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สาสนจากประธานกรรมการ
และ ประธานเจาหนาที ่บริหาร

เรียน    ท่านผู้ถือหุ้น 

  ปี 2555 เป็นปีที ่น่าตื ่นเต้นและมีสีสันอย่างยิ ่งสำหรับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ

กิจการโทรคมนาคมของประเทศ หลังจากที่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือ กสทช ทั้ง 11 คนในปี 2554 ทางคณะกรรมการชุดนี้ก็ได้มีการจัดประมูล

ใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคมในย่านความถี่ 2100 เมกกะเฮิร์ซ หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า

การประมูล 3 จี เป็นที่เรียบร้อย ซึ่งเมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการสามารถติดตั้งโครงข่ายได้ครอบคลุม

พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศก็จะเป็นประโยชน์และสร้างโอกาสให้กับธุรกิจที่เป็นเจ้าของเนื้อหาประเภทต่างๆ

ได้เป็นอย่างมาก

 ยิ่งไปกว่านั้นคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ยังได้ประกาศมอบใบอนุญาต

การประกอบกิจการโทรทัศน์ประเภทที่ไม่ใช้คลื่นความถี่หรือที่เป็นรู้จักกันในนามโทรทัศน์ดาวเทียมให้กับผู้

ประกอบการทุกรายที่ประกอบกิจการอยู่ในประเทศไทยอันถือว่าเป็นการยกระดับมาตรฐานการประกอบกิจการ

ประเภทนี้ให้อยู่ภายใต้ก หมายและมีการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ

 ทั ้งนี ้ อาร์เอส ในฐานะผู้ประกอบการรายใหญ่ในกิจการโทรทัศน์ประเภทไม่ใช้คลื ่นความถี่ได้รับ

ใบอนุญาตในการบร ิการสถานีมาทั ้งส ิ ้นจำนวน 5 ใบอนุญาต นอกจากนี ้ เราย ังได ้ร ับใบอนุญาต

ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์สำหรับให้บริการโครงข่าย ให้จำหน่ายเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์

ที ่สามารถใช้ร ับหรือแปลงสัญญาณในการร ับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์

แบบบอกรับเป็นสมาชิก รวมถึงใบอนุญาตให้มีไว้เพื่อจำหน่ายเครื่องรับ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่สามารถใช้รับ

หรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิก

ในการจัดจำหน่ายกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียมซันบอกซ์และการกำหนดการเรียงช่อง

 นอกเหนือจากการออกใบอนุญาตให้กับผู้ประกอบการเดิมที่อยู่ในตลาดโทรทัศน์ดาวเทียมแล้ว กสทช

ยังได้ประกาศเจตนารมณ์ในการเปลี่ยนแปลงระบบการออกอากาศโทรทัศน์ประเภทใช้คลื ่นความถี่หรือ

ที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า รีทีวี จากระบบ อนาล็อก ไปสู่ระบบดิจิตอลทั้งนี้ได้มีการประกาศขั้นตอนการประมูล

เพื่อรับใบอนุญาตประเภทต่างๆที่เกี่ยวข้องในกระบวนการเปลี่ยนผ่านระบบโทรทัศน์ครั้งใหญ่ในรอบ 50 ปี

ของประเทศในช่วงไตรมาส4ของปี2555 อันทำให้เกิดการตื่นตัวในอุตสาหกรรมสื่อโทรทัศน์เป็นอย่างมาก

ไม่ว่าจะเป็นผู ้ให้บริการโครงข่าย ผู ้ประกอบการบริหารสถานีแบบใช้คลื ่นความถี่ หรือแม้แต่ผู ้จำหน่าย

เครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
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 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ถือเป็นโอกาสครั้งสำคัญสำหรับผู้ประกอบการหลายภาคส่วนในการมีส่วนร่วม

กับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ไทย โดยอาร์เอส ในฐานะของผู้ประกอบการที่สร้างสรรค์

เนื้อหาหลากหลายประเภทในอุตสาหกรรมสื่อและบันเทิงมาอย่างยาวนานกว่า 30 ปี  ถือเป็นโอกาสครั้งยิ่งใหญ่

ที่จะใช้ศักยภาพในทุกๆด้าน เพื่อนำพาองค์กรก้าวจากการเป็นผู้ผลิตเนื้อหาไปสู่การเป็นผู้ประกอบกิจการสื่อ

ที ่มีความหลากหลาย โดยเราได้เตรียมพร้อมทั ้งในด้านเงินทุน บุคลากร และมีการศึกษาก ระเบียบ

ข้อบังคับต่างๆอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้สามารถเสนอราคาประมูลท่ีเหมาะสมในการนำใบอนุญาตมาประกอบกิจการ

เพื่อสร้างผลตอบแทนกลับสู่ผู้ถือหุ้นได้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 จากก้าวแรกในการเข้าสู่ธุรกิจสื่อโทรทัศน์ดาวเทียมเมื่อ 3 ปีที่แล้ว อาร์เอสยังคงสานต่อวิสัยทัศน์

ในการสร้างการเติบโตในธุรกิจสื่อด้วยการเปิดตัวช่องโทรทัศน์ดาวเทียมช่องที่ 5 ภายใต้ชื่อ อาร์เอส สปอร์ต

ลาลีกา เพื ่อต่อยอดในธุรกิจโทรทัศน์เพื ่อการรับชมแบบมีเง ื ่อนไขด้วยการบรรจุช ่องโทรทัศน์ช ่องนี ้

ไว้ในกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียมของบริษัท ภายใต้ชื่อเครื่องหมายการค้า ซันบอกซ์  โดยอาร์เอส

ได้ร่วมมือกับกลุ่มผู้ค้าจานดาวเทียมและกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียมในการจัดจำหน่ายกล่องรับ

สัญญาณดาวเทียม ซ ันบอกซ์  ไปสู ่ร ้านค้าทั ่วประเทศ โดยบริษ ัทฯลงทุนทางด้านการตลาดและ

การโฆษณาประชาสัมพันธ์เท่าน้ัน และพันธมิตรเป็นผู้รับผิดชอบเร่ืองการจัดจำหน่ายไปยังร้านค้าต่างๆท่ัวประเทศ

 สำหรับเศรษฐกิจไทยโดยรวมในปี 2555 มีการเติบโตถึง 5.9 เปอร์เซ็นต์โดยการคาดการณ์ของ

ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยสื ่อโทรทัศน์ในตลาดรวมก็ถือว่าเติบโตค่อนข้างดีในอัตรา 9 เปอร์เซ็นต์

จากการสำรวจของ เอจีบี นีลสัน รีเสิร์ช แต่ส่ือโทรทัศน์ดาวเทียมกลับเติบโตสูงถึง 35 เปอร์เซ็นต์ และอาร์เอสในฐานะ

ผู้นำในตลาดนี้จึงมีการเติบโตของรายได้โฆษณาสูงถึง 125 เปอร์เซ็นต์ ซึ ่งเกิดจากการเพิ่มขึ ้นของราคา 

และอัตราการใช ้นาทีโฆษณาของแต่ละสถานีท ี ่ส ูงข ึ ้นตลอด จากการเป็นผู ้นำทางด้านความนิยม

ในการรับชมหรือเรตติ้งทั้งนี้สถานี สบายดี ทีวี ครองตำแหน่งสถานีอันดับ 1 ของประเทศตลอดทั้งปี 2555  

ส่วนสถานีวาไรตี้บันเทิงอย่างช่อง 8 ก็ครอง เรตติ้งอันดับหนึ่งในกลุ่มวาไรตี้มาตลอดเช่นกัน ส่วนช่อง ยู แชนเนล 

ซึ่งเป็นสถานีเพลงก็ครองอันดับหนึ่งในกลุ่มผู้ ังวัยรุ่น โดยมีสถานี สตาร์แมกซ์ ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนจากชื่อเดิม 

คือ ยาค ทีวี เริ่มออกอากาศในวันที่ 1 ธันวาคม ภายใต้คอนเซ็ปต์ สตาร์วาไรตี้ ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีมากจาก

ทั้งผู้ชมและลูกค้าผู้ซื้อโฆษณา โดยบริษัทมีรายได้รวมจากธุรกิจสื่อโทรทัศน์ดาวเทียมทั้งสิ้น 566 ล้านบาท 

คิดเป็นการเติบโตทั้งสิ้น 125 เปอร์เซ็นต์

 ทั ้งนี ้บริษัทเชื ่อว่าการเติบโตของเม็ดเงินโฆษณาในตลาดโทรทัศน์ดาวเทียมจะยังคงดำเนินต่อไป 

ตราบใดที่การรับชมโทรทัศน์ของภาคครัวเรือนไทยผ่านการรับสัญญาณดาวเทียมยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

โดยบริษัทวิจัย อย่าง เอจีบี นีลสัน ได้รายงานตัวเลขการเพิ่มขึ้นของการรับชมผ่านกล่องรับสัญญาณดาวเทียม

และเคเบ้ิล ณ ส้ินปี 2555 อยู่ท่ี 66  เปอร์เซ็นต์ อันเป็นการยืนยันถึงความคุ้มค่าในการลงโฆษณาบนสถานีของอาร์เอส

ในราคาต่ำกว่า รีทีวีหลายเท่าตัวแต่สามารถเข้าถึงผู้ชมได้ใกล้เคียงกัน  บริษัทเช่ือว่าการเติบโตอย่างก้าวกระโดด

ของรายได้โฆษณาจะยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไปอีก 2-3 ปี
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 ในส่วนของธุรกิจวิทยุนั้น บริษัทมีการปรับมุมมองในการให้บริการสถานีเพลง ังแก่กลุ่มผู้ ังของคลื่น

คูล 93 าเรนไฮต์ โดยไม่ยึดติดกับการออกอากาศผ่านคลื่นวิทยุ เอ เอ็ม เท่านั้น แต่ขยายการออกอากาศ

ไปในรูปแบบของการให้บริการบนอุปกรณ์ส่ือสารพกพาต่างๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับไล ส์ไตล์ของคน งัท่ีเปล่ียนไป

ทำให้บริษัทสามารถขยายฐานคน ังไปยังกลุ ่มเป้าหมายที่หลากหลายมากขึ ้นและยังคงสามารถรักษา

ความเป็นอันดับหนึ่งในแง่ของความนิยมของสถานีเพลงไทยยอดนิยมไว้ได้เป็นปีที่11 ติดต่อกัน

 นอกจากนี ้เรายังได้ขยายจำนวนสถานีอีก 1 สถานี โดยต่อยอดความสำเร็จจากช่องสบายดีทีวี

ที ่ครองอันดับ 1 บนช่องทีวีดาวเทียมทั ่วประเทศ โดยได้เริ ่มออกอากาศสถานีวิทยุ สบายดี เรดิโอ88.5 

ในเดือนกันยายน และ ณ สิ้นปีก็สามารถขึ้นเป็นอันดับที่สองของการจัดอันดับความนิยมของสถานีเพลงลูกทุ่ง

ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลได้

 ในแง่ของรายได้ ธุรกิจส่ือวิทยุของอาร์เอสก็ยังคงมีการเติบโตสูงถึง 37 เปอร์เซนต์ และมีอัตราการทำกำไร

ขั้นต้นสูงถึง 62 เปอร์เซนต์ โดยบริษัทตั้งเป้าต่อยอดความสำเร็จจากแบรนด์คูล ไปสู่สถานีเพลงสากลในปี 2556  

ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่ยังมีช่องว่างทางการตลาดให้บริษัทสามารถขยายฐานคน ังได้

 สำหรับธุรกิจโชว์บิซในปี 2555 มีรายได้ลดลงราว 11 เปอร์เซนต์ อันเนื่องมาจากการลดลงของรายได้

จากการบริหารโครงการประชาสัมพันธ์ของภาครัฐ เพราะเกิดการชะลอการส่งมอบงานในช่วงปลายปี

 ทางด้านของสื่อในห้างโมเดิร์นเทรด หลังจากที่บริษัทฯได้ตัดสินใจไม่ต่ออายุสัมปทานในกลุ่มของบิกซี

และคาร์ ูร์ ซึ่งหมดอายุลงในเดือนกุมภาพันธ์และพ ษภาคม 2555 ตามลำดับ รายได้ของส่วนธุรกิจนี้จึงลดลง

อย่างมีนัยสำคัญ และบริษัทไม่มีแนวทางที่จะดำเนินการต่อในธุรกิจส่วนนี้ในอนาคต

 ในด้านของ ธุรกิจเพลงซ่ึงถือเป็นธุรกิจต้นน้ำในการสร้างสรรค์เน้ือหาเพ่ือนำไปต่อยอดในการทำธุรกิจต่างๆ

ของกลุ่มอาร์เอส มีรายได้รวมลดลง 5 เปอร์เซนต์อันเนื่องมาจากการลดลงอย่างต่อเนื่องของยอดขายซีดี วีซีดี 

ซึ่งบริษัทได้คาดการณ์ไว้แล้วและวางแผนการทำงานและปรับขนาดของทีมงานให้เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ

ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยไปให้ความสำคัญกับช่องทางการขายแบบดิจิตอลมากขึ้น อย่างไรก็ตามบริษัทก็ต้อง

ประสบกับการชะลอตัวของรายได้จากการขายผ่านรูปแบบการดาวน์โหลด การให้บริการเสียงรอสาย

ทั้งแบบซื้อเป็นเพลงๆ หรือการเป็นสมาชิกรายเดือนเนื่องจากผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรายในตลาด

มุ่งให้ความสนใจกับการเตรียมตัวประมูล3จีในช่วงไตรมาส 3 มากกว่าการนำเสนอบริการในรูปแบบใหม่ๆ

ออกสู่ตลาด ทำให้ฐานจำนวนสมาชิกไม่เกิดการขยายตัว ท้ังน้ีบริษัทเช่ือว่าเม่ือการวางโครงข่าย 3 จีของผู้ให้บริการ

โทรศัพท์เคล่ือนท่ีเสร็จส้ิน น่าจะมีบริการรูปแบบใหม่ๆออกสู่ตลาดมากข้ึนและน่าจะเป็นประโยชน์กับเจ้าของเน้ือหา

มากขึ้นในการนำเสนอเนื้อหาที่มีความหลากหลายมากขึ้นกับผู้บริโภค 
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 จากการเติบโตของอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาโดยรวมประกอบกับผลการดำเนินงานของสถานีโทรทัศน์

