําคัญสรางความสํานึกในการรับผิดชอบตอสังคม

(Corporate Social Responsibility - CSR) และการสรางความผูกพัน (Engagement) ของ

พนักงานในองคกร มาอยางตอเนื่อง ผานกิจกรรมตาง ๆ ไดแก กิจกรรมไหวพระ 9 วัด-จังหวัด

สมุทรสงคราม, กิจกรรมบริจาคโลหิตวันแม, กิจกรรมซื้องายขายเปน, กิจกรรม RS Kids Camp-

ตะลุยพิพิธภัณฑเด็ก, กิจกรรมRS Happy Family Clip, กิจกรรม RS Big Cleaning Day 2009 

เปนตน 

  

 



บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)  RSTM 

 

หนา 120 

9.  การควบคุมภายใน  
 
 บริษัทฯ ใหความสําคัญตอการเสริมสรางการควบคุมภายใน ใหมีความเพียงพอ และ

เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ เพื่อเปนการปองกันทรัพยสินของบริษัทฯ ไมใหเกิดความเสียหาย หรือ

นําไปหาประโยชนโดยมิชอบ โดยมีฝายตรวจสอบกลางเปนหนวยงานทําหนาที่ตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานและกิจกรรมทางการเงินที่สําคัญ และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการ

ตรวจสอบเพื่อใหฝายตรวจสอบกลางมีความเปนอิสระเพียงพอในการปฏิบัติงาน 

 

ในการประชุมคณะกรรมการคร้ังที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2553 โดยมี

คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ทานเขารวมประชุมดวย คณะกรรมการไดประเมินความเพียงพอของ

ระบบควบคุมภายในโดยการซักถามขอมูลจากฝายบริหาร และการตอบแบบประเมินความเพียงพอ

ของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ดวยตนเอง สรุปไดวา การประเมินระบบควบคุมภายในของ

บริษัทฯ ในดานตางๆ 5 สวน คือ องคกรและสภาพแวดลอม การบริหารความเส่ียง การควบคุมการ

ปฏิบัติงานของฝายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล และระบบการติดตาม 

คณะกรรมการมีความเห็นวา ปจจุบันบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในอยางเพียงพอแลว  
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10.  รายการระหวางกัน 

รายละเอียดขอมูลของรายการระหวางกัน ระหวางบริษัทฯ บริษัทยอย และบริษัทที่เกี่ยวของ

กันไดแสดงไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 

ขอ 5 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ไดสอบทานรายการระหวางกันของบริษัทฯ แลวมี

ความเห็นวารายการระหวางกันดังกลาว เปนไปตามเงื่อนไขโดยทั่วไปและเปนไปตามปกติของการ

ดําเนินธุรกิจ 

ในป 2552 บริษัทฯ และ บริษัทยอย มีรายการระหวางกันที่เกิดข้ึนตามปกติธุรกิจกับบุคคลที่

อาจมีความขัดแยงต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2552 ดังตอไปนี้ 

 

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง ความสมัพันธ 

บจ. เชษฐโชติศักด์ิ นายสุรชยั เชษฐโชติศักด์ิ เปนกรรมการและผูถือหุนรอยละ 18.70 

ของ บริษัท เชษฐโชติศักด์ิ จาํกัด  

นายสุวัฒน เชษฐโชติศักด์ิ เปนกรรมการ และ ผูถือหุนรอยละ 

14.35 ของ บริษัท เชษฐโชติศักด์ิ จํากัด และ เปนกรรมการและผูถือ

หุนรอยละ 13.26 ของบริษัทฯ 

นางสาวมาลี เชษฐโชติศักด์ิ เปนกรรมการและผูถือหุนรอยละ 

14.50 ของ บริษัท เชษฐโชติศักด์ิ จํากัด และ เปนพีน่องของ นาย

สุรชัย เชษฐโชติศักด์ิ และ นายสุวฒัน เชษฐโชติศักด์ิ 

นายเกรียงไกร เชษฐโชติศักด์ิ เปนกรรมการและผูถือหุนรอยละ 14.29 ของบริษัทฯ  

นายสุรชยั เชษฐโชติศักด์ิ เปนกรรมการและผูถือหุนรอยละ 19.21 ของบริษัทฯ 

 

 หมายเหตุ   สัดสวนการถือหุนของบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในบริษัทฯ เปนขอมูล ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2552 

 
10.1 ลักษณะรายการระหวางกัน เงื่อนไขและนโยบายราคา 
 การกําหนดราคาของรายการระหวางกันกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน สวนใหญเปนการใหเชา

ทรัพยสิน ไดกระทําโดยคํานึงถึงความเหมาะสมโดยอางอิงไดกับราคาตลาดและมีเงื่อนไขอ่ืน ๆ ไม

แตกตางอยางเปนสาระสําคัญจากตลาด โดยลักษณะของรายการระหวางกันประกอบไปดวย 
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10.1.1 การเชาอาคารสํานกังาน 

งบการเงินสําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ และบริษัทยอยไดชําระคาเชา

อาคารสํานักงาน คาบริการสวนกลาง คาสาธารณูปโภค และคาเชาและคาบริการอ่ืนๆ ใหแก บริษัท 

เชษฐโชติศักด์ิ จํากดั (ซึ่งถือเปนบุคคลที่อาจมีความขัดแยงกัน) เปนจํานวน 67.89 ลานบาท  

ทั้งนี้ บุคคลที่อาจมีความขัดแยงขางตนไดเรียกเก็บคาเชาและคาบริการสวนกลางจากบริษัท

ที่เชาพื้นที่อาคารเชษฐโชติศักด์ิ ในอัตรา 289-297 บาทตอตารางเมตร สวนการเชาอาคารสตูดิโอ 

และอาคารอ่ืนในบริเวณใกลเคียงนั้นมีการเรียกเก็บคาเชาและคาบริการสวนกลางแบบเหมารวม 

(การคิดคาบริการแบบเหมารวม หมายถึง การคิดคาเชาและคาบริการรวมตออาคารทั้งหลังแทนที่จะ

คิดเปนตารางเมตร โดยคิดราคาตามสภาพของอาคารแตละอาคารที่ใหเชา) ซึ่งอัตราดังกลาวมีความ

สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับคาเชาอาคารในบริเวณใกลเคียงกับบริษัท ซึ่งคิดอัตราการเชาในอัตรา 

400-650 บาทตอตารางเมตร  

 อยางไรก็ดี อาคารสํานักงานที่ทางบริษัทไดทําการเชาชวงตอจากบริษัท เชษฐโชติศักด์ิ 

จํากัด (ตามรายละเอียดในตารางท่ี 10.1.1 ขอ 5 และ 6 ซึ่งอยูในบริเวณติดกับอาคารเชษฐโชติศักด์ิ 

2) เปนอาคารท่ีทางบริษัท เชษฐโชติศักด์ิ จํากัด ไดทําการเชาตอมาจากกรรมการของบริษัท และ

นํามาปรับปรุงพื้นที่ลักษณะการใชงานจากบานทาวนเฮาส มาเปนอาคารสํานักงาน พรอมใหบริการ

อํานวยความสะดวกเก่ียวกับสาธารณูปโภคตางๆ และคิดคาเชา/คาบริการในอัตราเหมารวม โดยมี

อัตราเฉล่ียประมาณ 241 บาทตอตารางเมตร (คํานวณจากคาเชา/คาบริการที่คิดในอัตราเหมารวม

หารพื้นที่ใชสอยโดยประมาณของอาคาร) ซึ่งเปนอัตราที่ตํ่ากวา อาคารเชษฐโชติศักด์ิ 1-3 ซึ่งอัตรา

ดังกลาวมีความสมเหตุสมผลตามรายละเอียดที่เปรียบเทียบตามวรรคกอน อนึ่ง สาเหตุหลักที่บริษัท

ทําการเชาชวงตอจาก บริษัท เชษฐโชติศักด์ิ จํากัด นั้น เนื่องจากบริษัทดังกลาวมีความชํานาญ

เชี่ยวชาญในการบริหารสํานักงานเชาไดดี 
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โดยสัญญาเชาทีท่ํากับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงมีรายละเอียดดังตารางตอไปนี ้

 ตารางที ่10.1.1 คาเชาอาคารสํานกังาน 

 

ระยะเวลาของสัญญาเชา

ผูใหเชา / ผูเชาชวง  พื้นที่ (ตรม.) เริ่ม สิ้นสุด ( * )

1. อาคารเชษฐโชติศักดิ์ 1

เลขที่ 419/1 ซอยลาดพราว15

เขตจตุจักร กทม. บจ. เชษฐโชติศักดิ์ บมจ. อารเอส 4,146 1.22            มิ.ย. 52 พ.ค. 55 คณะกรรมการ
2. อาคารเชษฐโชติศักดิ์ 2 บมจ. อารเอส 4,175 1.22            มิ.ย. 52 พ.ค. 55 คณะกรรมการ
เลขที่ 419/2 ซอยลาดพราว15 บจ. สกาย-ไฮ เน็ตเวิรค 1,200 0.36            เม.ย. 52 มี.ค. 55 คณะกรรมการ

เขตจตุจักร กทม. บจ. อารเอส อินสโตร มีเดีย 445 0.13            มิ.ย. 52 พ.ค. 55 คณะกรรมการ

3. อาคารเชษฐโชติศักดิ์ 3 บมจ. อารเอส 1,612 0.47            ก.ค. 50 ก.ค. 53

ดําเนินการโดยฝายจัดการ 

(***)

เลขที่ 419/3 ซอยลาดพราว15

เขตจตุจักร กทม.
บจ. อารเอส อินเตอรเนชั่นแนล 

บรอดคาสติ้ง แอนด สปอรต 

แมเนจเมนท 940 0.28            ก.ค. 50 ก.ค. 53

ดําเนินการโดยฝายจัดการ 

(***)

อนุมัติรายการโดย (**)

บจ. เชษฐโชติศักดิ์

คาเชา  
คาบริการ /
เดือน 

(ลานบาท)ผูเชา

บจ. เชษฐโชติศักดิ์

อาคาร/ที่ตั้ง
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ตารางที่ 10.1.1 คาเชาอาคารสํานักงาน (ตอ) 

 

ระยะเวลาของสัญญาเชา

ผูใหเชา / ผูเชาชวง  พื้นที่ (ตรม.) เริ่ม สิ้นสุด ( * )

4. อาคารเลขที่ 164/74
ซอยลาดพราว 1  เขตจตุจักร
 กทม. บมจ. อารเอส (ราคาเหมารวม) 0.35            มิ.ย. 52 พ.ค. 55 คณะกรรมการ
5. อาคารเลขที่ 203/34-36 นายเกรียงไกร
ซอยลาดพราว 15 เชษฐโชติศักดิ์  /
เขตจตุจักร กทม. บจ. เชษฐโชติศักดิ์ (ราคาเหมารวม) 0.14            มิ.ย. 52 พ.ค. 55 คณะกรรมการ
6. อาคารเลขที่ 203/18-20 นายเกรียงไกร
ซอยลาดพราว 15 เชษฐโชติศักดิ์  /
เขตจตุจักร กทม. บจ.เชษฐโชติศักดิ์ (ราคาเหมารวม) 0.17            มิ.ย. 52 พ.ค. 55 คณะกรรมการ

อนุมัติรายการโดย (**)

คาเชา  
คาบริการ /
เดือน 

(ลานบาท)ผูเชา

บจ. เชษฐโชติศักดิ์

อาคาร/ที่ตั้ง

บจ. จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย

บจ. จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย

หมายเหตุ 

* สามารถตออายุของสัญญาเชาออกไปไดอีก เมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเชา (การตออายุสัญญาเชาดังกลาว ไมเปนไปโดยอัตโนมัติ ซึ่งตองมีการพิจารณาสัญญาใหมทุกครั้ง) 

** รายการระหวางกันที่เกิดขึ้นไดมีการอนุมัติรายการและเปดเผยขอมูลตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนแลว 

*** สัญญาที่ดําเนินการโดยฝายจัดการเนื่องจากขนาดของรายการไมถึงเกณฑที่ตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาด

ทุน 
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10.1.2 การเชาที่ดิน 

งบการเงินสําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ และบริษัทยอยไดชําระคาเชา

ที่ดิน ใหแก บริษัท เชษฐโชติศักด์ิ จํากัด เปนจํานวนเงิน 4.61 ลานบาท  

บริษัทยอยไดมีการเชาที่ดินจากบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวของ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนํามาสราง

อาคารสํานักงาน โดยอาคารสํานักงานดังกลาวมีการลงทุนคอนขางตํ่า และมีลักษณะเพียงชั้นเดียว 

บริษัท เชษฐโชติศักด์ิ จํากัด คิดคาเชาที่ดินในอัตราตารางวาละ 170-220 บาท ซึ่งมีความ

สมเหตุสมผลเมื่อเปรียบเทียบกับการเชาที่ดินในบริเวณใกลเคียง รายละเอียดการเชามีดังตาราง

ตอไปนี้ 

ตารางที่ 10.1.2 คาเชาที่ดิน 

คาเชา/เดือน

(บาท)

1. ท่ีดิน 1,609 ตรว.
ซอยลาดพราว 15 บจ. เชษฐโชติศักด์ิ

เขตจตุจักร กทม. บจ. ยาค ก.ย.51 - ก.ค.54 82,500

2. ท่ีดิน 404 ตรว.
ซอยลาดพราว 15 บจ. เชษฐโชติศักด์ิ  บมจ. อารเอส
เขตจตุจักร กทม.
3. ท่ีดิน 52 ตรว.

ซอยลาดพราว 15 เม.ย. 52 - มี.ค. 55

เขตจตุจักร กทม.

อนุมัติรายการ
โดย
(**)

ดําเนินการโดย

ฝายจัดการ

(***)

บจ. เชษฐโชติศักด์ิ
บจ. สกาย-ไฮ 

เน็ตเวิรค
5,000

ประเภท ผูใหเชา ผูเชา อายุของสัญญา ( * )

ดําเนินการโดย

ฝายจัดการ

(***)

 บมจ. อารเอส ส.ค. 51 - ก.ค. 54 204,600

86,000ก.ค. 52 - มิ.ย. 55

ดําเนินการโดย

ฝายจัดการ

(***)

 
 

หมายเหตุ 

* สามารถตออายุของสัญญาเชาออกไปไดอีก เมื่อส้ินสุดอายุสัญญาเชา (การตออายุสัญญาเชา

ดังกลาว ไมเปนไปโดยอัตโนมัติ ซึ่งตองมีการพิจารณาสัญญาใหมทุกคร้ัง) 

** รายการระหวางกันที่เกิดข้ึนไดมีการอนุมัติรายการและเปดเผยขอมูลตามประกาศของ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุนแลว 

*** สัญญาที่ดําเนินการโดยฝายจัดการเนื่องจากขนาดของรายการไมถึงเกณฑที่ตองไดรับการ

อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 
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10.1.3 การซ้ือทรัพยสินถาวร 

ไมมี 

 
10.1.4 การคํ้าประกัน  

บริษัทฯ และกรรมการของบริษัทฯ มีภาระผูกพันเกี่ยวกับการคํ้าประกันวงเงินสินเช่ือที่ไดรับ

จากธนาคารใหแก บริษัทฯ และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีรายละเอียดดังนี้ 

(ลานบาท) 

บริษัท เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และ  

เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน  
คํ้าประกันโดย 

ณ 31/12/52  

บมจ. อารเอส  253.50 

 

นายเกรียงไกร เชษฐโชติศักด์ิ และ 

นายสุรชัย เชษฐโชติศักด์ิ 

(คํ้าประกันเต็มจํานวน) 

บจ. อารเอส ไอ-ดรีม เอ็นเตอร

เทนเมนท  

10.00 บมจ. อารเอส   

(คํ้าประกันเต็มจํานวน)  

บจ. อารเอส อนิเตอรเนชั่นแนล 

บรอดคาสติ้ง แอนด สปอรต 

แมเนจเมนท 

135.40 บมจ. อารเอส   

(คํ้าประกันเต็มจํานวน)  

 

บจ. เอส – วัน สปอรต  20.60 บมจ. อารเอส   

(คํ้าประกันเต็มจํานวน)  

 

หมายเหตุ : ไมมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการค้ําประกันจากบริษัทฯ และบริษัทยอย 
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10.2 ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของการทาํรายการระหวางกัน 

รายการระหวางกันที่เกิดข้ึนนั้นมีความจําเปนและความสมเหตุสมผลของการทํารายการเพื่อ

กอใหเกิดประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ ซึ่งในป 2552 ที่ผานมา บริษัทฯ มีรายการระหวางกันที่เกิด

ข้ึนกับบริษัทยอย และกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดยมีรายการหลักๆ อันไดแก การเชาที่ดิน การ

เชาอาคารเพื่อใชเปนอาคารสํานักงาน หรือเพื่อการดําเนินธุรกิจ และรายการคํ้าประกันซึ่งเปน

รายการที่ดําเนินตามธุรกิจปกติ ไมมีเงื่อนไขพิเศษ และไมมีการถายเทผลประโยชน ระหวางบริษัทฯ 

และผูที่เกี่ยวของ การกําหนดราคา อัตราคาธรรมเนียม และ/หรือ อัตราดอกเบ้ีย เปนการกําหนดตาม

ราคาที่สอดคลองกับอัตราปกติที่สามารถเปรียบเทียบไดกับการทํารายการกับบุคคลอ่ืนที่ไมมีความ

เกี่ยวของกัน ซึ่งไดเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจําป 2552 แลว 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ไดสอบทานรายการระหวางกันของบริษัทฯและบริษัท

ยอย อันไดแก รายการซื้อขายสินคา  หรือทรัพยสิน คาลิขสิทธิ์ การรับจางผลิต งานคอนเสิรตและ