ดาวเทียมของอาร์เอสทำให้เรามีการเติบโตของรายได้รวม 3.9 เปอร์เซ็นต์ แม้จะมีการยกเลิกธุรกิจสื ่อ

ในห้างโมเดิร์นเทรด ซึ่งเคยมีตัวเลขรายได้สูงถึง 222 ล้านบาทในปี 2554 โดยปี2555 นี้ บริษัทมีรายได้รวม 

2,872.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 107.6 ล้านบาท หรือคิดเป็น 3.9 เปอร์เซ็นต์ ต้นทุนขายและบริการ 

1,825.0 ล้านบาท ลดลง 1.5 เปอร์เซ็นต์ในขณะที่รายได้เพิ่มขึ้น เป็นผลให้อัตรากำไรขั้นต้นในปีนี้ซึ่งแสดง

ในอัตรา 35 เปอร์เซ็นต์ สูงข้ึนจากปีก่อนซ่ึงแสดงในอัตรา 32 เปอร์เซ็นต์ ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร 643.5 ล้านบาท

เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 51.3 ล้านบาท หรือคิดเป็น 8.7 เปอร์เซ็นต์  กำไรสุทธิ 281.2 ล้านบาท ซึ่งเปลี่ยนแปลง

เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 71.8 ล้านบาท หรือคิดเป็น 34 เปอร์เซ็นต์

 ในด้านของความรับผิดชอบต่อสังคม อาร์เอสยังคงยึดมั ่นในการทำกิจกรรมเพื ่อสังคมควบคู่กับ

การดำเนินธุรกิจบันเทิงมาอย่างต่อเนื ่อง โดยในปี 2555 ที ่ผ ่านมา เราได้เข้าร่วมโครงการเพื ่อสังคม

มากมายหลายโครงการ รวมถึงเป็นผู้จัดกิจกรรมบางส่วนด้วยตนเอง ซึ ่งพอจะกล่าวถึงพอสังเขปได้ดังนี ้ 

โครงการ เพื่อนหญิงอาสา ท เต้านมเทียมช่วยผู้ป่วยมะเรงเต้านม  เพื่อช่วยเหลือเพื่อนหญิงที่ป่วยด้วย

โรคมะเร็งเต้านม ให้มีโอกาสได้กลับมามีเต้านมดังเดิม รวมถึงการสนับสนุนให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งได้รับความเสมอภาค

ในการรักษาโรค โครงการ  พรร า  โรงเรียน ท ดี วายในห วง  โรงเรียนบ้านนากลาง  สาขาบ้านห้วยผักกูด

อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน ให้เด็กและโรงเรียนยากจน

ในถ่ินทุรกันดาร โดยโครงการน้ี มีระยะเวลาโครงการต้ังแต่ปีพ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2555 โดยบริษัทได้เข้ามามีส่วน

ในการสนับสนุนโรงเรียนบ้านนากลาง สาขาบ้านห้วยผักกูด อ.แม่แจ่ม  จ.เชียงใหม่ ในเดือนธันวาคม 2555

 นอกจากนี ้ เรายังมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ 7 วันอันตราย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ  ภายใต้โครงการ 

   เพื ่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลปีใหม่  

เนื่องจากปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนนับวันยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ขณะเดียวกันหน่วยงานของภาครัฐ 

และ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องต่างร่วมมือร่วมใจกันรณรงค์ หามาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น 

เพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุการจราจรในช่วงเทศกาลสำคัญ

 บริษัทฯยังมุ ่งมั ่นดำเนินการส่งเสริม และพัฒนานโยบายการกำกับดูแลกิจการที ่ด ีของบริษัท 

อันเป็นการสะท้อนถึงการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีจริยธรรม ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

และส่ิงแวดล้อม ตลอดจนสร้างความเช่ือม่ันต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จากผลสำรวจการกำกับ

ดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี พ.ศ. 2555 (       

 2012) บริษัทฯยังคงได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่ม ดีเยี ่ยม  หรือ    

ซึ่งบริษัทฯได้รับต่อเนื่องกันถึง 3 ปีแล้ว

 

8สาสนจากประธานกรรมการ และ ประธานเจาหนาที ่บริหาร



 ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า หน่วยงานราชการ และผู้มีอุปการคุณ 

และที่สำคัญที่สุด คือ พนักงานและศิลปินทุกท่านที่ทุ่มเทแรงกาย แรงใจในการร่วมกันนำพาองค์กรของเรา

ให้ก้าวเดินต่อไปข้างหน้าอย่างเข้มแข็งและม่ันคง บริษัทไม่อาจฝ่า นัอุปสรรคและวิก ตต่างๆมากมายหลายคร้ังได้ 

หากไม่ได้รับการสนับสนุนทั้งแรงกายและแรงใจจากพันธมิตรในทุกๆมิติของเราได้ บริษัทฯจึงเห็นความสำคัญ

ของการทำงานเป็นทีมและน้ำใจที่ทุกคนเอื้อเ ื ้อเผื่อแผ่ให้แก่กันและอยากเห็นทุกท่านแบ่งปันน้ำใจต่อกัน 

รวมถึงเผ่ือแผ่ให้กับผู้ท่ีด้อยโอกาสกว่าในสังคม ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กรในการเป็นเครือข่าย

มีเดียครบวงจรที่นำเสนอผลงานบันเทิงคุณภาพในรูปแบบที่แตกต่าง และมีสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมอยู่เสมอ

 

นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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การ กษา
ปริญญาดุษ ีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สาขาการตลาด

มหาวิทยาลัยราชภั จันทรเกษม

ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณการทำงาน

นายสุรชัย เชษฐ ชติ ักดิ
ร านกรร การ ร านเ า นา บริ าร

2555 - ปัจจุบัน 

ประธานกรรมการ

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

25 5 - ปัจจุบัน 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

254  - 2555 

รองประธานกรรมการ 

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

RS 11ผูบริหาร



การ กษา

ประสบการณการทำงาน

นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล
นง กรร การ เ านการบริ

ร านเ า นา า ิบ ิการ

ปริญญาโท บริหารธุรกิจบัณฑิต ( ) 

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

แห่งจุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี

สถิติศาสตร์บัณฑิต จุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทยหลักสูตร

   รุ ่นที่ 8

ประกาศนียบัตรจากสมาคมบริษัท

จดทะเบียนไทยหลักสูตร

   รุ ่นที่ 4

2550 - ปัจจุบัน 

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายป ิบัติการ 

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

254  - ปัจจุบัน 

กรรมการ และเลขานุการบริษัท 

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

254  - 2550 

รองกรรมการผู้จัดการ - สำนักประธาน 

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) 

2544 - มีนาคม 254  

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้

ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) 

2542 - กรก าคม 2544 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 

บริษัทหลักทรัพย์ เอส จี สินเอเซีย จำกัด
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การ กษา ประสบการณการทำงาน

นายดามพ นานา
นง กรร การ ร านเ า นา

า การเงิน

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต ( ) 

   ,

 , . .  

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2550 - ปัจจุบัน 

กรรมการ

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) 

2550 - ปัจจุบัน 

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) 

2545  2550 

   

 ,   

RS 13ผูบริหาร



การ กษา ประสบการณการทำงาน

นายดนัย ิษ  เปสลาพันธ
นง ร งกรร การ น การ

า นกก า

น.บ.ท. เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมและ

ศึกษาก หมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

น.บ. นิติศาสตร์บัณฑิต

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประกาศนียบัตรทรัพย์สินทางปัญญา

และการค้าระหว่างประเทศ 

สำนักอบรมและศึกษาก หมาย

แห่งเนติบัณฑิตยสภา 

2550  ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

2550  ปัจจุบัน

รองกรรมการผู้อำนวยการ  สำนักก หมาย

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

2540  2550

ที่ปรึกษาก หมาย

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
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การ กษา ประสบการณการทำงาน

นายสุทธิ ักดิ ประ าสนครุการ
นง กรร การ น การ

บริ เกบ ิ ิ ิ ก

ปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาตรี นิติศาสตร์มหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประกาศนียบัตรบัณฑิตศึกษา

ก หมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

2555  ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

254   ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ 

บริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ ์ไทย จำกัด
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การ กษา

ประสบการณการทำงาน

นาย สรัตน วณิชวรากิจ
นง กรร การ

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ ( )

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ( )

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ

สาขาการตลาด

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ( )

2555  ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

254   ปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท วายที กรุป จำกัด

254   ปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท วีอาร์เค เอ็นจิเนียร์ริ ่ง จำกัด

254   ปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท แพนเอเชียอุตสาหกรรม จำกัด

RS 16ผูบริหาร



การ กษา

ประสบการณการทำงาน

นายพิ ิษฐ ดัชณา ิรมย
นง กรร การ ิ ร

ร านกรร การ ร บ

บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พาณิชยศาสตร์บัณฑิต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต

อบรมหลักสูตรผู้บริหารชั้นสูง

มหาวิทยาลัยสแตน อร์ด

ประเทศสหรัฐอเมริกา

อบรมหลักสูตรกรรมการจาก

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

อบรมหลักสูตรกรรมการตรวจสอบจาก

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

2550 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

254  - ปัจจุบัน

กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท เจมาร์ท จำกัด(มหาชน)

2545 - ปัจจุบัน

กรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

บริษัท ภูเก็ต อินเตอร์เนชั่นแนล ฮอสปิตอล จำกัด

2544 - ปัจจุบัน 

ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา

ในเครือบริษัท โปรเ สชั่นแนล อัลไลแอนซ์ กรุป จำกัด

25 5 - ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท โปลิ าร์ม จำกัด

RS 17ผูบริหาร



การ กษา ประสบการณการทำงาน

พลเอก ไพ รจน พานิชสมัย
นง กรร การ ิ ร กรร การ

ร บ

ปริญญาโท  พั นบริหารศาสตร์

มหาบัณฑิตทางพั นาสังคม 

สถาบันบัณฑิตพั นาบริหารศาสตร์(นิด้า)

ปริญญาตรี โรงเรียนนายร้อย

 . .

นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

2550 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

254  

รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ทบ.)

2548 

ประธานคณะที่ปรึกษา กองทัพบก

254  

ผู ้บัญชาการศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ

กองทัพบก

RS 18ผูบริหาร



การ กษา

ประสบการณการทำงาน

รอง าสตราจารยวิทยา ดานธำรงกูล
นง กรร การ ิ ร

กรร การ ร บการ ก า

ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต( ) 

  

ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาตรี  เศรษฐศาสตร์บัณฑิต

(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)สาขาการเงินการคลัง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2550 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบัน

รองศาสตราจารย์ระดับ9 และอาจารย์ประจำ

สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2552 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)

254  - 2550 

ผู ้อำนวยการโครงการวารสารบริหารธุรกิจ

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

254  - 2544 

ผู้อำนวยการฝ่ายอบรมสถาบันพั นา

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ( )
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นิติบุคคลที่บริษัท ถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ข้นไป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

36การลงทุน นบริษัทยอย

บริ ัทย่อย

บริษัท เค.มาสเตอร์ จำกัด

จัดจำหน่ายเทป ซีดี วีซีดี ดีวีดี 

(โอนธุรกิจให้บริษัทฯ ในปี 2551 และ

เริ่มรับจ้างจัดกิจกรรมในปี 2552)

02-511-0555

02-938-5630-2

02-938-8000

02-938-5691-3

02-511-0555

02-511-0555

02-511-0555

02-746-7432

02-938-5420-1

02-511-0555

02-511-0555

02-511-2324

02-938-5669

02-938-8855

02-938-5694

02-511-2324

02-511-0555

ต่อ 2751

02-511-2324

02-746-7434

02-938-7751

02-511-2324

02-511-2324

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญ

2,000,000

25,000

250,000

50,000

1,200,000

300,000

1,500,000

1,500,000

200,000

50,000

50,000

ผลิตรายการโทรทัศน์

จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์

ผลิตรายการวิทยุ และ รับจ้างจัดกิจกรรม

รับจ้างจัดกิจกรรม

บริหารสื่อรูปแบบต่างๆในโมเดิร์นเทรด

ให้บริการและรับจ้างจัดกิจกรรมด้านการกี า

ให้เช่าพื้นที่สนาม ุตบอล

รับจ้างจัดกิจกรรม

รับจ้างจัดกิจกรรม

ผลิตและจำหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์
ถือหุ้นทางอ้อมโดย บริษัท โพเอม่า จำกัด 

บริษัท ยาค จำกัด (เดิมชื่อบริษัท ิล์มเซิร์  จำกัด)

บริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จำกัด

บริษัท สกาย-ไฮ เน็ตเวิร์ค จำกัด

บริษัท โพเอม่า จำกัด

บริษัท อาร์เอส อินสโตร์ มีเดีย จำกัด 
(เดิมชื่อ บริษัท พี.โอ.วี. (พอยท์ ออ  วิว) จำกัด)

บริษัท อาร์เอส อินเตอร์เนชั่นแนล
บรอดคาสติ้ง แอนด์ สปอร์ต แมเนจเม้นท์ จำกัด

บริษัท เอส  วัน สปอร์ต จำกัด 
(เดิมชื่อ บริษัท อาร์เอส เ รชแอร์ จำกัด)

บริษัท ไอเดีย เพาเวอร์ จำกัด
(เดิมชื่อบริษัท นิวส์ เจนเนอเรชั่น จำกัด)