กิจกรรมการตลาด การขายโฆษณา คาบริการ และดอกเบี้ยเงินกู ฯลฯ ซึ่งไดเปดเผยในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินประจําป 2552 แลว   มีความเห็นวา รายการดังกลาวเปนรายการที่ดําเนินตาม

ธุรกิจปกติ มีความจําเปนและความสมเหตุสมผลของการทํารายการเพ่ือกอใหเกิดประโยชนสูงสุด

ของบริษัทฯ 

 
10.3 มาตรการ หรือ ขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 

บริษัทฯ มีนโยบายในการทํารายการระหวางกัน คือ รายการระหวางกันนั้น ตองอยูบน

พื้นฐานของความจําเปน  ความสมเหตุสมผล และ เปนการดําเนินการเพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุด

ตอกลุมบริษัทฯ  ซึ่งเปนไปในราคา และ เงื่อนไขที่ไมแตกตางกับรายการที่มีกับบุคคลภายนอกที่ไม

เกี่ยวของกัน   และ ในกรณีที่มีรายการระหวางกันที่มีสาระสําคัญ บริษัทฯ จะจัดใหผานการอนุมัติ

จาก คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท  รวมถึงที่ประชุมผูถือหุนตามแตกรณี  โดย

กําหนดใหการออกเสียงในที่ประชุมนั้นๆ กรรมการ หรือ ผูถือหุน ซึ่งมีสวนไดเสีย จะไมมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน  ทั้งนี้ การดําเนินการใดๆ จะตองเปนไปตามประกาศที่เกี่ยวของของคณะกรรมการ

กํากับตลาดทุน  
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10.4 นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันรวมท้ังการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึง
สินทรัพยในอนาคต 

บริษัทฯ ยังคงมีนโยบายหรือแนวโนมในการทํารายการระหวางกันในอนาคตกับบริษัทที่

เกี่ยวของกันตอไป เชน การเชาอาคารสํานักงาน การเชาที่ดิน และการคํ้าประกันเงินกูของบริษัทใน

กลุมโดยบริษัทฯและกรรมการของบริษัท อยางไรก็ตามบริษัทฯ ไมมีนโยบายที่จะทํารายการกับ

บุคคลที่อาจขัดแยงกัน ยกเวนในกรณีที่บริษัทฯ เห็นวาจะไดรับผลตอบแทนสูงสุด ซึ่งเปนไปในราคา

และเงื่อนไขที่ไมแตกตางจากบุคคลภายนอก ซึ่งบริษัทฯ จะกําหนดใหผานความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผูถือหุนในกรณีที่เปนรายการตามประกาศของคณะกรรมการ

กํากับตลาดทุน 
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11. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

11.1 ขอมูลทางการเงินโดยสรุป 

11.1.1 ขอมูลจากงบการเงนิ 

บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)  
ตารางสรุปงบดุลรวม 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2550-2552 
 
 

(พันบาท)

รายการ ป 2550 ป 2551 ป 2552

(ตรวจสอบ) % (ตรวจสอบ) % (ตรวจสอบ) %
สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 186,799          9.0%      193,275          10.3%    112,709          6.6%      

ลูกหนี้การคา - อื่นๆ - สุทธิ 745,993          36.1%    540,927          28.7%    518,068          30.4%    

สินคาคงเหลือ - สุทธิ 67,146            3.2%      76,997            4.1%      47,636            2.8%      

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 357,331          17.3%    379,327          20.1%    358,434          21.0%    

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,357,269       65.6%    1,190,526       63.2%    1,036,847       60.9%    

สินทรัพยไมหมุนเวียน

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ 194,154          9.4%      231,792          12.3%    171,973          10.1%    

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 407,553          19.7%    359,124          19.1%    382,432          22.4%    

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 108,562          5.3%      102,192          5.4%      112,377          6.6%      

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 710,269          34.4%    693,108          36.8%    666,782          39.1%    

รวมสินทรัพย 2,067,538       100.0%  1,883,634       100.0%  1,703,629       100.0%  
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บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)  
 ตารางสรุปงบดุลรวม (ตอ) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2550-2552 

(พันบาท)

รายการ ป 2550 ป 2551 ป 2552

(ตรวจสอบ) % (ตรวจสอบ) % (ตรวจสอบ) %
หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ัน

จากสถาบันการเงิน 394,214          19.1%    592,091          31.4%    263,500          15.5%    

เจาหน้ีการคาและตั๋วเงินจาย - อ่ืน ๆ 410,481          19.9%    277,281          14.7%    221,662          13.0%    

หน้ีสินภายใตสัญญาเชาทางการเงิน -         -         -         

     ท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 8,687              0.4%      8,612              0.5%      7,103              0.4%      

เงินกูยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระ -                  -         -                  -         152,200          8.9%      

รายไดรับลวงหนา 84,797            4.1%      83,669            4.4%      205,387          12.1%    

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 236,622          11.4%    297,395          15.8%    267,673          15.7%    

รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,134,802       54.9%    1,259,048       66.8%    1,117,524       65.6%    

หนี้สินไมหมุนเวียน

หน้ีสินภายใตสัญญาเชาทางการเงิน 28,723            1.4%      19,506            1.0%      7,826              0.5%      

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน -                  -         99,700            5.3%      20,600            1.2%      

หน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน 956                 0.0%      5,707              0.3%      3,259              0.2%      

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 29,679            1.4%      124,913          6.6%      31,685            1.9%      

รวมหนี้สิน 1,164,481       56.3%    1,383,961       73.5%    1,149,209       67.5%    

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน 900,000          43.5%    900,000          47.8%    900,000          52.8%    

ทุนชําระแลว 700,000          33.9%    700,000          37.2%    700,000          41.1%    

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 204,201          9.9%      204,201          10.8%    204,201          12.0%    

สวนเกินทุนอื่น 6                     0.0%      (37)                  (0.0%)     (16,594)           (1.0%)     

กําไร(ขาดทุน)สะสม -         -         -         

จัดสรร-สํารองตามกฎหมาย -                  -         -                  -         -                  -         

ยังไมไดจัดสรร (21,842)           (1.1%)     (420,268)        (22.3%)   (344,679)        (20.2%)   

รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ 882,365          42.7%    483,896          25.7%    542,928          31.9%    

สวนของผูถือหุนสวนนอย 20,692            1.0%      15,777            0.8%      11,491            0.7%      

รวมสวนของผูถือหุน 903,057          43.7%    499,673          26.5%    554,419          32.5%    

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 2,067,538       100.0%  1,883,634       100.0%  1,703,629       100.0%  
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บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) 
 ตารางสรุปงบกําไรขาดทนุรวม 

สําหรบัปสิ้นสุดวันที ่31 ธนัวาคม 2550-2552  
 

 

(พันบาท)

รายการ ป 2550 ป 2551 ป 2552
(ตรวจสอบ) % (ตรวจสอบ) % (ตรวจสอบ) %

รายได

รายไดธุรกิจเพลงและดิจิตอล          909,011      37.0%          743,376      31.9%          926,183      42.6%

รายไดธุรกิจโชวบิซ          509,401      20.7%          591,657      25.4%          527,427      24.3%

รายไดธุรกิจภาพยนตร          296,334      12.1%          118,180        5.1%          133,516        6.1%

รายไดธุรกิจกีฬา            30,602        1.2%          214,955        9.2%            50,051        2.3%

รายไดธุรกิจสื่อ          685,221      27.9%          644,620      27.7%          537,292      24.7%

รายไดธุรกิจบริการและสนับสนุน            26,805        1.1%            16,814        0.7%                   -              -   

รวมรายได       2,457,374    100.0%       2,329,602    100.0%       2,174,469    100.0%

ตนทุนขายและบริการ       1,835,392      74.7%       2,077,394      89.2%       1,666,584      76.6%

กําไรขั้นตน          621,981      25.3%          252,208      10.8%          507,886      23.4%

รายไดอื่น            59,211        2.4%            27,337        1.2%            37,803        1.7%

คาใชจายในการขายและบริหาร          754,561      30.7%          583,700      25.1%          401,089      18.4%

คาตอบแทนผูบริหาร            41,763        1.7%            45,049        1.9%            35,026        1.6%

กําไร(ขาดทุน)กอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได        (115,132)      (4.7%)        (349,203)    (15.0%)          109,574        5.0%

ตนทุนทางการเงิน            18,402        0.7%            38,966        1.7%            30,762        1.4%

ภาษีเงินได              4,577        0.2%            13,695        0.6%              2,583        0.1%

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ        (138,110)      (5.6%)        (401,864)    (17.3%)            76,228        3.5%

ขาดทุน(กําไร)สุทธิในสวนของผูถือหุนสวนนอย            16,437        0.7%              3,438        0.1%               (639)      (0.0%)

กําไร(ขาดทุน)สุทธิในสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ        (121,673)      (5.0%)        (398,426)    (17.1%)            75,589        3.5%

จํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก

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

กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท)              (0.17)              (0.57)                0.11
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บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) 
 ตารางสรุปงบกระแสเงินสดรวม 

สําหรบัปสิ้นสุดวันที ่31 ธนัวาคม 2550-2552  

 

(พันบาท)