บริษัท อะลาดิน เฮ้าส์ จำกัด

บริษัท บลูแ ร์รี่ จำกัด 

ประเภทกิ การ โทร ัพท โทรสาร
ชนิด นวน

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11



37การลงทุน นบริษัทยอย

บริ ัทย่อย

02-511-0555

02-511-0555

02-938-8596-7

02-511-0555

02-511-2324

02-511-2324

02-938-8598

02-511-2324

02-511-0555

02-511-0555

02-511-0555

02-511-0555

02-511-2324

02-511-2324

02-511-2324

02-511-2324

02-951-9688 02-951-9011

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญ

40,000

10,000

40,000

45,000

40,000

30,000

50,000

3,700,000

20,000

รับจ้างจัดกิจกรรม

รับจ้างจัดกิจกรรม

ผลิตรายการโทรทัศน์และรับจ้างผลิตงานกิจกรรม

บริษัท นาคาเซีย จำกัด

บริษัท อาวอง จำกัด*

บริษัท อาร์ สยาม จำกัด*

บริษัท อาร์.เอส. สปอร์ตมาสเตอร์ จำกัด*

รับจ้างผลิตภาพยนตร์ และ รายการโทรทัศน์

จัดจำหน่ายภาพยนตร์และรับจ้างผลิตภาพยนตร์

รับจ้างจัดคอนเสิร์ตและกิจกรรมต่างๆ

รับจ้างจัดคอนเสิร์ตและกิจกรรมต่างๆ

รับจ้างจัดคอนเสิร์ตและกิจกรรมต่างๆ

บริษัท อาร์.เอส.เทเลวิชั่น จำกัด*

บริษัท อาร์ เอส ิล์ม แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด*

บริษัท บางกอก ออร์กาไนเซอร์ จำกัด*

บริษัท ดี มีเดีย แอนด์ โปรดักชั่น จำกัด

บริษัท เลเซอร์เ ส เรคคอร์ดส จำกัด

ประเภทกิ การ โทร ัพท โทรสาร
ชนิด นวน

12

13

14

15

16

17

18

19

20

* หมายถึง บริษัทที่หยุดทำการชั่วคราว

นิติบุคคลที่บริษัท ถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ข้นไป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 (ตอ)
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RS สรุปขอมูลทางการเงิน

สรุปขอมูลทางการเงิน
(บาท)

39

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

ลูกหนี้การคา - อื่น - สุทธิ

สินคาคงเหลือ - สุทธิ

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ 

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ

รวมสินทรัพย

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

หนี้สินภายใตสัญญาเชาทางการเงิน

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

รวมหนี้สิน

ทุนจดทะเบียน

ทุนชำระแลว

กำไรสะสม

จัดสรร-สำรองตามกฎหมาย

ที่ยังไมไดจัดสรร

รวมสวนของผูถือหุน

รายไดรวม

ตนทุนขายและบริการ

คาใชจายในการขายและบริหาร

ตนทุนทางการเงิน

ภาษีเงินได

กำไรสุทธิ

จำนวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก ณ มูลคาที่ตราไว 1 บาท

กำไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 

มูลคาตามบัญชีตอหุน 

364,370,910

487,009,119

52,434,345

135,475,848

163,111,566

1,557,693,118

-

225,314,325

12,386,365

15,000,000

669,744,574

1,026,000,280

708,068,528

7,228,639

168,944,893

887,948,544

2,917,607,711

1,967,538,244

550,507,297

13,901,404

59,411,440

316,651,545

703,161,839

0.45

1.24

282,173,936

626,098,827

37,391,683

111,763,356

469,230,750

1,873,129,260

-

231,307,991

4,586,604

-

697,818,863

1,026,000,280

882,654,428

17,959,027

146,907,617

1,175,310,397

2,765,022,359

1,853,161,935

582,328,811

2,707,203

97,304,092

219,661,206

870,696,490

0.24

1.33

313,597,281

652,952,824

140,563,872

259,519,850

643,320,328

2,490,512,913

86,000,000

195,323,620

2,487,906

240,000,000

1,232,466,002

1,026,000,280

882,692,428

32,312,196

146,907,617

1,258,046,911

2,872,592,139

1,824,959,726

634,869,217

7,509,169

125,915,050

270,740,912

873,049,466

0.32

1.44

รายการ
ตรวจสอบ

งบการเงินรวม
2553

ตรวจสอบ
งบการเงินรวม

2554

ตรวจสอบ
งบการเงินรวม

2555
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ธุรกิจในปจจุบันของกลุมอารเอส ประกอบดวย 3 ธุรกิจหลัก ไดแก ธุรกิจเพลง ธุรกิจโชวบิซ และธุรกิจสื่อ 

2553 2554 2555 

ประเ ทรายได

รายไดจากธุรกิจเพลง
รายไดจากธุรกิจ ชวบิ
รายไดจากธุรกิจสื่อ

รายไดจากธุรกิจอื่น
รายไดรวม

จำนวนเงิน
 (ลานบาท)

สัดสวน
%

จำนวนเงิน
 (ลานบาท)

สัดสวน
%

จำนวนเงิน
 (ลานบาท)

สัดสวน
%

ที่มา: ฝายจัดการของบริษัทฯไดนำงบการเงินสำหรับป 2553 มาจัดประเภทรายการใหมตามโครงสรางรายไดของกลุมธุรกิจ

        ธุรกิจเพลงประกอบไปดวยการทำงานใน   4   สวนหลักๆ  ไดแก   การผลิต   และ   โปรโมทผลงานเพลง 

การจัดจำหนายในรูปแบบของ i ital การจัดจำหนายในรูปแบบของ P ical Sale  และการจัดเก็บลิขสิทธิ์

ธุรกิจเพลง

        ธุรกิจเพลงของอารเอส มีการดำเนินงานในลักษณะครบวงจร ครบทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน ตั้งแต

การคัดเลือกศิลปน การทำงานเพลง การทำการโปรโมท  การวางกลยุทธสื่อและการตลาด  การบริหารศิลปน 

และการบริหารคอนเทนตเพลง   ทั้งในแงตัวศิลปน   ตัวงานเพลง   ในรูปแบบทั้ง      i ital Content    และ 

P ical Content 

RS ลักษณะการประกอบธุรกิจ

31

25

42

3

100

1,053.0

533.3

663.3

667.7

2,917.6

36

18

23

23

100

934.5

814.1

941.9

74.5

2,765.0

34

29

34

3

100

883.2

718.8

1,192.9

77.6

2,872.5

41



RS ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ขั้นตอนการดำเนินงานที่สำคัญ

1.  การวางโครงสรางการประกอบธุรกิจเพลง   ( u ine  odel )   เนื่องจากอารเอส  มีศิลปนจำนวนมากทำให

     สามารถผลิตผลงานเพลงไดหลากหลาย  เพื่อตอบสนองกลุมเปาหมายไดครบทุกกลุมและสามารถผลิตผลงาน

     ออกสูตลาดไดอยางตอเนื่อง  การทำงานเพลงจะเร่ิมตนจากการนำเสนอแนวความคิด คอนเซปตของงาน  และ

     กำหนดกลุมผูฟงเปาหมายตอคณะกรรมการบริหารธุรกิจเพลง     ( u ic  u ine   ana e ent  oard ) 

     เพื่อพิจารณาอนุมัติในหลักการ  โดยแผนการผลิตแตละเพลงจะแตกตางกันไปตามประเภท  และประมาณการ

     ยอดขายของแตละเพลงเปนสำคัญ   หลังจากนั้นการทำงานเพลงจะดำเนินการอยางอิสระโดยทีมงานในแตละ

     คายเพลง     โดยทีมงานจะดำเนินการทั้งแผนการประชาสัมพันธ     การวางกลยุทธการโปรโมท       และนำมา

     ประสานงานรวมกับหนวยงานบริหารการใชสื่อและหนวยงานจัดจำหนาย    เพื่อทำใหผลงานที่ออกมาผานการ

     วางแผนและการกลั่นกรองทุกขั้นตอน ดังนั้นคุณภาพของผลงานจะตรงกับความตองการและกระแสความนิยม

     ของตลาด ณ ปจจุบัน 

 
2.  การวางนโยบายการผลิตผลงานในจำนวนที่เหมาะสม เนนการใหความสำคัญกับคุณภาพของผลงาน และการ

     ดูแลสินคาเมื่อออกสูตลาดอยางใกลชิดตั้งแตตนจนจบกระบวนการ ทำใหการผลิตผลงานแตละชุดเปนไปตาม

     การวางแผนในขั้นตน และมียอดขายเปนไปตามการคาดการณ 

3.  การใชประโยชนจากสื่อตางๆ ไมวาจะเปนสื่อโทรทัศน  ทั้ง   Free   และ  Satellite      สื่อวิทยุ  สื่อสิ่งพิมพ

     สื่อออนไลนทั้งทาง We ite และ Social edia ตางๆ ของบริษัทฯและบริษัทในเครือเพื่อใหการประชาสัมพันธ

     ผลงานมีประสิทธิภาพ และเปนการใชสื่อที่มีอยูทั้งหมดใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

4.  การมีระบบการจัดจำหนายที่มีประสิทธิภาพ สามารถกระจายสินคาถึงผูบริโภคไดอยางทั่วถึง ทั้งในรูปแบบของ

     i ital  Content  และ  P ical  Content  มีการติดตาม  การทำงาน  และบริหารระบบการจัดจำหนายอยาง

     ใกลชิด

5.  การบริหารจัดการลิขสิทธิ์งานเพลงที่มีอยูอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อสรางรายไดเพิ่มเติมใหกับบริษัท 

6.  การวางนโยบายในการเปดโอกาสใหกับกลุมศิลปนใหม นักแตงเพลง และชองทางสรางสรรคงานเพลง

     รูปแบบใหม เพื่อพั นาและยกระดับงานเพลงของกลุมอารเอสใหทันสมัยและครอบคลุมกลุมเปาหมาย

     ตลอดเวลา
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การประกอบธุรกิจเพลง มีรายไดหลักจาก 4 แหลงดังนี้

1.  รายไดจากการขายผลิตภัณฑเพลงในรูปแบบตางๆ ผานทางระบบดิจิตอล ( i ital Content) ไมวาจะเปนการ

     ดาวนโหลดเพลง ( ownload), การดาวนโหลดเสียงเรียกเขาผานทางโทรศัพท (Rin  tone), การเลือกซื้อเพลง

     รอสายผานเครือขายของระบบโทรศัพทเคลื่อนที่  (Rin  ac  one) , การดาวนโหลดเพลง (Full Son ) ผาน

     ชองทางตางๆทั้ง i une  เว็บไซต   www.r online u ic.co    หรือผานเครือขายของระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ 

     (W P), การฟงเพลงในรูปแบบ nline Strea in  ผานระบบ ee er

2.  รายไดจากการขายผลิตภัณฑเพลงในรูปแบบของซีดีเพลง (C ) , P3 ทั้งการรวมฮิตซิงเกิ้ลใหมและการรวมฮิต

     เพลงเกาในรูปแบบตางๆ รวมไปถึงวีซีดี ( C ) และ ดีวีดี ( ) บันทึกภาพการแสดงคอนเสิรตของศิลปนตางๆ

     ทั้งเพลงไทยสากลและลูกทุง 

3.  รายไดจากการบริหารคอนเทนตเพลง ( u ic Content ana e ent)  เปนการบริหาร Content ตางๆของธุรกิจ

     เพลง  โดยการนำชองทางการสื่อสาร และ แผนทางการตลาดของศิลปนมารวมกัน  เชน  การทำคอนเสิรตรวมกับ

     การออกทัวรสัมภาษณวิทยุตางจังหวัด นำเสนอพรีเซนเตอรพรอมกับการทำเพลงโปรโมท ทำกิจกรรมพิเศษใหกับ

     ลูกคาเพิ่มเติม  และประชาสัมพันธไปกับสื่อตางๆในเครือ   ไมวาจะเปนสื่อโทรทัศนและสื่อวิทยุ  เพื่อเพิ่มการมอง

     เห็นสินคาในจุดตางๆใหกับสินคาของลูกคา ( edia o ure)

4.  รายไดจากการจัดเก็บลิขสิทธิ์เพลง บริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จำกัด หรือในชื่อยอวา CC 

     (  C R R  C C  C ., .) เปนบริษัทในเครือที่ทำหนาที่จัดเก็บลิขสิทธิ์ผลงานตางๆ

     ที่ถูกนำไปใชในเชิงพาณิชยใหกับบริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน)

ิลปนนักรอง นสังกัด (  )
      ปจจุบันบริษัทฯ มีศิลปนนักรองเพลงไทยสากล และเพลงไทยลูกทุง ประกอบดวยศิลปนเดี่ยวและ

ศิลปนกลุม ซึ่งสามารถนำเสนองานเพลงในแนวที่หลากหลายตางกัน ตัวอยางศิลปนในอารเอส ไดแก 

1.  ศิลปนเพลงไทยสากล

ศิลปนเดี่ยว ศิลปนกลุม

ฟลม รัฐภูมิ, แจค, เชน, หวิว, R , 
ปาน ธนพร, เนย S R , P. . ,

, PR , , ขนมจีน, หวาย,

, มิณฑร, ฝาย แอมไฟน, ธามไธ

R  , C  , C , เลาโลม,  

ไอน้ำ, พริกไทย, R.F , F S,  F , 

F R, เคลิ้ม, R  F R, S , R

RR , - C, F R- , F  F  W, 

 P, 3.2.1,  P , SS  F , - -S,

e o Project
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2.  ศิลปนเพลงไทยลูกทุง

ศิลปนชาย ศิลปนหญิง ศิลปนกลุม

หนู มิเตอร, หลวงไก, บาววี,

สนุก สิงหมาตร, อู พันทาง, 

ทัช ณ ตะกั่วทุง, กุง สุทธิราช, 

ธันวา ราศีธนู, ณัฎฐ กิตติสาร,

ออฟ ดอกฟา, วิด ไฮเปอร, 

เอ็กซ,วิว ชัชวาล, หนวด สะตอ,

ตอภู, เดน, เอ-ม็อบ, นานฟา, 

หญิง ธิติกานต, บิว กัลยาณี,

แคท รัตกาล, กระแต, กระตาย,

ใบเตย, ลูกตาล, อลิซ, การะเกด,

จินตรา พูนลาภ, เปรม ปรียาภรณ,

ฟลม ณรินทริพย, ปอ ปาริชาติ, 

วิรดา วงศเทวัญ, นุย สุวีณา,

เอเซียร, เจียบ เบญจพร, ลูกน้ำ,

แมงปอ, ติก ชนัญ, อุม กศิญา,

ทราย, เมอรซี อาร สยาม จูเนียร,

ออย กะทอน, ไอซ, ยิ้ม

บลูเบอรรี่, โปงลางสะออน, โอ-เอ,

วงสะลอ, ประถมบันเทิงศิลป, 

สโมสร ชิมิ

การตลาดและ าวะการแขงขัน
         ปจจุบันการบริโภคเพลงของกลุมเปาหมายสวนใหญมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการบริโภค ซีดี, วีซีดี

กลายเปนการซื้อผลิตภัณฑทางชองทาง   i ital C annel   เปนหลัก   ทำใหธุรกิจเพลงจำเปนตองปรับเปลี่ยน 

Content ไดหลากหลายมากขึ้น เพื่อใหสามารถนำไปขายไดในหลากหลายชองทางโดยไมจำเปนจะตองทำเปน 

P ical Product เสมอไป 

         นอกจากนี้ปญหาเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์เพลง เกิดขึ้นอยางกวางขวางผานทางระบบออนไลนหรือระบบ

ดิจิตอล การตรวจสอบและการปราบปรามทำไดยาก ทำใหบริษัทผูประกอบธุรกิจเพลงรายยอยหรือคายเพลง

ขนาดเล็กดำเนินธุรกิจไดยาก บางครั้งถึงขั้นตองปดกิจการไป

การจัดจำหนาย นรูปแบบของ 
          บริการทางดาน i ital o ile นั้นแบงเปน 2 กลุมใหญ  คือ บริการ  o ile ownload  และบริการ

เสียงรอสาย ซึ่งการใหบริการ o ile ownload นั้นมีรูปแบบบริการคือ เสียงเรียกเขา (Rin tone) เต็มเพลง

(Full on ) มิวสิควีดิโอ (Full ) รวมไปถึงการฟงเพลงในรูปแบบ   u ic Strea in  Ser ice  ผานระบบ

ee er

          บริการเสียงรอสายเปนบริการที่ไมสามารถละเมิดลิขสิทธได เพราะบริการนี้จำเปนตองใชระบบของบริษัท

ผูใหบริการเสียงรอสาย    ทั้งการซื้อเปนรายเพลงและการซื้อเหมาผานการสมัครสมาชิกเปนรายเดือนจากบริการ

ซุปเปอรเหมา *339 สำหรับเพลงไทยสากล และ *223 อารสยามจัดให สำหรับเพลงลูกทุง

44



RS ลักษณะการประกอบธุรกิจ

การตลาดและ าวะการแขงขัน
       เนื่องจากการทำตลาดบริการ   i ital Content  นั้นเปนสิ่งที่ทาทาย เพราะพฤติกรรมผูบริโภคเปลี่ยนแปลง

รวดเร็วมาก รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ทำใหการเขาถึงบริการทำไดอยางสะดวกขึ้น โดยกลยุทธ

ทางการตลาดที่จะทำใหบริการในรูปแบบ     i ital     ประสบความสำเร็จนั้น    ตองทำใหบริการนั้นๆเหมาะสม

ในแตละกลุม    พรอมทั้งใชงานงายและเขาถึงไดอยางรวดเร็ว    เนื่องจากกลุมลูกคาของทางบริษัทนั้นกวางมาก

ตั้งแตเด็ก วัยรุน  นักเรียน  นักศึกษา คนทำงาน  จนกระทั่งถึงผูใหญ ดังนั้นการที่จะมีบริการที่สามารถตอบสนอง

ความตองการของกลุมเหลานี้จึงเปนกลยุทธที่สำคัญ     รวมไปถึงชองทางการจัดจำหนายที่สามารถเขาตรงไปยัง

กลุมลูกคาเหลานี้ได  โดยในชวงที่ผานมานั้นการใหบริการจำเปนตองพึ่งพาชองทางการจัดจำหนายจากทางผูให

บริการเครือขายโทรศัพทมือถือ  ซึ่งแตละโครงขายก็มีชองทางใหลูกคาโทรเขาไปขอรับบริการที่แตกตางกัน  และ

ปจจุบันมีชองทางในการเขาถึงผูบริโภคโดยตรงมากขึ้น   โดยไมตองพึ่งพิงเครือขาย   อาทิ   การดาวนโหลดผาน 

i une  การดาวนโหลดผานเว็บไซตของบริษัทโดยตรง และการฟงเพลงในรูปแบบ  u ic Strea in   ผานผูให

บริการระดับโลกอยาง ee er 

       โดยในป 2555 สำหรับชองทางการจัดจำหนายผานทางผูใหบริการเครือขายโทรศัพทมือถือ บริษัทฯมุงเนนการ

เจาะการตลาดในบริการ   *223   อารสยามจัดให  ซึ่งเปนบริการแบบเหมาจายรายเดือน  โหลดไดไมอั้น  เจาะกลุม

ลูกคาที่ชื่อชอบเพลงของคายอารสยาม ซึ่งไดรับกระแสตอบรับเปนอยางดี นอกจากนี้ยังไดเริ่มใหบริการดาวนโหลด

เพลงผาน i une  และบริการฟงเพลง u ic Strea in  ผาน  ee er ที่เจาะกลุมลูกคาที่ทันสมัย ตามเทคโนโลยี

และมีใจรักในเสียงเพลง    ซึ่งบริการเหลานี้จะเขามาตอบโจทยไลฟสไตลของลูกคาที่เปลี่ยนแปลงไปไดเปนอยางดี 

นอกจากนี้ ยังมีบริการ ซุปเปอรเหมา   *339   ซึ่งเปนบริการแบบเหมาจายรายเดือนๆ  ละ  29  บาท โหลดไดไมอั้น 

โดยเปดใหบริการทั้ง  เปนแพ็กเกจ  ruetone Full on   มิวสิควีดิโอ และแพ็กเกจเสียงรอสายแลว บริษัทฯยังออก

บริการเทศกาลเสียงรอสาย  ดาวนโหลดเสียงเพลงรอสายไดในราคา   29   บาท  ทำใหสามารถขยายฐานลูกคาได

มากขึ้น 

าวะการแขงขัน
       การใหบริการในรูปแบบ i ital Content นั้นเปนบริการที่มีแนวโนมการเติบโตที่สูงทุกป เนื่องจากเทคโนโลยี

มีการพั นาอยางรวดเร็ว   โดยเฉพาะบริการที่มาพรอมกับอุปกรณ       S art P one     ดังนั้นการใหบริการของ 

i ital o ile Content นั้นจะตองสามารถรองรับความตองการของผูใชงานในกลุม S art P one ดวย แตเนื่อง

จากโครงขาย 3  มีความลาชา ทำใหการแขงขันในปนี้เนนไปที่บริการ และ Content สำหรับเครื่อง S art P one

ทำให  i  ualit  Full on  และ i  ualit   เปนที่นิยม เนื่องจากจอภาพที่มีขนาดใหญขึ้น พรอมกับทั้ง

พั นาลำโพงเสียงที่ดีขึ้น

การจัดหาผลิต ัณ หรือบริการ
      การจัดหาและพั นาผลิตภัณฑนั้นถือเปนปจจัยสำคัญสำหรับธุรกิจ i ital Content ซึ่งตองอาศัยการทำงาน

ทั้ง 3 ดานไปพรอมๆ กัน ไมวาจะเปนเรื่องของระบบโครงขายที่จะสามารถรองรับการใหบริการ จนถึงเครื่องลูกขาย

ที่ตองมีความพรอม และContent ที่ตองมีการพั นาใหสามารถใชงานได 

     รวมไปถึงการเนนพั นาบริการใหม ๆ เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา ไมวาจะเปนทางดานภาพและ

เสียง รวมไปถึงชองการการจัดจำหนายใหมๆ ในอนาคต
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การจัดจำหนาย นรูปแบบของ  
       RS u ic i tri ution  ทำหนาที่จัดจำหนายซอฟตแวรบันเทิงตางๆ ของอารเอส (สินคาในรูปแบบของ  C  

C และ )   ผานชองทางการจัดจำหนายตางๆ  ไดแก   raditional trade   (รานคาสง  และ  รานคาปลีก) , 

odern trade ( er ar et, con enience tore, u ic and o ie o ) และชองทางใหมอื่นๆ  โดยมีแนว

ทางการบริหารงาน ดังนี้

1.  การวางโครงสรางระบบการจัดจำหนาย 

       เปนการบริหารงานเพื่อใหสินคาของอารเอส กระจายไปสูกลุมเปาหมายไดอยางถูกตองและแมนยำ เนื่องจาก

สินคาที่จัดจำหนายนั้นมีหลากหลายประเภท      ทำใหกลุมลูกคาเปาหมายแตกตางกันออกไปดวย     ดังนั้นระบบ

การจัดจำหนายถือเปนปจจัยสำคัญในการสนับสนุนและสงเสริมใหสินคาตางๆ     เหลานี้สามารถเขาถึงกลุมลูกคา

เปาหมายที่วางไว  รวมถึงการเพิ่มจำนวนสาขาของรานคาที่ดูแลอยูใหครอบคลุมทั่วประเทศ   ซึ่งจะเปนปจจัยเสริม

ในการผลักดันใหสินคาของอารเอส เปนที่รูจักและกระจายตัวไดอยางแพรหลายยิ่งขึ้น

2.  การเลือกใชแหลงผลิตสินคาที่มีการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน 

       RS  u ic   i tri ution   ไดวางนโยบายในการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของสินคา    โดยเริ่มตนจาก

กระบวนการตรวจสอบมาสเตอรใหสมบูรณแบบ    กอนจะนำไปผลิตเปนซอฟตแวรบันเทิง   และจัดหาแหลงผลิต

ที่มีเครื่องจักรและอุปกรณทันสมัย    ผานการรับรองจากองคกรมาตรฐานสากล    มีกระบวนการในการตรวจสอบ

คุณภาพของการผลิต อาทิ  ความสมบูรณของภาพและเสียง, คุณภาพการพิมพปก เปนตน มีการควบคุมคุณภาพ

ของวัตถุดิบและการผลิตชิ้นสวนตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน แผนและกลองซีดี เพื่อใหไดรับสินคาที่มีคุณภาพสูงออกมา

สูกลุมลูกคา

3.  การวางแผนกลยุทธทางการตลาดใหมีประสิทธิภาพ 
      RS  u ic  i tri ution  ในฐานะที่เปนตัวแทนจำหนายผลงานเพลงของอารเอส  ซึ่งเปนหนวยงานที่พบปะ

ลูกคาในตลาดอยูตลอดเวลา   ทำใหสามารถสำรวจความตองการของลูกคาไดสม่ำเสมอทุกเดือน  โดยจะทำการ

ประเมินผลการสำรวจเพื่อสรุปและประมวลผล จากนั้น  RS u ic i tri ution  จะนำเสนอผลการสำรวจใหแต

ละคายเพลงทราบ    ทำใหแตละคายเพลงไดรับภาพสะทอนจากลูกคาอยางชัดเจน   และสามารถนำไปปรับปรุง

การผลิตผลงานเพลงออกมาใหตรงกับความตองการของตลาดและกลุมลูกคามากที่สุด   นอกจากผลงานเพลงที่

ตรงกับความตองการของตลาดแลว RS u ic i tri ution ยังมีมาตรการในการใชทรัพยากรที่มีอยูเพื่อสงเสริม

การจัดจำหนายสินคาตางๆดวย ไดแก สื่อโทรทัศน เปนตน   

4.  การควบคุมตนทุนการผลิตและจัดจำหนาย

     เนื่องดวย  RS  u ic  i tri ution เปนหนวยงานดูแลและบริหารงานดานการผลิตและจัดจำหนายสินคาของ

อารเอส ทั้งหมด จึงตองวางแผนการทำงานดานการผลิตใหสอดคลองกับคายเพลงตางๆ ทั้งนี้ไดมีการประสานงาน

และวางแผนการจัดจำหนายรวมกับคายเพลงตางๆ เพื่อใหสามารถผลิตสินคาในจำนวนที่เหมาะสมกับจำนวนขาย

จริงที่ประมาณการไว 
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    หนาที่สำคัญอีกประการหนึ่งของ RS u ic i tri ution คือ การบริหารสินคาคงคลังของอารเอสใหอยูในระดับ

ที่เหมาะสม เนื่องจากสินคาของธุรกิจเพลงมีอัตราการหมุนเวียนสินคาคอนขางสูง  ทำให  RS  u ic  i tri ution 

ตองวางนโยบายการบริหาร    และการทำงานใหสอดคลองกับสถานการณตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 

ซึ่งแมวาจะมีการวางแผนการจัดจำหนายตั้งแตตนทางรวมกับธุรกิจเพลงแลวก็ตาม  แตก็ยังตองมีการปรับแผนการ

ทำงานใหทันสมัยอยูเสมอ  เพื่อปองกันปญหาเรื่องสินคาลาสมัย อันเปนปจจัยหลักที่จะสงผลกระทบตอการบริหาร

สินคาคงคลังของอารเอส

การตลาดและ าวะการแขงขัน
กลยุทธทางการตลาด

1.  กลยุทธการจัดจำหนายใหมีประสิทธิภาพ 

     เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดจำหนายสินคาของอารเอส   RS  u ic  i tri ution   ไดมีการกำหนดแผนงาน

กอนที่จะจัดจำหนายสินคาแตละรายการ  ในจำนวนสินคาที่เพียงพอ   และเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย  ภายในชอง

ทางการจัดจำหนาย ทั้ง raditional trade และ odern trade คิดเปนสัดสวนประมาณ 30  และ 70  ตามลำดับ

โดยมีโครงสรางดังนี้ 

2.  กลยุทธการวางแผนกิจกรรมทางตลาด 

     ฝายการตลาดไดวางแผนกิจกรรมสงเสริมการขาย ณ จุดขาย  ( elow-t e-line acti it )  ในรูปแบบตางๆ 

ตลอดป ทั้งเพลงไทยสากลและเพลงลูกทุง เพื่อผลัดเปล่ียนและหมุนเวียนไปยังบริเวณจุดขายตางๆที่เปนกลุม

ลูกคาเปาหมาย   โดยมีการใชสื่อ   ณ  จุดขาย   ( Point o  ale )   ที่สามารถดึงดูดความสนใจของกลุมลูกคา

เปาหมายได    และไดรับการตอบรับจากลูกคาเปนอยางดี    ทั้งยังสามารถสรางความพึงพอใจใหกับรานคาที่

เปนตัวแทนจำหนายสินคาของบริษัทฯ

RS  Music  Distribution

Traditional trade Modern & Emerging

Whol esaler Retailer

Mini Music Shop and
Side Street Kiosk

Hyper
Market /
Super
Store

Covenience
Stores

Gas
Station
Stores
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&
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3.  ระบบการวิเคราะหขอมูลการขายที่ถูกตองและแมนยำ

     จากการที่บริษัทฯนำเอาระบบคอมพิวเตอรเพื่อการบริหารฐานขอมูล  เขามาใชกับธุรกิจการจัดจำหนาย ทำให

บริษัทฯสามารถตรวจสอบยอดขายและวางแผนการจัดจำหนายของรานคาไดอยางแมนยำ   ซึ่งสงผลใหฝายขาย

และฝายการตลาดสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธทางการขายและการตลาดไดรวดเร็วและทันกับสถานการณในชวง

เวลานั้นๆ ตามขอมูลที่ไดรับมาจากการวิเคราะหฐานขอมูลผานระบบดังกลาว

าวะการแขงขัน 
     เนื่องจากปจจุบันมีบริษัทเพลงตางๆมากมายทั้งขนาดใหญและเล็กที่ผลิตผลงานเพลงออกสูตลาดในหลากหลาย

แนวเพลง ทำใหการแขงขันรุนแรงมากยิ่งขึ้น ทั้งในแงของปริมาณ และแนวเพลงที่นำเสนอตอผูบริโภค และผูบริโภค

เองก็มีโอกาสในการเลือกซื้อสินคาใหตรงตามความตองการมากยิ่งขึ้น ประกอบกับปจจุบันมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำ

ใหการละเมิดลิขสิทธิ์ทำไดงายและกระจายเปนวงกวางในกลุมผูบริโภค  อาทิ  P3,  download  เพลง  หรือ  C ที่

ละเมิดลิขสิทธิ์     ซึ่งจะสงผลใหความนิยมของผูบริโภคเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว     จึงทำใหปจจุบันธุรกิจการจัด

จำหนายสินคาลิขสิทธิ์นั้นตองพิจารณาใหถูกชองทาง เวลา และสามารถเขาถึงความตองการของผูบริโภคไดมากขึ้น

ดังนั้นการประกอบธุรกิจการจัดจำหนายนี้  จึงตองสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธทางการตลาดในการนำเสนอสินคาได

ตลอดเวลา

การจัดเก็บลิขสิทธิ
     บริษัท  จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จำกัด หรือในชื่อยอวา  CC  (  C R R  C C  C ., .)  เปน

บริษัทในเครือที่ทำหนาที่จัดเก็บลิขสิทธิ์ผลงานตางๆที่ถูกนำไปใชในเชิงพาณิชยใหกับบริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) 

     CC ไดจำแนกประเภทของผลิตภัณฑตามประเภทของลิขสิทธิ์งานเพลงออกเปน 2 กลุมคือ 

1.  ประเภทสิทธิเผยแพรตอสาธารณชน 

     เพื่อใชในธุรกิจที่มีการแสดงสดหรือใชงานดนตรีกรรมในรูปแบบตางๆ รวมถึงงานดนตรีกรรม ผานสิ่งบันทึกเสียง

และคาราโอเกะ  อาทิเชน ตูเพลง  ( u e o ), รานคาราโอเกะ, รานอาหาร, โรงแรม, หางสรรพสินคา, สายการบิน, 

วิทยุกระจายเสียง เปนตน

2.  ประเภทสิทธิทำซ้ำ และดัดแปลง ไดแก 

 -   กลุมผูประกอบธุรกิจการลงโปรแกรมเพลงใหแกผูประกอบการคาราโอเกะ  

 -   กลุมเอเยนซี่โฆษณาที่รับผลิตโฆษณาที่ใชเพลงเปนสวนหลักในการดำเนินเรื่อง หรือสวนประกอบของ

               ภาพยนตรโฆษณา 

 -   ผูที่นำผลงานเพลงไปทำซ้ำหรือดัดแปลงในเชิงพาณิชย เชน ผลิตอัลบั้มเพลงเกานำมารองใหม 

               ผลิตเพลงแปลง หรือการนำเพลงไปบันทึกรวมใหมเพื่อกิจการอยางใดอยางหนึ่ง

 -   กลุมผูใหบริการรานอินเทอรเน็ตคาเฟ เกมสออนไลน ที่จัดใหมีบริการฟงเพลงภายในสถานประกอบกิจการ

 -   กลุมผูใหบริการโหลดเพลงผานโทรศัพทมือถือ (เสียงเรียกเขา) จากสถานประกอบกิจการโดยไมผานระบบ

               โอเปอเรเตอร
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การตลาดและ าวะการแขงขัน

        บริษัทฯ    เนนการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ    โดยการบริหารแบบตรึงพื้นที่ตามศักยภาพใหมากที่สุด 

ผสมผสานกับการนำระบบการจัดทำแผนที่เขามาใชประโยชนในการวางแผนติดตามลูกคาสมาชิก    เพิ่มทีมงาน

ตรวจสอบความถูกตอง เพื่อใหไดขอมูลที่ชัดเจน ครบถวน ของแตละประเภทการใชงานในแตละพื้นที่ ซึ่งจะสงผล

ใหสามารถจัดเก็บคาลิขสิทธิ์จากผูใชงานไดถูกตองและมากที่สุด

2.  กลยุทธการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายและการบริการหลังการขาย

       CC ไดเตรียมการรับมือกับสภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตัว โดยการจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย เพื่อสนับสนุน

ใหผูประกอบการและตัวแทนสามารถทำธุรกิจไดอยางราบรื่น เพื่อเปนการรักษาตลาดและเสริมสรางมูลคาเพิ่ม

ในธุรกิจในระยะยาว  

       ทางบริษัทฯ   ไดทำการรณรงคเพื่อสรางทัศนคติของผูประกอบการใหเห็นถึงประโยชนจากการใชงานลิขสิทธิ์

อยางถูกตอง  ตลอดจนการคุมครองสิทธิ  พรอมทั้งนำกิจกรรมการสงเสริมการขายและการบริการหลังการขายมา

ผสมผสาน เพื่อเปนการสรางความมั่นใจและผูกพันกับตราสินคาของบริษัทฯ ( CC) ในระยะยาว ขยายฐานลูกคา

สมาชิกเพิ่มมากขึ้น  การตั้งเปาเพื่อรับสวนลดสำหรับสมาชิกผูซื้อลิขสิทธิ์  ประเภทตางๆ  การบริการใหคำแนะนำ

ดานกฎหมายลิขสิทธิ์ การใหสวนลดพิเศษในกรณีตางๆ และกิจกรรมอื่นๆที่ตอบสนองตอกลุมลูกคาสมาชิก

3.  กลยุทธการปราบปรามผูทำละเมิดลิขสิทธิ์ในชองทางคาราโอเกะ

     บริษัทฯ ไดมีการวางแผนปราบปรามผูละเมิดลิขสิทธิ์ใหครอบคลุมทุกพื้นที่  โดยมุงเนนไปในเขตพื้นที่สำคัญๆ 

เพื่อสงผลใหเกิดการชำระคาลิขสิทธิ์ โดยเฉพาะในกลุมธุรกิจสถานประกอบการคาราโอเกะ และผูใชผลงานเพลง

ในการประกอบธุรกิจที่จงใจละเมิดลิขสิทธิ์อยูเปนจำนวนมาก     ซึ่งวางแผนกลยุทธในการเขาปราบปรามผูจงใจ

ละเมิดลิขสิทธิ์จึงยังเปนสิ่งจำเปน ที่จะสงผลใหผูประกอบการชำระคาลิขสิทธิ์เขามาอยางถูกตอง 

4.  กลยุทธการขยายชองทางการจัดเก็บคาลิขสิทธิ์ชองทางใหม

     บริษัทฯ ไดดำเนินการขยายกลุมเปาหมายในการจัดเก็บลิขสิทธิ์ใหครอบคลุมทุกพื้นที่ในการจัดเก็บคาลิขสิทธิ์

ของบริษัทฯ    เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง    เชน    ในสวนของสถานที่จำหนายเครื่องใชไฟฟา,   สถานที่จำหนายเครื่อง

คอมพิวเตอร,   สถานประกอบการสายการบิน,  สถานประกอบการโรงแรม,  วิทยุกระจายเสียง,  หางสรรพสินคา 

มินิมารท รานสะดวกซื้อ, เคเบิ้ลทีวี  กลุมเอเจนซี่โฆษณา  กลุมผูผลิตรายการโทรทัศน กลุมสถานประกอบกิจการ

อินเทอรเน็ตคาเฟ เกมส  ที่นิยมใหบริการแกลูกคาเลือกฟงเพลง ซึ่งมีปริมาณการเติบโตอยางรวดเร็ว,  กลุมสถาน

ประกอบกิจการโหลดเพลงผานโทรศัพทมือถือ    ที่ใหบริการโหลดเพลงผานโทรศัพทมือถือ   ในลักษณะเปนเสียง

เรียกเขา ซึ่งมีปริมาณผูใชโทรศัพทประมาณ   62  ลานเครื่อง มีสถานประกอบกิจการจำหนาย-รับโหลดเพลงผาน

โทรศัพทมือถือกวา 50,000 ราย และยังมีทิศทางของการเกิดอุปกรณเครื่องเลนคาราโอเกะ ที่มีผูผลิตหลายรายให

ความสนใจในการทำตลาดเครื่องเลนคาราโอเกะ    ทั้งตลาดบาน      (   S  )     และตลาดเชิงพาณิชย 

( C RC    S  )     ซึ่งจำตองมีการขออนุญาตนำงานอันมีลิขสิทธิ์ไปใช      ซึ่งสามารถสรางมูลคาทาง

การตลาดใหกับบริษัทฯ ไดในอนาคต

กลยุทธทางการตลาด
1.  กลยุทธเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ 
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าวะการแขงขัน 
ในธุรกิจการจัดเก็บคาลิขสิทธิ์นั้น จะมีภาวะการการแขงขันแบงเปน 2 สวน คือ

1.  กลุมผูนำตลาด 

     จะมีการแขงขันกันนอยเพราะผูประกอบการมีความจำเปนตองใชลิขสิทธิ์ของทั้งสองกลุมอยูแลว แตปจจัยที่

จะสงผลใหสามารถจัดเก็บคาลิขสิทธิ์ไดเพิ่มขึ้น   จะขึ้นอยูกับประสิทธิภาพในการจัดเก็บ    และการปราบปราม

ผูละเมิดของแตละองคกรมากกวา

2.  องคกรขนาดเล็กในตลาด การแขงขันจะมีมากขึ้นแตก็จะไมรุนแรง 

     เนื่องจากกำลังซื้อของผูประกอบการแตละรายมีจำกัด  จึงตองเลือกผลงานของบางองคกรเพราะไมสามารถซื้อ

ไดครบ  สงผลใหองคกรเล็กๆ  ตองใชกลยุทธการขายในราคาต่ำ  และการแถมใหกับผูประกอบการ ซึ่งบางองคกร

ตองกระทำการจับผูละเมิดลิขสิทธิ์บนผลงานเพลงขององคกรอื่น ซึ่งสรางปญหาใหกับธุรกิจนี้คอนขางมาก

ธุรกิจ ชวบิ
รายไดจากธุรกิจโชวบิซ มาจาก 2 สวน ไดแก การจัดคอนเสิรตและอีเวนต และการบริหารศิลปน

การจัดคอนเสิรตและอีเวนต 
     ประเภทของธุรกิจการแสดง และ อีเวนต เปนอีกรูปแบบหนึ่งประเทศไทยที่มีการขยายตัวอยางรวดเร็ว เนื่อง

จากสินคา บริการ และ เอเจนซี่โฆษณา หันมาจัดสรรงบประมาณในแงของกิจกรรมสงเสริมการขาย ณ จุดขาย

หรือ elow t e line acti it  มากขึ้น ในรอบหลายปที่ผานมา  สืบเนื่องมาจากเวลาคาโฆษณาสื่อทางโทรทัศน 

จะมีราคาสูงมากขึ้น ประกอบกับสินคาในประเภทเดียวกันมีคูแขงทางการคามากขึ้น

     อารเอสมีความเชี่ยวชาญในการจัดคอนเสิรต และ อีเวนต ผลิตผลงานไดสอดคลองกับแผนการตลาดของสินคา

 บริการ  และ  เอเจนซี่  ที่ลงทุนในสื่อกิจกรรมสงเสริมการขาย  ณ  จุดขาย  หรือ elow t e line ประเภทการแสดง

 และ   อีเวนต  โดยมีการเสนอแผนงาน  รูปแบบสื่อกิจกรรมบันเทิงตางๆ   ใหมีความตอเนื่องและสงผลตอธุรกิจใน

ระยะยาวได

การตลาดและ าวะการแขงขัน
กลยุทธการตลาด

1. นำเสนอรูปแบบงานที่มีคุณภาพ

2. นำรูปแบบการจัดอีเวนตแบบสากล และเทคโนโลยีมาประยุกตใช

3. นำเสนอการบูรณาการ ( nte rate) เชิงลึกระหวางสินคา กับ งานอีเวนต เพื่อเปนการสรางกระแสตลาด

ลักษณะลูกคา และกลุมเปาหมาย
1. กลุมผูสนับสนุนดานการเงิน

2. กลุมผูสนับสนุนดานสื่อ และอื่นๆ

3. กลุมผูชมงาน อีเวนต และกลุมผูบริโภคทั่วไป
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าวะการแขงขัน
สำหรับธุรกิจการจัดคอนเสิรต และ อีเวนต ในประเทศไทยจะจัดแบงเปน 3 กลุมใหญ ดังนี้

1.  กลุมบริษัทประเภท จัดทำ Pre entation และ ent r ani er ที่ใหบริการรับจัด อีเวนต ทั่วไปใหกับสินคา 

     และบริการ

2.  กลุมบริษัทประเภท ocal ent Pro oter ที่ใหบริการจัดการแสดง โชว คอนเสิรต โดยเปนผูลงทุนในการ

     ทำตลาด จัดงานเอง และ / หรือ รวมกับบริษัทอื่นๆ ในประเทศ

3.  กลุมบริษัทประเภท nternational ent Pro oter ที่ใหบริการจัดการแสดง โชว คอนเสิรต โดยผูลงทุน และ

     ใหบริการในการทำแผนตลาด จัดงานเอง และ / หรือ รวมกับบริษัทอื่น โดยเปนผูคัดสรรงานเพื่อมาทำตลาด

     ในประเทศ

        การจัดคอนเสิรต และ อีเวนต ในประเทศไทย มีการแขงขันคอนขางสูง เนื่องจากมีผูประกอบการ ทั้งบริษัท

ที่มีขนาดเล็ก กลาง และใหญ เปนจำนวนมาก  แตในขณะเดียวกันธุรกิจนี้ก็มีโอกาสทางดานธุรกิจสูง  เนื่องจาก

แผนการตลาดสวนใหญของสินคาตางๆ จะจัดสรรงบประมาณของ elow t e line เพิ่มขึ้นทุกๆปเชนกัน 