รายการ ป 2550 ป 2551 ป 2552
(ตรวจสอบ) % (ตรวจสอบ) % (ตรวจสอบ) %

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไร(ขาดทุน)สุทธิกอนภาษี   (133,533)   (71.5%)     (388,169)  (200.8%)       78,812      69.9%

ปรับกระทบกําไร(ขาดทุน)สุทธิเปนเงินสดรับ(จาย)

จากกิจกรรมดําเนินงาน

คาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดบัญชี     105,580    56.5%      385,916    199.7%     100,209      88.9%

คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ(หนี้สูญรับคืน) และ

 ภาษีเงินไดถูกหัก ณ ท่ีจายตัดจาย       76,723    41.1%          6,193        3.2%       (6,820)      (6.1%)

คาความนิยมตัดบัญชี                3      0.0%                -                -              -                - 

คาเผื่อมูลคาสินคาลดลง (กลับรายการ)     (10,423)     (5.6%)       (49,499)    (25.6%)          (498)      (0.4%)

คาเผื่อการรับคืนสินคา (กลับรายการ) - สุทธิ     (11,061)     (5.9%)        26,809      13.9%     (13,190)    (11.7%)

คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย (กลับรายการ)         1,636      0.9%          1,079        0.6%         8,532        7.6%

(กําไร)ขาดทุนจากการขายและตัดจําหนายอุปกรณ     (21,215)   (11.4%)          2,978        1.5%            501        0.4%

ดอกเบ้ียจาย       18,402      9.9%        38,966      20.2%       30,762      27.3%

กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลง

  ในสินทรัพยและหน้ีสินดําเนินงาน       26,112    14.0%        24,274      12.6%     198,308    175.9%

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยดําเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง

ลูกหนี้การคา       52,199    27.9%      203,759    105.4%       34,234      30.4%

สินคาคงเหลือ       85,034    45.5%        39,648      20.5%       29,859      26.5%

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น       34,496 18.5%         (21,365) (11.1%)           9,812 8.7%      

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น         3,958 2.1%            60,637 31.4%        (10,323) (9.2%)     

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)

เจาหน้ีการคา       53,139 28.4%       (134,560) (69.6%)       (55,618) (49.3%)   

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น   (107,271) (57.4%)         34,907 18.1%        102,933 91.3%    

หน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น       (1,059) (0.6%)             4,751 2.5%            (2,448) (2.2%)     

จายชําระภาษีถูกหัก ณ ท่ีจาย     (67,729) (36.3%)        (68,691) (35.5%)       (52,237) (46.3%)   

เงินสดรับจากการขอคืนภาษี              -   -                           -   -                   28,845 25.6%    

    เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน       78,880 42.2%        143,360 74.2%        283,364 251.4%  
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บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) 
 ตารางสรุปงบกระแสเงินสดรวม (ตอ) 

สําหรบัปสิ้นสุดวันที ่31 ธนัวาคม 2550-2552  

 

(พันบาท)

งบกระแสเงินสดรวม
รายการ ป 2550 ป 2551 ป 2552

(ตรวจสอบ) % (ตรวจสอบ) % (ตรวจสอบ) %

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินใหกูยืมระยะส้ันแกบุคคลและกิจการท่ีเกี่ยวของกันลดลง(เพิ่มขึ้น     (38,000) (20.3%)           1,710 0.9%              5,024 4.5%      

เงินใหกูยืมระยะส้ันอื่น(เพิ่มข้ึน)ลดลง         1,616 0.9%             (2,348) (1.2%)             2,811 2.5%      

เงินลงทุนในบริษัทยอยเพิ่มขึ้น              -   -                           -   -                      (691) (0.6%)     

เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น              -   -                    (6,304) (3.3%)                  -   -             

ซ้ืออุปกรณ     (57,052) (30.5%)      (111,154) (57.5%)       (15,392) (13.7%)   

เงินสดรับจากการขายสินทรัพย       87,522 46.9%            1,338 0.7%              8,466 7.5%      

สินทรัพยไมมีตัวตนเพ่ิมขึ้น   (150,896) (80.8%)      (266,717) (138.0%)     (64,053) (56.8%)   

    เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน   (156,809) (83.9%)      (383,474) (198.4%)     (63,835) (56.6%)   

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จายชําระดอกเบ้ีย     (18,113) (9.7%)          (39,593) (20.5%)       (30,724) (27.3%)   

เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพ่ิมขึ้น(ลดลง)         5,875 3.1%               (974) (0.5%)           (8,891) (7.9%)     

รับเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน     336,350 180.1%   1,739,400 900.0%        74,500 66.1%    

จายชําระเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน   (107,000) (57.3%)   (1,540,550) (797.1%)   (394,200) (349.8%) 

รับเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน              -   -                   99,700 51.6%          73,100 64.9%    

จายชําระหน้ีสินภายใตสัญญาเชาทางการเงิน       (8,518) (4.6%)            (9,915) (5.1%)         (13,189) (11.7%)   

เงินสดรับจากผูถือหุนสวนนอยจากการลงทุนเพิ่มในบริษัทยอย              -   -                           -   -                     1,275 1.1%      

การเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนสวนนอย       11,800 6.3%             (1,478) (0.8%)           (1,965) (1.7%)     

จายเงินปนผล   (105,000) (56.2%)                 -   -                          -   -             

    เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน     115,395 61.8%        246,591 127.6%    (300,094) (266.3%) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลง - สุทธิ       37,465 20.1%            6,476 3.4%          (80,566) (71.5%)   

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด     149,334 79.9%        186,799 96.6%        193,275 171.5%  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดสิ้นงวด     186,799 100.0%      193,275 100.0%      112,709 100.0%  
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11.1.2 อัตราสวนทางการเงิน 

บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)  
อัตราสวนทางการเงินทีส่ําคัญรวม 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2550-2552  

 

อัตราสวนทางการเงิน 2550 2551 2552

อัตราสวนสภาพคลอง

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 1.20                 0.95                 0.93                 

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 0.89                 0.64                 0.62                 

อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา) 0.08                 0.12                 0.24                 

อัตราสวนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา (เทา) 2.91                 3.25                 3.64                 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ย (วัน) 123.71             110.72             98.91               

อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา) 10.07               17.30               19.24               

ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน) 35.75               20.81               18.71               

อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา) 4.78                 6.04                 6.68                 

ระยะเวลาชําระหน้ี (วัน) 75.30               59.59               53.89               

วงจรเงินสด (วัน) 84.16               71.93               63.73               

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร

อัตรากําไรข้ันตน (%) 25.31%           10.83%           23.36%           

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%) (5.40%)            (14.23%)          4.91%             

อัตรากําไรอ่ืน (%) 2.35%             1.16%             1.71%             

อัตรากําไรสุทธิ (%) (4.83%)            (16.90%)          3.42%             

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) (11.94%)          (56.81%)          14.34%           

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) (5.79%)            (20.17%)          4.21%             

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%) (21.84%)          (154.81%)        70.35%           

อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา) 1.20                 1.19                 1.23                 

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน

อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 1.29                 2.77                 2.07                 

อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา) (5.36)               (8.87)               3.54                 

อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (Cash basis)(เทา) 0.29                 0.09                 0.69                 

อัตราการจายเงินปนผล (%) (86.30%)          -                  -                  

ขอมูลตอหุน

มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท) 1.29                 0.71                 0.79                 

กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน (บาท) (0.17)               (0.57)               0.11                 
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11.2 คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ 

 คําอธิบายและบทวิเคราะหของฝายจัดการในสวน 11 นี้ไดจัดทําข้ึนจากผลประกอบการของ

บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (“บริษัทฯ”) ตามงบการเงินที่ผานการตรวจสอบ

จากผูสอบบัญชีสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552, 2551 และ 2550 เพื่อประโยชนในการแสดง

ภาพผลประกอบการโดยรวมของกลุมบริษัท โดยไดมีการจัดแบงกลุมธุรกิจ ออกเปน 5 กลุม ไดแก 

ธุรกิจเพลงและดิจิตอล ธุรกิจโชวบิซ  ธุรกิจภาพยนตร ธุรกิจกีฬา และธุรกิจส่ือ ซึ่งเปนกลุมธุรกิจหลัก

ของบริษัทฯ  

 

11.2.1 ผลการดําเนินงานที่ผานมาของแตละกลุมธุรกิจ 

 งบการเงนิสําหรับสําหรับป ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2552, 2551 และ 2550 บริษทัมีรายได

ซึ่งสามารถจําแนกตามกลุมธุรกิจตางๆ ไดดังนี ้ 

ป 2551 ป 2552 % การเปลี่ยนแปลง

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

กลุมธุรกิจเพลงและดิจิตอล        743.4     31.5%        926.2     41.9%         182.8       24.6%

กลุมธุรกิจโชวบิซ        591.7     25.1%        527.4     23.8%         (64.3)      (10.9%)

กลุมธุรกิจภาพยนตร        118.2       5.0%        133.5       6.0%           15.3       12.9%

กลุมธุรกิจกีฬา        214.9       9.1%          50.1       2.3%       (164.8)      (76.7%)