        อารเอสเปนบริษัทบันเทิงขนาดใหญ ซึ่งมีขอไดเปรียบในการดำเนินธุรกิจการจัดคอนเสิรตและอีเวนต เนื่อง

จากมีศิลปน นักรอง ที่ไดรับความนิยมอยูในสังกัดเปนจำนวนมาก อีกทั้งมีธุรกิจสื่อครบวงจร ทั้งสื่อโทรทัศนและ

สื่อวิทยุ ทำใหมั่นใจไดวาการจัดคอนเสิรตและอีเวนต กับบริษัทฯ  จะตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยาง

มีประสิทธิภาพ 

การบริหาร ิลปน
        เนื่องจากอารเอสดำเนินธุรกิจบันเทิงแบบครบวงจรมาจนกระทั่งถึงปจจุบัน  พบวามีศิลปน   นักแสดงในสังกัด

มากมาย    ซึ่งศิลปนและนักแสดงเหลานี้ถือเปนสินทรัพยของอารเอส   ที่สรางมูลคาและเปนตัวแทนของบริษัทฯใน

การเขารวมกิจกรรมกับองคกรอื่นๆ รวมทั้งการรับงานหลังจากออกอัลบั้มและโปรโมทผลงานเพลงจนเปนที่นิยมแลว

        การบริหารศิลปน คือ การจัดการงานตางๆเพื่อใหเกิดมูลคาเพิ่มแกตัวศิลปน  มุงเนนในการสรางงานเพื่อเสริม

สรางรายไดใหกับศิลปนในสังกัด นอกเหนือจากการออกผลงานเพลงหรือผลงานแสดงตามปกต ิ โดยผลงานเหลานี้

จะตองสอดคลองและเกื้อหนุนใหภาพลักษณของศิลปนดีขึ้นหรือชัดเจนขึ้น ซึ่งงานที่กลาวมาขางตน  ไดแก  การจัด

แสดงคอนเสิรตทั้งในประเทศและตางประเทศ งานโชวตัว ไมวาจะเปนการรองเพลง  เดินแบบ  สัมภาษณ  เลนกีฬา 

ฯลฯ     งานจางแสดงเพื่อเก็บบัตรเขาชมในลักษณะลอมร้ัว การรับจางผลิตงานตามความตองการของลูกคา    และ

งานพรีเซนเตอร 

การตลาดและ าวะการแขงขัน
        บริษัทฯ ใชทั้ง a  Cu to i ation Strate  และ Cu to i ation Strate  เปนกลยุทธหลักในการทำงาน

(ขึ้นอยูกับประเภทของการผลิตและการบริการ)   โดยมุงเนนไปที่กลุมลูกคาโดยตรง   ( irect Cu to er) เ ปนหลัก 

แตก็ไมละเลยลูกคาในกลุมตัวแทน   ( d erti in  enc  )   ทั้งนี้ในการนำเสนองานใหกับลูกคานั้นทางบริษัทฯ

มุงเนนที่จะใหลูกคาไดมองใหเห็นวางานที่บริษัทฯนำเสนอนั้น เปนเครื่องมือทางการตลาด  ( ar etin  ool)  ที่จะ

ทำใหลูกคาแตละรายประสบความสำเร็จในวัตถุประสงคทางการตลาดที่ตั้งไวของลูกคาทุกรายโดยอาศัยหลักการ

ของ ntertain ent ar etin  ในการเขาถึงผูบริโภค
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         บริษัทฯมีการบริหารจัดการศิลปน โดยใหศิลปนสามารถรับงานเองได โดยราคาคาจางตองอยูในเกณฑ

มาตรฐานของบริษัทฯ และศิลปนตองหักสวนแบงกลับมาใหบริษัทฯ  ตามที่กำหนดไว   ซึ่งรูปแบบการบริหาร

จัดการนี้ ทำใหศิลปนมีงานและรายไดเพิ่มมากขึ้น และการบริหารจัดการ เกิดความคลองตัวมากขึ้น 

ธุรกิจสื่อ

ธุรกิจสื่อ ทรทั น

ธุรกิจ  

         ธุรกิจสื่อของอารเอส ประกอบดวย 2 สื่อหลัก ไดแก สื่อโทรทัศน และสื่อวิทยุ

         ธุรกิจสื่อโทรทัศน แบงเปน 2 สวน ไดแก ธุรกิจ Free  และ ธุรกิจ Satellite 

         อารเอสดำเนินการผลิตรายการโทรทัศน และละครโทรทัศน  ซึ่งออกอากาศทางสถานีโทรทัศนชองตางๆ 

ไดแก สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 และ สถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 โดยในป 2555 ทางบริษัทฯ

ดำเนินการผลิตรายการ จำนวน 8 รายการ 

โดยมีรายละเอียด (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555) ดังแสดงในตารางขางลางนี้

o.  Pro ra  e a i e C annel

        นอกจากจะผลิตรายการโทรทัศน  เพื่อขายเวลาโฆษณาในรายการโทรทัศนแลว  บริษัทฯยังไดรับความไว

วางใจจากกลุมลูกคา ใหดำเนินการผลิตสื่อวีดิทัศนในรูปแบบของรายการโทรทัศน สกูป สปอตโฆษณา รวมไป

ถึงการจัดกิจกรรมทางการตลาดมากมายอีกดวย

การตลาดและ าวะการแขงขัน
กลยุทธการตลาด
1.  กลยุทธการกำหนดตราสินคาของบริษัท และ o itionin  ของรายการอยางชัดเจน

        บริษัทฯ ไดกำหนดตำแหนงทางการตลาดของธุรกิจไวอยางชัดเจน ในรายการแตละประเภท การสื่อสาร

ภาพลักษณของบริษัทฯ  และการออกแบบรายการมุงเนนตอบสนองกลุมเปาหมายคนรุนใหมโดยเฉพาะ  โดย

พิจารณาพฤติกรรมของผูชมแตละกลุม และกระแสที่กำลังเปนที่นิยม  ทั้งนี้สอดรับกับกลยุทธของกลุมอารเอส

ซึ่งมีความเขมแข็งและมีความสามารถในการแขงขันในตลาดสูง
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2.  กลยุทธการสรางสรรครูปแบบรายการโทรทัศนใหสอดคลองกับกระแสความนิยมและรสนิยมของผูบริโภค

        บริษัทฯ ไดมีการวิเคราะหพฤติกรรม ความตองการ และรสนิยมของกลุมผูชมเปาหมายอยางตอเนื่อง รวมไป

ถึงการนำกระแสความนิยมของประเทศและกระแสโลก  อาทิ  ian rend,  orean rend,  ew  edia and 

ew ec nolo  มาเปนปจจัยในการสรางสรรคพั นารูปแบบรายการเพื่อสนองความตองการและสรางการ

ตอบรับจากผูชมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ

3.  กลยุทธเชิงรุกในการเขาถึงผูชมกลุมเปาหมายซึ่งเปนลูกคาหลักของเอเจนซี่ผูใชโฆษณา

        บริษัทฯ ใชกลยุทธเชิงรุกในการเขาถึงกลุมผูชมเปาหมายหลัก ไดแก กลุมนักเรียนนักศึกษาวัยรุนทั้งชายและ

หญิง ซึ่งเปนลูกคาผูบริโภคหลักที่เอเจนซี่ผูใชโฆษณาตองการนำเสนอขอมูลและผลิตภัณฑ โดยออกแบบรายการ

โทรทัศนที่เขาไปบันทึกการถายทำในสถาบันการศึกษาของกลุมเปาหมาย       นำศิลปนพิธีกรที่มีชื่อเสียงในสังกัด 

และกิจกรรมที่อยูในความสนใจของกลุมเปาหมายเขาไปดึงดูดกลุมผูชม     เพื่อสรางการตอบรับอยางใกลชิดและ

มีประสิทธิภาพ

4.  กลยุทธการใชจุดแข็งทางการแขงขันของกลุมอารเอสมาเปนองคประกอบหลักในการผลิตเพื่อใหไดรายการที่

     มีคุณภาพ

        บริษัทฯ   ไดนำจุดแข็งทางการแขงขันขององคกรในกลุมตลาดวัยรุน    ซึ่งเปนตลาดขนาดใหญและมีความ

สามารถในการซื้อสูง ทั้งในดานศิลปน นักรองนักแสดง  พิธีกรวัยรุนในสังกัด เพลง และ content อื่นๆ โดยนำมา

ใชเปนองคประกอบหลักในการผลิตรายการ           เมื่อผนวกเขากับจุดแข็งของทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและมี

ประสบการณการในการผลิตสื่อรายการโทรทัศนและสื่อวีดิทัศนแลว    ทำใหผลงานการผลิตมีคุณภาพและมีผล

ตอบรับที่ดี 

5.  กลยุทธการออกแบบการขายเพื่อสรางคุณคาสูงสุดใหกับลูกคา

        ออกแบบการขายสื่อโฆษณาเพื่อตอบสนองความตองการและสรางคุณคาสูงสุดใหกับลูกคา  ในลักษณะ

ของการขายแบบแพ็กเกจ คือ   การขายเวลา   loo e ot   รวมกับ   การนำผลิตภัณฑเขามาแทรกในรายการ 

(การ tie-in)   เพื่อสรางการรับรู  rand   ซึ่งเปนรูปแบบที่ไดรับความนิยมเปนอยางสูง   โดยทีมงานมุงเนนการ

สรางสรรคการ tie-in ที่ดูกลมกลืนแนบเนียนไปกับตัวรายการ และสามารถสื่อสารคุณสมบัติของสินคาไดอยาง

มีประสิทธิภาพ 

6.  กลยุทธการสรางคุณภาพรวมเพื่อเปนที่ยอมรับของลูกคา

        มุงเนนการสรางคุณภาพรวมในทุกสวนงานของบริษัทฯ   เพื่อใหเปนที่ยอมรับและไววางใจจากลูกคา 

ไมเฉพาะแตในสวนของคุณภาพการผลิตที่สรางความพึงพอใจใหกับลูกคา แตยังรวมถึงดานการบริการทั้ง

กอนและหลังการขาย เชน การตอบสนองความตองการของลูกคาอยางรวดเร็วและถูกตอง  การรับฟงและ

แกปญหาใหกับลูกคา เปนตน

7.  กลยุทธการบริหารการจัดการและการบริหารตนทุน

        วางโครงสรางใหเกิดความคลองตัวในการบริหารจัดการ และการบริหารตนทุน โดยใชพนักงานของบริษัทฯ

ในการผลิตงานสวนหนึ่ง และใชการจางงานบุคลากรภายนอก ( ut ourcin ) อีกสวนหนึ่ง
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ลักษณะลูกคาและชองทางการจำหนาย
1.  กลุมลูกคาโฆษณา ไดแก บริษัทโฆษณา ( enc ) และบริษัทเจาของสินคา ( irect Cu to er)
2.  กลุมผูชมเปาหมาย จะแยกออกตามประเภทรายการและชวงเวลาออกอากาศ จึงทำใหมีกลุมผูชมแตกตาง

     กันไปในแตละรายการ

าวะการแขงขัน
        ผูประกอบการในธุรกิจสื่อโทรทัศนมีการพั นาธุรกิจแบบครบวงจรและขยายธุรกิจไปยัง e ent  ใหม 

อยางตอเนื่อง   เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขัน   โดยผูประกอบการรายใหญจะมีความไดเปรียบทางการ

แขงขัน กลาวคือมีบุคลากรที่มีศักยภาพอยูภายใตสังกัด  ไดแก ดารา  นักแสดง  ศิลปน  และพิธีกรที่มีชื่อเสียง

เปนที่ยอมรับ      มีบุคลากรผูผลิตที่มีความเชี่ยวชาญดานบันเทิงที่พั นารูปแบบรายการและเทคโนโลยีใหมๆ 

เพื่อตอบรับรสนิยมของผูบริโภคไดอยางครบถวน      มีอุปกรณการผลิตและสตูดิโอเปนของตนเอง     ในขณะที่

ผูประกอบการรายยอยจะเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตรายการที่มีคุณภาพและตอบสนองลูกคาเฉพาะกลุม

ใหมากขึ้น   

        ในปจจุบันจำนวนผูประกอบการในสื่อโทรทัศนปกติยังไมมีการขยายตัวมากนัก   แตจะไปเนนหนักในการ

พั นารูปแบบรายการและเทคโนโลยีการผลิตเพื่อใหตรงกับรสนิยมของกลุมผูชมเปาหมาย   อยางไรก็ตามการ

เติบโตอยางตอเนื่องและรวดเร็วของผูประกอบการในสื่อใหมๆ     อาทิ   สื่อโทรทัศนในรูปแบบของโทรทัศนผาน

ดาวเทียม  เคเบิ้ลทีว ี โทรทัศนในระบบดิจิตอล  หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสอินเทอรเน็ต   ไดสงผลใหภาวะการแขงขัน

ของธุรกิจรุนแรงขึ้น ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศและของโลกที่ยังคงผันผวน ความไมเสถียรภาพทาง

การเมือง ยังผลใหกลุมลูกคาผูใชโฆษณาตองจัดสรรงบประมาณการโฆษณาอยางมีประสิทธิภาพ กระจายไปยัง

สื่อโทรทัศนปกติที่ยังคงเปนสื่อหลักเขาถึงกลุมเปาหมาย a  ar etin   จำนวนมากในเวลาอันรวดเร็ว   และ

มีแนวโนมที่จะจัดสรรงบประมาณบางสวนไปยังสื่อโทรทัศนรูปแบบใหมที่เขาถึงกลุมเปาหมายเฉพาะ 

( ic e ar et)  อยางไรก็ตามการพิจารณาจัดสรรงบโฆษณาลงรายการโทรทัศนสวนใหญยังคงดูที่ความนิยม

ของผูชมหรือเรทติ้งเปนประเด็นสำคัญ 

การจัดหาผลิต ัณ หรือบริการ
        บริษัทฯ มีนโยบายในการคัดสรรบุคลากรทั้งเบื้องหนาและเบื้องหลังที่มีศักยภาพ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ

ดานในสายงานที่รับผิดชอบ  โดยในสวนของบุคลากรเบ้ืองหนา   มุงเนนที่ศิลปน   นักแสดง   ในสังกัดของกลุม