กลุมธุรกิจส่ือ        644.6     27.3%        537.3     24.3%       (107.3)      (16.6%)

กลุมธุรกิจบริการและสนับสนุน          16.8       0.7%              -              -           (16.8)    (100.0%)

รวมรายไดจากการดําเนินงาน     2,329.6     98.8%     2,174.5     98.3%       (155.1)        (6.7%)

รายไดอ่ืน          27.3       1.2%          37.8       1.7%           10.5       38.5%

รวมรายได     2,356.9   100.0%     2,212.3   100.0%       (144.6)        (6.1%)

ประเภทรายได
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งบการเงินสําหรับป 2552 เมื่อเปรียบเทียบกับ งบการเงินสําหรับป 2551 แสดงภาพรวมของ
ผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

 งบการเงินรวมของบริษัทฯสําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 แสดงผลกําไรสุทธิ

จํานวน 75.6 ลานบาท เปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนจากป 2551 จํานวน 474.0 ลานบาท ซึ่งแสดงผลขาดทุน

สุทธิ จํานวน 398.4 ลานบาทโดยมีสาเหตุหลักดังนี้ 

รายได 

 รายไดรวมสําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีจํานวน 2,212.3 ลานบาท เพิ่มข้ึนสุทธิ

จากป 2551 จํานวน 144.6 ลานบาท หรือรอยละ 6.1 สามารถอธิบายจําแนกตามกลุมธุรกิจตางๆ ได

ดังนี้ 

 รายไดธุรกิจเพลงและดิจิตอล 

 ในป 2552 บริษัทฯมีรายไดในกลุมธุรกิจเพลงและดิจิตอลจํานวน  926.2 ลานบาท เพิ่มข้ึน

จากป 2551 จํานวน 182.8 ลานบาท คิดเปนรอยละ 24.6 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มข้ึนของรายได

จากธุรกิจดิจิตอล รอยละ 53.1 จากความสําเร็จของโครงการ “ซุปเปอรเหมา *339” ที่บริษัทฯ

สามารถปรับเปล่ียนกลยุทธใหสามารถเขาถึงและโดนใจกลุมผูบริโภคไดดี ทําใหมียอดดาวนโหลด 

ดิจิตอลคอนเทนตเพิ่มมากข้ึน และมีการเติบโตของยอดจําหนายสินคาเพลง ประเภท ซีดี วีซีดี และดี

วีดี โดยในปนี้มีการออกอัลบ้ัมรวมฮิตเพิ่มข้ึนสงผลใหภาพรวมผลประกอบการของธุรกิจเพลงและ

ดิจิตอลดีข้ึนกวาปกอน  

  

 รายไดธุรกิจโชวบิซ 

 ในป 2552 บริษัทฯมีรายไดในกลุมธุรกิจโชวบิซ จํานวน 527.4 ลานบาท ลดลงจากป 2551 

จํานวน 64.3 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 10.9  

 รายไดธุรกิจโชวบิซ ประกอบดวย รายไดจากการจัดคอนเสิรตและกิจกรรมการตลาด รายได

จากการบริหารศิลปน และรายไดจากงานรับจางผลิต โดยในป 2552 มีรายไดจากการจัดคอนเสิรต 

และกิจกรรมการตลาดลดลง คิดเปนรอยละ 56.8 เนื่องจากจํานวนงานคอนเสิรตลดลง โดยในปนี้มี

คอนเสิรตหลักๆ ไดแก  บันทึกการแสดงสด โปงลางสะออน เฟสติวัลคอนเสิรต ตอน เทศกาล เชิญ

แขกแปลกหนา, นายหัวตัวจริง และ ดามขวานไทย ใจหนึ่งเดียว  อยางไรก็ดี บริษัทฯมีรายไดจากการ

บริหารศิลปนเพิ่มข้ึนรอยละ 6.1 เนื่องจากมีผูจางศิลปนเพื่อไปโชวตัวและงานแสดงละครมากข้ึน 

และรายไดจากงานรับจางผลิตเพิ่มข้ึน คิดเปนรอยละ 4.4 จากปริมาณงานที่เพิ่มมากข้ึน 
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  รายไดธุรกิจภาพยนตร 

 ในป 2552 บริษัทฯมีรายไดในกลุมธุรกิจภาพยนตร 133.5 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากป 2551 

จํานวน 15.3 ลานบาท คิดเปนรอยละ 12.9 สาเหตุหลักมาจากการประสบความสําเร็จของ

ภาพยนตรที่ออกฉาย 2 เร่ือง ไดแก “แฟนเกา” และ “โหดหนาเหี่ยว” โดยสามารถทํารายไดเฉล่ียจาก

โรงภาพยนตร (Box – Office) ไดเปนไปตามเปาหมายที่วางไว   

 ในป 2552 บริษัทฯ มีภาพยนตรที่ออกฉายในโรงภาพยนตร ทั้งส้ิน 3 เร่ือง ไดแกเร่ือง โหด

หนาเหี่ยว, ม.3 ป 4 และ แฟนเกา ในขณะที่ป 2551 มีภาพยนตรออกฉาย 4 เร่ือง ไดแกเร่ือง รักสยาม

เทาฟา, ดรีมทีม, เทวดาตกมันส และ Super แหบ-แสบ-สะบัด (ฉายตอเนื่องถึงป 2552) 

 

 รายไดธุรกิจกีฬา 

 ในป 2552 บริษัทฯมีรายไดในกลุมธุรกิจกีฬา 50.1 ลานบาท ลดลงจากป 2551 จํานวน 

164.8 ลานบาท คิดเปนรอยละ 76.7 โดยมีสาเหตุหลักมาจากปกอนมีรายไดจากโครงการขนาดใหญ 

ไดแก โครงการถายทอดสดฟุตบอลยูโร แตงานที่เกิดข้ึนในปนี้มีขนาดของโครงการเล็กกวา ไดแก 

โครงการถายทอดสดการแขงขันกีฬาซีเกมสลาว  สงผลใหรายไดจากการบริหารลิขสิทธิ์ลดลงถึงรอย

ละ 90.2  อยางไรก็ดี ในสวนของโครงการสนามฟุตบอลในรม ภายใตชื่อ “S-One” มีรายไดเพิ่มข้ึน

รอยละ 6.2  

 

 รายไดธุรกิจสื่อ 

 ในป 2552 บริษัทฯมีรายไดในกลุมธุรกิจส่ือ 537.3 ลานบาท ลดลงจากป 2551 จํานวน 

107.3 ลานบาท คิดเปนรอยละ 16.6  

 รายไดธุรกิจส่ือ ประกอบดวย รายไดจากส่ือโทรทัศน, ส่ือวิทยุ, ส่ือโมเดิรนเทรด และส่ือ

ส่ิงพิมพ  รายไดหลักของธุรกิจส่ือ ไดแก รายไดจากโฆษณา โดยในป 2552 นี้ ธุรกิจส่ือไดรับ

ผลกระทบทางเศรษฐกิจโลกที่หดตัวลงอยางรุนแรงตอเนื่องจากปกอนมาถึงชวงคร่ึงปแรก ทําให

หลายบริษัทตัดงบประมาณดานการโฆษณาลงเปนจํานวนมาก สงผลใหอัตราการเจริญเติบโตของ

รายไดในกลุมธุรกิจส่ือลดลงจากปกอน 

 จากผลกระทบดังกลาวทําใหในปนี้มีรายไดจากส่ือวิทยุลดลงรอยละ 20.1 อยางไรก็ดี ในชวง

คร่ึงปหลังสัญญาณทางเศรษฐกิจคอยๆฟนตัวข้ึน ประกอบกับการที่คล่ืน Cool 93.0 FM เปนคล่ืนที่

ติดอันดับ 1 ในกลุมของ Easy Listening ตอเนื่องมาหลายป (จากผลสํารวจของ Nielsen 
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Research)  เปนผลใหบริษัทฯสามารถสรางอัตราการเติบโตของยอดรายไดเพิ่มข้ึนในชวงไตรมาส

สุดทายของป (ป 2552 : 2 คล่ืน , ป 2551 : 2 คล่ืน) 

สําหรับส่ือโมเดิรนเทรด มีรายไดลดลงรอยละ 8.6  จากผลกระทบทางเศรษฐกิจ  

เชนเดียวกัน อยางไรก็ดี จากการที่ลูกคามีความเชื่อมั่นในชองทางการขายผานส่ือโมเดิรนเทรดมาก

ข้ึน กอปรกับสภาวะเศรษฐกิจที่เร่ิมดีข้ึน สงผลใหรายไดจากโฆษณาในชวงคร่ึงปหลังดีข้ึนใกลเคียง

กับชวงเดียวกันของปกอน  นอกจากนี้ บริษัทฯมีการขยายธุรกิจไปสูส่ือโฆษณาบนรถประจําทาง 