อารเอสและศิลปนนักแสดงอิสระอื่นๆ ที่มีชื่อเสียง เพื่อเติมเต็มความบันเทิงใหกับผูชมกลุมเปาหมาย  รวมไปถึง

การ ca tin  นักแสดง  และศิลปนอิสระหนาใหมที่มีความสามารถดานงานบันเทิง   สำหรับทีมงานผลิตนั้น  ใน

สวนของการสรางสรรครูปแบบงานและการควบคุมการผลิต    อยูภายใตการดำเนินการของทีมงานของบริษัทฯ

สวนของการดำเนินการผลิตอยูในรูปแบบของพนักงานภายในสวนหนึ่ง          และอีกสวนหนึ่งเปนการจางผลิต

(out ourcin )

ธุรกิจ  
        บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจโทรทัศนดาวเทียมจำนวน 5 ชอง ไดแก ชองสบายดีทีวี, 

 C annel, ชอง8, Star a  C annel และชอง RS S ort a i a  ซึ่งมีรูปแบบ  คอนเซ็ปต  และกลุม

เปาหมายที่แตกตางกัน ดังนี้
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        ชองสบายดีทีวี  จับกลุมเปาหมายผูชื่นชอบเพลงไทย  ในหลากหลายแนวเพลง  ไมเพียงแตจำกัดเฉพาะเพลง

ลูกทุงเทานั้น ยังมีเพลงแนวเพื่อชีวิต เพลงฮิตในอดีต เพลงเกาหาฟงยาก เพลงสตริง รวมทั้งเพลงใตดินที่เปดโอกาส

ใหคนทำเพลงไดมีที่เผยแพรผลงาน ภายใตสโลแกน “เพลงไทยหลากสไตล  ดูสบายทั้งครอบครัว”

        ดวยจุดแข็งของชองสบายดีทีวี ที่ดูแลการผลิตและบริหารคอนเทนตเองภายใตคายเพลงอารสยาม จึงทำใหมี

จุดแข็งในการนำเสนอรายการไดหลากหลายรูปแบบ ท้ังในเชิงลึกและเชิงกวาง  สามารถดึงศักยภาพของศิลปนมา

ใชไดอยางเต็มที่  ควบคูไปกับการคัดสรรผูดำเนินรายการที่มีเอกลักษณ เปนที่จดจำและชื่นชอบกับคนหลากหลาย

กลุม  จึงทำใหชองสบายดีทีวี  เปนชองที่สามารถรับชมไดอยางเพลิดเพลิน สนุกสนานไดตลอดทั้งวัน  และสามารถ

สื่อสารถึงกันผาน  และภาพ di la  หนาจอไดตลอดเวลา 

        ชอง  C annel ชองรายการที่มาพรอมคอนเซ็ปต “โทรทัศนของคนรักดนตรี” ประกอบดวยรายการตางๆ

ทั้งรายการสดหลากหลายรสชาติ และรายการวาไรตี้ท่ีชวนติดตาม เพื่อตอบโจทยกลุมผูชมและผูฟงที่มีหัวใจรักใน

เสียงดนตรีทุกรุน ทุกกลุมอายุ  นำเสนอในรูปแบบของมิวสิควีดีโอหรือภาพคอนเสิรตของศิลปนที่หลากหลาย  การ

นำเสนอความบันเทิงในรูปแบบตางๆ การสรางกระแสนิยม โดยมีการสอดแทรกเนื้อหา  สาระ เชิงสรางสรรคใหกับ

กลุมเปาหมาย อีกทั้งยังเปนชองทางในการสรรหาศิลปนหนาใหมใหกับวงการ

        ชอง8 ชองรายการวาไรตี้ ภายใตคอนเซปต ฟรีทีวี วาไรตี้  24  ชั่วโมง นำเสนอผลงานที่ตอบโจทยความตอง

การของกลุมผูชมทุกเพศทุกวัย ดวยการผลิตและสรางสรรคความบันเทิงแบบครบทุกรูปแบบ โดยวางคอนเซ็ปให

เปนเหมือนฟรีทีวีทั่วไป คือ มีรายการที่หลากหลาย โดยจุดแข็งของชองจะอยูที่ชวงซุปเปอรไพรมไทม 

(Su er Pri e i e) ที่นำเสนอละครใหมออกอากาศเปนครั้งแรก (Fir t Run)   โดยในป  2555  ชอง  8  มีละคร

ใหมออกอากาศเปนครั้งแรก จำนวน 4 เรื่อง  ไดแก  ละครแกวกลางดง  ละครราชินีลูกทุง  ละครมนตรักตลาดสด 

และละครนองเมีย 

        นอกจากนี้ยังมีการนำภาพยนตรทั้งในและตางประเทศ     เอเชี่ยนซีรี่ย     รายการขาวบันเทิง    รายการตลก 

เกมสโชว ทอลกโชว เรียลลิตี้โชว และคอนเสิรตตางๆ ที่จะออกอากาศหมุนเวียนกันไปตลอด  24  ชั่วโมง  ซึ่งละคร

ใหมและรายการตางๆเหลานี้ ไดสรางกระแสความสนใจใหทั้งผูชม และเอเจนซีโฆษณาใหรูจักชอง8 ภายในระยะ

เวลาอันรวดเร็ว ทั้งนี้สะทอนไดจากเรทติ้งอยูในกลุมผูนำชอง  ntertain ent ariet   จากการสำรวจของนีลเส็น 

มีเดีย รีเสิรช ตลอดมา
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        Star a  C annel ปรากฏการณ Star ariet   เต็มรูปแบบครั้งแรกของเมืองไทย ภายใตคอนเซปต  ตอบ

โจทยทุกความบันเทิงของผูชมทั้งประเทศ แบบ “เต็ม a ” ซึ่งจะเปนสถานีเดียว ที่จะรวมสุดยอดรายการวาไรตี้

แบบจัดเต็ม  ของเหลาดารา  นักแสดง    เซเลป   และศิลปนชั้นนำของเมืองไทยและตางประเทศเอาไวอยางเต็ม

รูปแบบ   นอกจากนี้ยังรวบรวมคอนเทนตสุด   C    ที่ผูชมใหความสนใจ   ออกอากาศสูสายตาผูชมตลอด 

24 ชั่วโมง เพื่อใหตอบรับกลุมเปาหมาย โดยจุดแข็งที่ทางชองวางไวนั้นแบงเปน 4 ดาน ไดแก 

        1.  S R สถานีสุด clu i e ที่รวมเหลา Cele rit  ดารา นักแสดง และศิลปนชั้นนำระดับประเทศ

            ทั้งไทยและเทศเอาไวมากมาย 

        2.  R S รวบรวมสุดยอดรายการวาไรตี้หลากหลายรสชาติ ที่ถายทอดผานไลฟสไตลของเหลา

            คนดังทั้งไทยและเทศตลอด 24 ชั่วโมง 

        3.  C S สถานีเดียวที่พรอมขับเคลื่อนไปกับการสรางสรรคกิจกรรม และตอบโจทยกลุม

            เปาหมายทางการตลาดแบบ 360 องศา 

        4.  R C  ภายใตแนวคิด Pla  lon  wit  e S ow  ที่เปดโอกาสใหผูชมทั่วประเทศ

            ไดเขามามีสวนรวมกับความวาไรตี้ของทางสถานีในทุกชองทาง เพื่อตอบสนองทุกไลฟสไตลของผูชม

            ทั่วประเทศ

        RS S ort a i a ชองรายการกีฬาเพื่อตอบสนองทุกไลฟสไตลของคอกีฬาทั่วประเทศ ซึ่งประกอบไปดวย

เนื้อหารายการที่สามารถสรางความเพลิดเพลินสนุกสนานและแฝงไปดวยเนื้อหาสาระของศึกลูกหนังสเปน 

โดยนอกจากจะมีการถายทอดครบทั้ง  380  แมตซตลอดฤดูกาลแลว   ยังมีรายการเนื้อหาสาระดีๆอีกมากมาย 

ทั้งรายการระดับโลกที่สงตรงจากตางประเทศและรายการคุณภาพ โดยกูรูและพิธีกรกีฬาตัวจริง สำหรับการรับ

ชมการถายทอดสดศึกฟุตบอลลาลีกา สเปน ผูชมสามารถรับชมไดผานชองทาง 3 ชองทาง ดังนี้

        1.  ผานกลองรับสัญญาณทีวีดาวเทียม Sun o  ชอง RS S ort a i a ครบทั้ง 380 แมตช ตลอดฤดูกาล

        2.  รับชมผานชอง 8 ซึ่งสามารถรับชมไดฟรี โดยถายทอดสด 38 แมตช ตอ 1 ฤดูกาล

        3.  รับชมผานฟรีทีวี โดยบริษัทฯ รวมกับชอง 7 โดยถายทอดสด 12 แมตช ตอ 1 ฤดูกาล

การตลาดและ าวะการแขงขัน
        จุดเดนของโฆษณาในโทรทัศนดาวเทียม จะใชเงินนอยกวาฟรีทีวี แตสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายในภูมิภาค

ตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง เปนทางเลือกใหกับผูประกอบการรายเล็กที่ไมมีเงินลงโฆษณาในฟรีทีวี สามารถมาเลือก

ลงโฆษณาในโทรทัศนดาวเทียมได      โดยบริษัทฯ สามารถบริหารจัดการรูปแบบการใชพื้นที่โฆษณาไดตามความ

ตองการของลูกคา   อยางไรก็ตาม   งบโฆษณาผานเคเบิลทีวีและโทรทัศนดาวเทียม   เมื่อเทียบกับงบกอนใหญใน

        Star a  C annel ปรากฏการณ Star ariet   เต็มรูปแบบครั้งแรกของเมืองไทย ภายใตคอนเซปต  ตอบ

โจทยทุกความบันเทิงของผูชมทั้งประเทศ แบบ “เต็ม a ” ซึ่งจะเปนสถานีเดียว ที่จะรวมสุดยอดรายการวาไรตี้
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อุตสาหกรรมโฆษณาบนจอทีวี ซึ่งมีอยูกวา 6 หมื่นลานบาท ยังถือวานอยมาก   ดังนั้น  จึงทำใหมีโอกาสที่จะขยาย

ตัวไดอีกมาก    ซึ่งขณะนี้มีลูกคาหลายรายที่ใหความสนใจ    ซึ่งจะมีทั้งการซื้อตรงและการซื้อผานเอเจนซีโฆษณา

        บริษัทฯ เล็งเห็นวาความหลากหลายของรูปแบบรายการ เคเบิลทีวี และโทรทัศนดาวเทียม จะทำใหสื่อเหลานี้

กลายเปนสื่อทางเลือกใหมใหกับสินคาและบริการที่ตองการสื่อถึงลูกคาในแตละกลุมไดดียิ่งขึ้น

กลยุทธการตลาด 

1.  กลยุทธการกำหนดตราสินคาของบริษัท และ o itionin  ของรายการ 

        บริษัทฯ ไดกำหนดตำแหนงทางการตลาดของธุรกิจไวอยางชัดเจน ในรายการแตละประเภท การสื่อสาร

ภาพลักษณของบริษัทฯ  และการออกแบบรายการมุงเนนตอบสนองกลุมเปาหมายโดยเฉพาะ   โดยพิจารณา

พฤติกรรมของผูชมแตละกลุม   และกระแสที่กำลังเปนที่นิยม    ทั้งนี้สอดรับกับกลยุทธของกลุมอารเอส   ซึ่งมี

ความเขมแข็งและมีความสามารถในการแขงขันในตลาดสูง   

2.  กลยุทธการใชจุดแข็งทางการแขงขันของกลุมอารเอสมาเปนองคประกอบหลักในการผลิตเพื่อใหไดรายการ

ที่มีคุณภาพ

        นอกจากกำหนดกลุมผูชมเปาหมายที่ชัดเจน การออกแบบและผลิตรายการใหมีคุณภาพนั้น บริษัทฯ ยังได

นำจุดแข็งทางการแขงขันขององคกรในกลุมตลาดวัยรุนและตลาดเพลงลูกทุง       ซึ่งเปนตลาดขนาดใหญและมี

ความสามารถในการซื้อสูง ทั้งในดานศิลปน นักรองนักแสดง  พิธีกรในสังกัด เพลง และ  content   อื่นๆ  โดยนำ

มาใชเปนองคประกอบหลักในการผลิตรายการ      เมื่อผนวกเขากับจุดแข็งของทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและมี

ประสบการณการในการผลิตสื่อรายการโทรทัศนและสื่อวีดีทัศนแลว    ทำใหผลงานการผลิตมีคุณภาพและมีผล

ตอบรับที่ดี

3.  กลยุทธการกำหนดรูปแบบการขายเพื่อสรางคุณคาสูงสุดใหกับลูกคา

       การออกแบบการขายสื่อโฆษณาเพื่อตอบสนองความตองการและสรางคุณคาสูงสุดใหกับลูกคา  ในลักษณะ

ของการขายแบบแพ็กเกจ  คือ การขายเวลา  loo e ot  รวมกับการทำกิจกรรมทางการตลาดควบคูกันไป   เพื่อ

เปนการชวยตอกย้ำและสรางการรับรู    rand    ใหกับลูกคา    โดยทีมงานมุงเนนการสรางสรรคกิจกรรมทางการ

ตลาดในแนว   CSR  (Cor orate Social Re on i ilit )  เพื่อกระตุนจิตสำนึกและเผยแพรความรูเกี่ยวกับความ

รับผิดชอบตอสังคมของลูกคาที่มีตอผูบริโภค   โดยนำมาเสนอในรายการใหดูกลมกลืนแนบเนียนไปกับตัวรายการ

 และสามารถสื่อสารคุณสมบัติของสินคาไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการออกแบบแพ็กเกจของ  loo e ot

 ลงในหลายๆ รายการรวมกัน เพื่อใหการใชงบประมาณโฆษณาของลูกคาคุมคาสูงสุด 

4.  กลยุทธการสรางคุณภาพรวมเพื่อเปนที่ยอมรับของลูกคา

        มุงเนนการสรางคุณภาพรวมในทุกสวนงานของบริษัทฯ เพื่อใหเปนที่ยอมรับและไววางใจจากลูกคา ไมเฉพาะ

แตในสวนของคุณภาพการผลิตที่สรางความพึงพอใจใหกับลูกคา  แตยังรวมถึงดานการบริการทั้งกอนและหลังการ