(โครงการ City Bus)  ต้ังแตไตรมาส 3 เปนตนไปอีกดวย  

 สําหรับธุรกิจส่ือโทรทัศน มีรายไดไมเปล่ียนแปลงจากปกอน แมวาจํานวนรายการที่ไมใช

เพลงจะมีจํานวนลดลง ทั้งนี้เนื่องจากชวงกลางป 2552 บริษัทฯไดเร่ิมเขาสูธุรกิจทีวีดาวเทียม 

(Satellite TV) โดยบริษัทฯเล็งเห็นวาในอนาคตธุรกิจดังกลาวจะสามารถเปนส่ือกลางในการเขาถึง

ผูชมไดแนนอนกวาที่ผานมา รวมถึงเปนส่ือที่ชวยในการโปรโมทผลิตภัณฑตางๆของบริษัทได แต

เนื่องจากยังอยูในระยะเร่ิมตน ทําใหในปนี้ยังมีรายไดจากทีวีดาวเทียม (Satellite TV) ไมมากนัก 

 นอกจากนี้ รายไดจากธุรกิจส่ือส่ิงพิมพลดลงรอยละ 99.6 เนื่องจากชวงกลางป 2551 บริษัท

ฯไดลดสัดสวนการลงทุนในบริษัทยอยที่ดําเนินธุรกิจส่ือส่ิงพิมพลงจากเดิมถือหุน 100% เปน 25%  

ตนทุน คาใชจายขายบริหาร อัตรากําไรขั้นตน อัตรากําไรจากการดําเนินงาน และ อัตรา
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ 

ตนทุนขายและผลิตสําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีจํานวน 1,666.6 ลานบาท 

ลดลงจากป 2551 จํานวน 410.8 ลานบาท คิดเปนรอยละ 19.8 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของ

ตนทุนงานโครงการฟุตบอลยูโร 2009 

อัตรากําไรขั้นตนสําหรับป 2552  รอยละ 23.4 เพิ่มข้ึนจากป 2551 ที่มีอัตรากําไรข้ันตนรอย

ละ 10.8  โดยอัตรากําไรข้ันตนของปนี้ หลักๆมาจากกลุมธุรกิจเพลงและดิจิตอล ที่ประสบ

ความสําเร็จจากโครงการ “ซุปเปอรเหมา *339”  ธุรกิจส่ือวิทยุ และธุรกิจส่ือโมเดิรนเทรด  

คาใชจายในการขายและบริหารสําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีจํานวน  436.1 

ลานบาท ลดลงจากป 2551 จํานวน 192.6 ลานบาท คิดเปนรอยละ 30.6 ซึ่งมาจากในปนี้ บริษัทฯ

สามารถบริหารจัดการคาใชจายตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยการบริหารจัดการ

ปริมาณสินคาคงคลังใหอยูในเกณฑที่เหมาะสม จากการที่ฝายขายและการตลาดสามารถวาง

แผนการขาย และวางแผนการควบคุมสินคาที่ผลิตไดรัดกุมมากข้ึน ทําใหสินคาที่ผลิตและออกวาง

จําหนายเหมาะสมกับปริมาณความตองการของผูบริโภค เปนผลใหบริษัทสามารถลดคาใชจาย

สวนเกินลงได   รวมถึงการที่บริษัทมีนโยบายในการบริหารเงินทุนหมุนเวียนที่รัดกุมมากข้ึน   โดยในป 
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2552 นี้ บริษัทสามารถเรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้คางชําระไดมากข้ึน เปนผลใหบริษัทสามารถกลับ

รายการสํารองคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญไดในปนี้  นอกจากนี้ บริษัทสามารถควบคุมคาใชจายในการ

ขายใหเปนไปตามงบประมาณที่วางไวได  

จากภาพรวมดังกลาวขางตน เปนผลใหปนี้บริษัทมีอัตรากําไรสุทธิ รอยละ 3.4 (ป 2551 

ขาดทุนสุทธิ รอยละ 16.9)  

  

11.2.2 ฐานะการเงิน 

11.2.2.1 สวนประกอบของสินทรัพย 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2552 บริษัทฯมีสินทรัพยรวมทั้งส้ิน 1,703.6  ลานบาท โดยแบง

สัดสวนเปน สินทรัพยหมุนเวียน รอยละ 60.9 และ สินทรัพยไมหมุนเวียน รอยละ 39.1  

 สินทรัพยรวมป 2552 ลดลงจากป 2551 รอยละ 9.6 มีสาเหตุหลักจากเงินสดและรายการ

เทียบเทาเงินสด ลดลงรอยละ 41.7 ซึ่งในปนี้มีการจายชําระคืนเงินกูยืมจากสถาบันการเงินเปน

จํานวนมาก และจากการลดลงของสินคาคงเหลือ – สุทธิรอยละ 38.1 จากการบริหารจัดการสินคา

คงเหลือไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน  อยางไรก็ดี การลดลงดังกลาวสุทธิจากการเพิ่มข้ึนของ

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน รอยละ 10.0 และสินทรัพยไมมีตัวตน รอยละ 6.5 

11.2.2.2 คุณภาพของสินทรัพย 

ลูกหน้ีการคา 

 ยอดลูกหนี้การคาสําหรับงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552, 2551 และ 2550  แยก

ตามอายุหนี้ที่คางชําระไดดังนี้ :- 
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(ลานบาท)

ป 2550 ป 2551 ป 2552

ลูกหนี้การคา

ยังไมถึงกําหนดชําระ            488.7            358.4            382.4

คางชําระ

นอยกวา 3 เดือน            207.4            153.5            106.8

3-6 เดือน              31.1              12.4                6.2

6-12 เดือน                5.2              33.0              28.9

มากกวา 12 เดือน ข้ึนไป              85.9              57.3              56.1

รวม            818.3            614.6            580.4

หัก คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ             (72.3)             (73.6)             (62.3)

ลูกหนี้การคา - สุทธิ            746.0            541.0            518.1
 

 ลูกหนี้การคาของบริษัทฯโดยสวนใหญเปนลูกหนี้การคาจากกิจกรรมการคาปกติ ซึ่งบริษัทฯ

อาจมีขอตกลงในการเรียกเก็บลวงหนาบางสวน หรือ ใหเครดิตเทอมซึ่งโดยเฉล่ียอยูในระยะเวลา   

60 - 90 วัน ข้ึนอยูกับประเภทของสินคาหรือบริการที่ให ทั้งนี้ ระยะเวลาการคางชําระของลูกหนี้โดย

สวนใหญเปนไปตามระยะเวลาการใหสินเช่ือของบริษัทฯ ยกเวน ลูกหนี้ในสวนของงานที่มาจากทาง

ราชการ ซึ่งจะเรียกเก็บไดชากวาระยะเครดิตเทอมที่ใหเนื่องมาจากระบบงานของทางราชการ แต

อยางไรก็ดี ความเส่ียงจากการไมไดรับชําระหนี้จากลูกหนี้ดังกลาวคอนขางตํ่า  

- คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การคา 

 ณ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯไดพิจารณาบันทึกคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้การคา

ลดลงจํานวน 11.4 ลานบาท จากเดิม 73.6 ลานบาทในป 2551 เปน 62.3 ลานบาทในป 2552 จาก

การไดรับชําระเงินจากลูกหนี้การคา  โดยบริษัทไดพิจารณาต้ังคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญโดยใชวิธีการ

พิจารณามูลหนี้ของลูกหนี้รายตัวที่มีแนวโนมจะมีปญหาในการจายชําระ และมีปญหาในการติดตาม

ทวงถามหนี้ ซึ่งมูลหนี้ที่จะนํามาใชรวมในการพิจารณานั้นจะครอบคลุมถึงหนี้ทั้งหมดที่ลูกหนี้รายนั้น

มีตอบริษัทฯ อยางไรก็ดี บริษัทฯไดมีการติดตามทวงถามหนี้จากลูกหนี้อยางเครงครัด และมีการ

ทบทวนคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญในทุกงวดบัญชีอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหมูลหนี้ที่คงเหลือในงบการเงินมี

มูลคาสะทอนตามมูลหนี้ที่คาดวาจะไดรับ 
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11.2.3 สภาพคลอง 

11.2.3.1 กระแสเงินสด 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลง 

80.6 ลานบาท โดยมีเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 283.4 ลานบาท เงินสดสุทธิใชไปใน

กิจกรรมลงทุน 63.8 ลานบาท และเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 300.1 ลานบาท 

ในระหวางป 2552 บริษัทฯมีการเติบโตในกลุมธุรกิจเพลงและดิจิตอลมากข้ึน สงผลให

บริษัทฯมีเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานเพิ่มข้ึนจากปกอน อยางไรก็ดี บริษัทฯไดนําเงินมา

ใชลงทุนในการซื้อลิขสิทธิ์ตางๆ ทั้งลิขสิทธิ์กีฬา ลิขสิทธิ์เทปเพลง  และการซ้ือสินทรัพยเพื่อนํามาใช

ในการขยายธุรกิจ รวมถึงการจายชําระคืนเงินกูยืมพรอมดอกเบ้ียใหแกสถาบันการเงิน 

 

 11.2.3.2 อัตราสวนสภาพคลองที่สําคัญ 

ป 2550 ป 2551 ป 2552

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 1.20 0.95 0.93

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 0.89 0.64 0.62
 

ในป 2552 บริษัทฯมีสภาพคลองจากการดําเนินงานใกลเคียงกับปกอน โดยอัตราสวนสภาพ

คลองป 2552 และป 2551 เทากับ 0.93 เทา และ 0.95 เทา  ตามลําดับ และอัตราสวนสภาพคลอง

หมุนเร็วป 2552 และป 2551 เทากับ 0.62 เทา และ 0.64 เทา  ตามลําดับ  อยางไรก็ดี บริษัทฯ

สามารถหาแหลงเงินกูยืมสํารองเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทฯไดในกรณีที่บริษัทฯไดรับ

ผลกระทบจากปจจัยภายนอกเชน จากสภาวะเศรษฐกิจหดตัวหรือการเปล่ียนแปลงทางการเมือง 

เพื่อปองกันไมใหเกิดปญหาการขาดสภาพคลองในอนาคต 

11.2.4 แหลงที่มาของเงินทุน 

11.2.4.1 หนี้สิน 

 หนี้สินรวมป 2552 ลดลงจากป 2551 รอยละ 17.0 สาเหตุหลักเกิดจากการจายชําระคืนเงิน

กูยืมจากสถาบันการเงิน  โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯมีหนี้สินรวมจํานวน 1,149.2 ลาน

บาท ประกอบดวย เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากสถาบันการเงินรวม  451.2 ลานบาท (หนี้ระยะ

ส้ัน จํานวน 422.8 ลานบาท และหนี้ระยะยาว จํานวน 28.4 ลานบาท) เจาหนี้การคา  รายไดรับ

ลวงหนา และหนี้สินอ่ืนๆรวม 698.0 ลานบาท 
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11.2.4.2 สวนของผูถือหุน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯมีสวนของผูถือหุนจํานวน 554.4 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากป 

2551 รอยละ 11.0 จากผลการดําเนินงานที่ดีข้ึนในป 2552 

  

11.2.4.3 อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน 

ป  2550 ป  2551 ป  2552

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 1.29 2.77 2.07
 

 อัตราสวนของหนี้สินตอสวนของผูถือหุนป 2552 เทากับ 2.07 เทา ลดลงจากป 2551 (2.77 

เทา)  จากการที่บริษัทฯพยายามรักษาสัดสวนของการหาแหลงเงินทุนใหอยูในระดับที่นาพอใจและ

เหมาะสมกับบริษัทฯมากยิ่งข้ึน  

 

11.3 ปจจัยและอิทธิพลหลกัทีอ่าจมีผลตอผลการดําเนนิงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 

 ไมม ี

 

11.4 คาบริการวิชาชีพ 

ก) คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 

กลุมบริษัทจายคาตอบแทนการสอบบัญชี สําหรับป 2552 และ 2551 เปนจํานวนรวม

ทั้งส้ิน 2.8 ลานบาท และ 2.9 ลานบาท 

ข) บริการอื่น (Non-Audit Fee) 

ไมมี 
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12. ขอมูลอ่ืนที่เกี่ยวของ 

- ไมมี - 

 



บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)                                                                                                          RSTQ 

หนา 144 

สวนที่ 2   การรับรองความถูกตองของขอมูล 

 
บริษัทไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับน้ีแลว ดวยความ

ระมัดระวัง บริษัทขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไม

ขาดขอมูลท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ   นอกจากน้ี บริษัทขอรับรองวา 

 

(1)  งบการเงินและขอมูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป  

ไดแสดงขอมูลอยางถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเก่ียวกับฐานะการเงิน  ผลการดําเนินงาน และ กระแส

เงินสดของบริษัทและบริษัทยอยแลว  

(2)  บริษัทไดจัดใหมีระบบการเปดเผยขอมูลท่ีดี เพื่อใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผย

ขอมูลในสวนท่ีเปนสาระสําคัญท้ังของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมท้ังควบคุมดูแล

ใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว 

(3)  บริษัทไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี  และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติ

ตามระบบดังกลาว และบริษัทไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2552  ตอผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการ

เปล่ียนแปลงท่ีสําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมท้ังการกระทําท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบตอการ

จัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย 

 

ในการน้ี เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารท้ังหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีบริษัท 

ไดรับรองความถูกตองแลว บริษัทไดมอบหมายให นางพรพรรณ  เตชรุงชัยกุล เปนผูลงลายมือชื่อกํากับ
เอกสารน้ี ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ นางพรพรรณ  เตชรุงชัยกุล กํากับไว บริษัทจะ

ถือวาไมใชขอมูลท่ีบริษัทไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน 

            ชื่อ                   ตําแหนง      ลายมือชื่อ 

1. นายเกรียงไกร เชษฐโชติศักด์ิ กรรมการ      

2. นายสุรชัย เชษฐโชติศักด์ิ กรรมการ      

 ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ 

ผูรับมอบอํานาจ    นางพรพรรณ  เตชรุงชัยกุล               กรรมการ      



 บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) เอกสารแนบ 1

ความสัมพันธทาง การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ การดํารงตําแหนงกรรมการ

ครอบครัวระหวาง
ผูบริหาร ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท

บริษัทไทย (IOD) ในบริษัทอื่นที่ไมไดถือหุนโดย บมจ. อารเอส

1. นายเกรียงไกร เชษฐโชติศักดิ์ 55 กรรมการผูมีอํานาจลงนาม ปริญญาโทกิตติมศักดิ์ คณะบริหารธุรกิจ 14.29 เปนพี่นองกับผูบริหารใน 2535-ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) Director Accreditation Program (DAP) ป  2546 ไมมี

ประธานกรรมการ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ลําดับที่ 2-3

2. นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ 47 กรรมการผูมีอํานาจลงนาม ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะบริหารธุรกิจ 19.21 เปนพี่นองกับผูบริหารใน 2546-ปจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) Director Accreditation Program (DAP) ป  2546 กรรมการ บริษัท เชษฐโชติศักดิ์ จํากัด

รองประธานกรรมการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ลําดับที่ 1 และ 3 2535-ปจจุบัน ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)

ประธานเจาหนาที่บริหาร ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

3. นายสุวัฒน เชษฐโชติศักดิ์ 44 กรรมการผูมีอํานาจลงนาม ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร 13.26 เปนพี่นองกับผูบริหารใน 2546-ปจจุบัน กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) Director Accreditation Program (DAP) ป  2546 กรรมการ บริษัท เชษฐโชติศักดิ์ จํากัด

กรรมการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ลําดับที่ 1-2 ต.ค.46-มิ.ย.48 รองกรรมการผูจัดการ-ธุรกิจสื่อ บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)

รองประธานกรรมการบริหาร

4. นายดนัยศิษฏ  เปสลาพันธ 54 กรรมการผูมีอํานาจลงนาม น.บ.ท.   เนติบัณฑิตไทย ไมมี ไมมี 2550 - ปจจุบัน รองกรรมการผูอํานวยการ บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) Director Certification Program (DCP)   ป 2551 ไมมี

กรรมการ สํานักอบรมและศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา 2540 - 2550 ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) Financial Statements for Directors (FSD) ป 2551 

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

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

5. นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล 39 กรรมการผูมีอํานาจลงนาม ปริญญาโท บริหารธุรกิจบัณฑิต (MBA) ไมมี ไมมี เม.ย.47-ปจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) Director Certification Program (DCP)   ป 2550 ไมมี

กรรมการและกรรมการบริหาร สถาบันศศินทรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ก.ค. 50-ปจจุบัน ประธานเจาหนาที่ฝายปฏิบัติการ บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) Director Accreditation Program (DAP)  ป  2547

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

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

6. นายดามพ  นานา 40 กรรมการผูมีอํานาจลงนาม ปริญญาโท Master of Business Administration (MBA) ไมมี ไมมี ก.ย.2550-ปจจุบัน กรรมการและประธานเจาหนาที่ฝายการเงิน บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) Director Accreditation Program (DAP)  ป 2551 ไมมี

กรรมการ University of Notre Dame, Indiana, U.S.A. ม.ค.2545 - ก.ย.2550 Senior Vice President HSBC Director Certification Program (DCP)   ป 2551

ประธานเจาหนาที่ฝายการเงิน ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

7. นายพิศิษฐ  ดัชณาภิรมย 68 กรรมการตรวจสอบ ปริญญาตรี          บัญชีบัณฑิต                       ไมมี ไมมี ก.พ. 2550 - ปจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) Director Certification Program (DCP)   ป 2550 ประธานกรรมการบริหารกลุมบริษัทที่ปรึกษาในเครือบริษัท โปรเฟสชั่นแนล อัลไลแอนซ กรุป จํากัด

กรรมการอิสระ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2544 - ปจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร กลุมบริษัทที่ปรึกษาในเครือ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล อัลไลแอนซ กรุป จํากัด Audit Committee Program (ACP)           ป 2548 กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจมารท จํากัด (มหาชน)

ประธานกรรมการตรวจสอบ พาณิชยศาสตรบัณฑิต                      2546 - ปจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจมารท จํากัด (มหาชน) Director Accreditation Program (DAP)  ป 2547 กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษัท เค-เทค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2546 - ปจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เค-เทค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) กรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัท ภูเก็ต อินเตอรเนชั่นแนล ฮอสปตอล จํากัด

2545 - ปจจุบัน กรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัท ภูเก็ต อินเตอรเนชั่นแนล ฮอสปตอล จํากัด กรรมการ  บริษัท โปลิฟารม จํากัด

2535 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท โปลิฟารม จํากัด

8. พลเอก ไพโรจน  พานิชสมัย 62 กรรมการตรวจสอบ ปริญญาโท         พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางพัฒนาสังคม ไมมี ไมมี ม.ค. 2550 - ปจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) Director Accreditation Program (DAP)  ป 2550 ไมมี

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) 2549 รองผูบัญชาการทหารสูงสุด (ทบ.) กองบัญชาการทหารสูงสุด Director Certification Program (DCP)   ป 2550

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

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2543 ผูบัญชาการศูนยอํานวยการสรางอาวุธ กองทัพบก กองทัพบก Finance for Non-Finance Director (FN) ป 2550

9. นายวิทยา ดานธํารงกูล 47 กรรมการตรวจสอบ ปริญญาโท         บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ไมมี ไมมี เม.ย. 2550 - ปจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) Director Accreditation Program (DAP)  ป 2550 ไมมี

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ Oregon State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ต.ค. 2552-ปจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปริญสิริ จํากัด (มหาชน) Director Certification Program (DCP)   ป 2550

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) ปจจุบัน รองศาสตราจารย ระดับ 9 คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปจจุบัน อาจารยประจําสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษยและองคการ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

2549-2550 ผูอํานวยการโครงการวารสารบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

2543-2544 ผูอํานวยการฝายอบรม สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (ISMED)

10. นายคมสันต  เชษฐโชติศักดิ์ 34 - ปริญญาโท  Illinois Institute of Technology 0.71 เปนบุตรของผูบริหารใน 2552-ปจจุบัน ประธานเจาหนาที่ฝายพาณิชย บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) ไมมี ไมมี

ลําดับที่ 1 2552-ปจจุบัน รองกรรมการผูอํานวยการ Film Business บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)

ปริญญาตรี University of California, Santa Barbara 2550-ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บริษัท สกาย-ไฮ เน็ตเวิรค จํากัด

2546-2549 ผูชวยกรรมการผูจัดการ บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)

2543-2545 Financial Consultant KPMG (Thailand)

ประเภทกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมบริษัท

บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)

ลําดับ
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

สัดสวนการถือหุน   
(รอยละ)

ชื่อ-สกุล/ ตําแหนง อายุ คุณวุฒิการศึกษา



บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) เอกสารแนบ 1

นายเกรียงไกร นายสุรชัย นายสุวัฒน นายดนัยศิษฏ นางพรพรรณ นายดามพ นายพิศิษฐ พลเอกไพโรจน นายวิทยา นายคมสันต

เชษฐโชติศักดิ์ เชษฐโชติศักดิ์ เชษฐโชติศักดิ์ เปสลาพันธ  เตชรุงชัยกุล นานา ดัชณาภิรมย พานิชสมัย ดานธํารงกูล เชษฐโชติศักดิ์

1. บมจ. อารเอส x /  // /  // /  /  // /  // / / / //
2. บจ. เค. มาสเตอร  / x /
3. บจ. เมจิค แอ็ดเวอรเทนเมนท x /  /
4. บจ. มรดก เอ็นเตอรเทนเมนท (เดิมชื่อ บจ. สครีน เฮด) x  /
5. บจ. เรด ดรามา x  /
6. บจ. อาวอง x  /
7. บจ. สกาย-ไฮ เน็ตเวิรค x  /  /
8. บจ. อาร เอส  ฟลม แอนด ดิสทริบิวชั่น x  /
9. บจ. ยาค (เดิมชื่อ บจ. ฟลมเซิรฟ) x  /  /
10. บจ. อารเอส อินสโตร มีเดีย (เดิมชื่อ บจ. พี.โอ.วี. (พอยท ออฟ วิว)) x  /
11. บจ. บางกอก ออรกาไนเซอร x  /
12. บจ. อาร.เอส.สตูดิโอ x  /
13. บจ. อาร.เอส. เทเลวิชั่น x  /
14. บจ. บลูแฟรรี่ (เดิมชื่อ บจ. เรด เซลเลอร) x /   /
15. บจ. ไอเดีย เพาวเวอร (เดิมชื่อ บจ. นิวส เจนเนอเรชั่น)

16. บจ. อะลาดิน เฮาส x  /
17. บจ. อาร.เอส. สปอรตมาสเตอร (เดิมชื่อ บจ. รักษเสียง) x  /  /
18. บจ. อาร สยาม x  /
19. บจ. จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย x
20. บจ. นาคาเซีย x  /
21. บจ. โพเอมา x  /
22. บจ. อารเอสไอ-ดรีม เอ็นเตอรเทนเมนท x  /  /
23. บจ. อารเอส อินเตอรเนชั่นแนล บรอดคาสติ้ง แอนด สปอรต แมเนจเมนท x  /  /
24. บจ. เอส-วัน สปอรต (เดิมชื่อ บจ. อารเอส เฟรชแอร) x  /

หมายเหตุ

x     ประธานกรรมการ
/      กรรมการ
//     กรรมการบริหาร

รายละเอียดเกี่ยวกับการดํารงตําแหนงผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมบริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552



บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) เอกสารแนบ 2

บริษัทยอย

1. บริษัท เค.มาสเตอร จํากัด นายดนัยศิษฏ เปสลาพันธ  นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล นายดามพ นานา

2. บริษัท เมจิค แอ็ดเวอรเทนเมนท จํากัด นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล นายสุวัฒน เชษฐโชติศักดิ์

3. บริษัท มรดก เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (เดิมชื่อ บริษัท สครีน เฮด จํากัด) นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล

4. บริษัท เรด ดรามา จํากัด นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล

5. บริษัท อาวอง จํากัด นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล

6. บริษัท สกาย-ไฮ เน็ตเวิรค จํากัด นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล นายคมสันต เชษฐโชติศักดิ์ นายสุพรรณ  เสือหาญ

7. บริษัท อาร เอส ฟลม แอนด ดิสทริบิวชั่น จํากัด นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล นางสาวมาลี เชษฐโชติศักดิ์

8. บริษัท ยาค จํากัด  (เดิมชื่อ บริษัท ฟลมเซิรฟ จํากัด) นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล นายดามพ นานา นางภัทธิรา ปาลวัฒนวิไชย

9. บริษัท อารเอส อินสโตร มีเดีย จํากัด (เดิมชื่อ บริษัท พี.โอ.วี. (พอยท ออฟ วิว) จํากัด) นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล นายวิญญลักษณ โสรัต

10. บริษัท บางกอก ออรกาไนเซอร จํากัด นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล

11. บริษัท อาร.เอส.สตูดิโอ จํากัด นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล นายณรงค ซื่อทรัพยอนันต

12. บริษัท อาร.เอส.เทเลวิชั่น จํากัด นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล

13. บริษัท บลูแฟรรี่ จํากัด (เดิมชื่อ บริษัท เรด เซลเลอร จํากัด) นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล นายสุวัฒน  เชษฐโชติศักดิ์

14. บริษัท ไอเดีย เพาเวอร จํากัด นายสุพรรณ  เสือหาญ

      (เดิมชื่อ บริษัท นิวส เจนเนอเรชั่น จํากัด) 

15. บริษัท อะลาดิน เฮาส จํากัด นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล

16. บริษัท อาร.เอส. สปอรตมาสเตอร จํากัด นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล นายสุวัฒน เชษฐโชติศักดิ์

       (เดิมชื่อ บริษัท รักษเสียง จํากัด)

17. บริษัท อาร สยาม จํากัด นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล

18. บริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จํากัด นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ นายสุทธิศักดิ์ ประศาสนครุการ

นายสุพรรณ เสือหาญ

19. บริษัท นาคาเซีย จํากัด นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล

20. บริษัท โพเอมา จํากัด นายดามพ นานา นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล

21. บริษัท อารเอสไอ-ดรีม เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล นายสุวัฒน เชษฐโชติศักดิ์ นายบุญเพิ่ม อินทนปสาธน

นายสมคิด อารยะสกุล

22. บริษัท อารเอส อินเตอรเนชั่นแนล บรอดคาสติ้ง แอนด สปอรต แมเนจเมนท จํากัด นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล นายสุวัฒน เชษฐโชติศักดิ์

23. บริษัท เอส-วัน สปอรต จํากัด (เดิมชื่อ บริษัท อารเอส เฟรชแอร จํากัด) นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล นางสาวธิดารัตน เชษฐโชติศักดิ์

นายคมวิทย เชษฐโชติศักดิ์

บริษัทที่เกี่ยวของ
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