ขาย   เชน   การตอบสนองความตองการของลูกคาอยางรวดเร็วและถูกตอง    การรับฟงและแกปญหาใหกับลูกคา 

เปนตน
5.  กลยุทธการพั นารูปแบบรายการเพื่อตอบสนองรสนิยมของกลุมเปาหมาย

        มีการวิเคราะหตามตองการของผูชมเปาหมายอยางตอเนื่อง เพื่อนำมาใชในการพั นารูปแบบการผลิต ให

สอดคลองกับความตองการของกลุมผูชมและลูกคา   เพื่อเพิ่มความนิยมในตัวรายการ    และเพิ่มยอดขายอยาง

ตอเนื่อง
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6.  กลยุทธการบริหารการจัดการและการบริหารตนทุน

        วางโครงสรางใหเกิดความคลองตัวในการบริหารจัดการ และการบริหารตนทุน โดยใชพนักงานของบริษัทฯ 

ในการผลิตงานสวนหนึ่ง และใชการจางงานบุคลากรภายนอก ( ut ourcin ) อีกสวนหนึ่ง
าวะการแขงขัน

        เนื่องจากพฤติกรรมของผูบริโภคชาวไทยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม   หลายคนเริ่มแสวงหาขอมูลที่แตกตางที่มี

ลักษณะตรงตามความชอบของแตละบุคคล  และสื่อฟรีทีวีที่มีอยูในปจจุบันก็ไมสามารถสนองตอบความตองการ

ในการบริโภคขาวสาร และเนื้อหาสาระที่มีลักษณะเฉพาะของแตละบุคคลได   ดังจะเห็นไดจากในชวงเวลาที่ผาน

มามีผูประกอบการหลายฝายสนใจเขามาทำธุรกิจโทรทัศนดาวเทียมกันมากขึ้น     ในหลากหลายรูปแบบทั้งเพลง 

ขาวสาร  สาระ  บันเทิง  แมกระทั่งเปนชองทางขายสินคา   จึงทำใหโทรทัศนดาวเทียมกลายเปนธุรกิจที่มีแนวโนม

การเติบโตไดอีกมาก  เนื่องจากเทคโนโลยีที่พั นาขึ้นทำใหตนทุนในการใหบริการมีแนวโนมต่ำลง  สามารถถึงจุด

คุมทุนไดภายในระยะเวลาไมกี่ป   บริษัทฯ เองก็มีนโยบายที่จะขยายบริการหรือเพิ่มชองสัญญาณขึ้นอีก  เพื่อตอบ

สนองความรูปแบบการใชชีวิตของผูบริโภคในยุคปจจุบัน 

        การใหบริการโทรทัศนผานดาวเทียมเปนแนวโนมใหมที่เกิดขึ้นทั่วโลก เพราะใชงบลงทุนไมสูงนัก  เมื่อเทียบ

กับฟรีทีวีที่มีการใชเงินลงทุนหลายพันลานบาท    และโทรทัศนดาวเทียมจะมีผูชมชัดเจนกวาฟรีทีวีที่มีผูชมหลาก

หลายกวา และสามารถหารายไดจากการขายเวลาโฆษณา จากปจจุบันมูลคาโฆษณาผานฟรีทีวีตกปละ 60,000

ลานบาท  ทั้งนี้หากสถานีโทรทัศนดาวเทียมทำไดเต็มรูปแบบ จะมีโฆษณาสูงถึงแสนลานบาททั้ง in ound และ

out ound

        ที่ผานมารูปแบบสื่อสารการตลาดในประเทศไทยมีอยู 2 แบบ คือ การสื่อสารผานสื่อ หรือที่เรียกวา o e 

t e line กับการสื่อสารไมผานสื่อ หรือ elow t e line เชน การจัดกิจกรรมการตลาด  เนื่องจากราคาคาโฆษณา

ที่สูงขึ้นบวกกับขอกำหนด กฎ กติกา ขอหามตางๆที่หามโฆษณาผานสื่อ  ทำใหหลายคายหันมาทุมเม็ดเงินไปกับ

การทำกิจกรรมการตลาดไปยังกลุมเปาหมายแทน     ทำใหสัดสวนการใชเงินในชวงที่ผานมาขยับมาที่ 

elow t e line    เปนตัวเลขที่มากขึ้น เนื่องจากสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดดีกวา อีกทั้งยังสามารถสรางยอด

ขายไดในเวลาเดียวกัน   แตเมื่อโทรทัศนดาวเทียมเขามามีบทบาทแลว     บริษัทฯ   เชื่อวาสัดสวนการใชสื่อที่เปน 

o e t e line    จะหันกลับมาไดรับความนิยมเพิ่มขึ้นแทน เนื่องจากมีราคาถูกกวากันมาก    อีกทั้งเทคโนโลยีที่

พั นาขึ้น ทำใหเจาของสินคาสามารถยิงโฆษณาไปยังพื้นที่ที่ตองการได เพื่อเพิ่มยอดขายในพื้นที่ที่เปนรองคูแขง

และจะทำใหแนวรบในเขตตางจังหวัดรอนแรงขึ้น         เพราะสามารถทำทั้งกิจกรรมการตลาดในพื้นที่และการยิง

โฆษณาแบบเจาะจงในพื้นที่นั้นๆ  ไดโดยตรง

การจัดหาผลิต ัณ หรือบริการ
        บริษัทฯ   ไดรวมเปนพันธมิตรกับผูประกอบการจานดาวเทียมชั้นนำ     เพื่อขยายชองทางการรับชมใหถึงกลุม

เปาหมาย   โดยพยายามลดขอจำกัดในเรื่องการเขาถึงสัญญาณการรับชม    ขณะเดียวกันบริษัทฯ   มีนโยบายที่จะ

เปดชองรายการเพิ่มเติมในอนาคต   เพื่อรองรับความตองการของผูบริโภคในยุคโลกาภิวัตน     ทั้งนี้    มีการคัดสรร

บุคลากรทั้งเบื้องหนาและเบื้องหลังที่มีศักยภาพ   มีความเชี่ยวชาญ   และเปนที่ยอมรับของกลุมเปาหมาย   โดยใน

สวนของบุคลากรเบื้องหนา   มุงเนนที่ศิลปน นักแสดง   ในสังกัดของกลุมอารเอส     และอีกสวนหนึ่งไดมาจากการ

 ca tin  นักแสดง และศิลปนอิสระ  สำหรับทีมงานผลิตน้ัน ในสวนของการสรางสรรครูปแบบงานและการควบคุม

การผลิต    เปนการจัดการโดยทีมงานของบริษัทฯ    สวนของการดำเนินการผลิตอยูในรูปแบบของพนักงานภายใน

สวนหนึ่ง และอีกสวนหนึ่งเปนการจางผลิต

58
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ธุรกิจสื่อวิทยุ
        บริษัทดำเนินธุรกิจผานระบบคลื่นความถี่ระบบ F. . 93.0  ภายใตแบรนด Cool 93 Fa ren eit 

และ F. . 88.5 สบายดี เรดิโอ

สถานีวิทยุ  93   93 0 
        บริษัท สกาย-ไฮ เน็ตเวิรค จำกัด ดำเนินการผลิตรายการวิทยุเพื่อธุรกิจสื่อวิทยุ ทั้งสิ้น 1 รายการ โดยออก

อากาศผานคลื่นความถี่ระบบ F. . จำนวน 1 คลื่น ไดแก คลื่น F. . 93.0  โดยเนนการหารายไดจากการ

ขายเวลาโฆษณา และการผลิต ent โดยมีกลุมเปาหมาย และรูปแบบรายการ ดังนี้

        C 93 Fa ren eit ดำเนินตามนโยบายของบริษัทฯในการประกอบกิจการวิทยุเชิงพาณิชยเต็มรูปแบบ

โดยยังคงเนนรักษาความนิยมของสถานีไว และขยายฐานผูฟงใหกวางขึ้น จนทำใหในปจจุบัน 

C 93 Fa ren eit ยังคงรักษาฐานผูฟงที่ชัดเจน และความนิยมในการรับฟงไวได จนสามารถครองความนิยม

ในอันดับสูงของกลุมเปาหมายจากการสำรวจ ของ iel en edia Re earc  สงผลใหลูกคาบริษัทโฆษณา และ

บริษัทเจาของสินคา ยังคงความมั่นใจในการใชสื่อโฆษณาของบริษัทตอไป

รูปแบบของรายการวิทยุ
        F. . 93.0  C 93 Fa ren eit

จันทร  ุกร
06.00 - 09.00 น.

09.00 - 12.00 น.

12.30 - 15.00 น.

15.00 - 18.00 น.

20.30 - 23.00 น.

23.00 - 02.00 น.

เสาร  อาทิตย
02.00 - 06.00 น.

         
ดนู สิงหเสนี

พิพั น วิทยาปญญานนท

วรงคพร วิชัยดิษฐ

ฉัตรชัย เจริญชุษณะ

กัญดา ศรีธรรมนูปถัมภ

รังรอง วัณณรถ

SW P S C
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        C 93 Fa ren eit คลื่นที่นำเสนอเพลงไทยสากลในแนว S  S   ที่ไดรับการยอมรับจากกลุม

ผูฟงสูงสุดและเปนรายการวิทยุคลื่นแรกที่สรางปรากฏการณการนำเสนอเพลงเพราะตอเนื่องมากที่สุด   50     นาที 

“50 S S C  P “ โดยทุกๆบทเพลงเพราะไดผานการคัดสรรจากผลสำรวจความนิยมของผูฟง

อยางแทจริง      พรอมดวยทีมพีเจมืออาชีพที่ไดรับการยอมรับจากกลุมคนฟง        และการจัดกิจกรรมที่ตอบสนอง

ไลฟสไตลและเปดโลกทัศนของกลุมคนทำงานรุนใหมอยางตอเนื่อง สงผลให     C 93 Fa ren eit      เปนคลื่น

อันดับ   1   บนหนาปดวิทยุของคนทำงานอยางเปนเอกฉันทจากการสำรวจของ   iel en edia Re earc    ดวย

กลยุทธการตลาดที่ไมหยุดนิ่ง 

        ดวยเหตุนี้    C 93   Fa ren eit   จึงเปนรายการวิทยุยอดนิยมจากการสำรวจความนิยมบนหนาปด ของ

iel en edia Re earc  และไดรับความนิยมเปนอันดับ 1 ตอเนื่องยาวนานกวา 10 ป  ตั้งแตป 2545 จนกระทั่ง

ปจจุบันนี้ (ขอมูลเดือนธันวาคม 2555)  ในกลุมรายการวิทยุประเภท  a  li tenin   ของกลุมคนทำงาน

(20 – 34 ป) 

การตลาดและ าวะการแขงขัน
กลยุทธการตลาด
 1.  กลยุทธนโยบายความคุมคา ( alue or one ) 

        ในป 2555 บริษัทฯยังคงใชกลยุทธดานความคุมคา เพื่อสรางประโยชนสูงสุดใหกับงบประมาณที่ลูกคามีอยู

เพื่อการโฆษณา ในลักษณะของการขายแบบแพ็กเกจ คือ การขายเวลา loo e ot  รวมกับการจัด   cti it  n 

Pro ra  และ ent ar etin  ซึ่งมีผลตอการสงเสริมการขายอยางเปนรูปธรรมและคุมคาตอการลงทุน 

 2.  กลยุทธการจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย

        จากสภาวะการแขงขันอยางเขมขนของธุรกิจวิทยุ   ที่ตองการสรางความแตกตางของรายการใหเกิดขึ้น   เพื่อ

เสริมสรางมูลคาเพิ่มทั้งตอคลื่นวิทยุและตอลูกคาและสินคาที่รวมกิจกรรมสงเสริมการขายตางๆ       ดังนั้นการขาย

เวลาโฆษณาอยางเดียวไมเพียงพอตอความตองการของลูกคา     และตอการสรางแบรนดของบริษัทฯ     และคลื่น 

ดวยเหตุนี้ทางบริษัทฯ     จึงมีการปรับปรุงกลยุทธการดำเนินการใหความสำคัญกับการจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย

โดยมีกลยุทธการเปนพันธมิตรทางธุรกิจ (S ner ) กับพันธมิตรในดานตางๆ โดยการเขารวมเปน  edia Partner

ใหกับกิจกรรมหรือคอนเสิรตที่มีกลุมลูกคาเปาหมายเดียวกัน  รวมถึงการเพิ่มมูลคาของสินคาโดยมีกิจกรรมสงเสริม

การขายที่ทำรวมกันระหวางรายการและผูฟง 

        กิจกรรมสงเสริมการขายทั้งหมดนี้  บริษัทฯจะเนนกิจกรรมที่มีคุณภาพที่สามารถใหสาระและบันเทิงกับผูรวม

กิจกรรมและในขณะเดียวกันยังสามารถตอบสนองนโยบายการตลาดของลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ     มีความ

ชัดเจนและตรงกับกลุมเปาหมาย สงผลใหบริษัทฯ   สามารถสรางรายไดจากการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายใหกับ

ลูกคาไดอีกทางหนึ่ง

        นอกจากนี้แลวบริษัทฯ ยังใชศักยภาพของฝายโฆษณาและประชาสัมพันธของบริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน)

เพื่อเผยแพรกิจกรรมของรายการวิทยุในสังกัด   และกิจกรรมของลูกคาใหเปนที่ยอมรับและรูจักอยางแพรหลาย ทั้ง

ในรูปแบบขาวประชาสัมพันธและการโฆษณาในสื่ออื่นๆ เชน รายการโทรทัศน, นิตยสาร, สื่อกลางแจง, สื่อเคลื่อนที่

 ฯลฯ อีกดวย
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3.  กลยุทธการใหบริการวางแผนโฆษณา

        บุคลากรของบริษัทฯ เปนผูที่อยูในสายงานวิทยุมาเปนเวลานาน   มีความรูและความเขาใจในธุรกิจสื่อวิทยุ

เปนอยางดี สามารถใหคำปรึกษากับลูกคาในการวางแผนการบริหารสื่อใหมีคุณภาพมากที่สุด  และการเลือกซื้อ

เวลาหรือแพ็คเกจโฆษณาที่เหมาะสมกับวัตถุประสงคของลูกคาและกลุมผูฟงรายการ       บริษัทฯมีการวางแผน

โฆษณาโดยสรางสรรคกิจกรรมพิเศษเฉพาะกิจ    เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาและขอจำกัดของสินคา

แตละประเภท ซึ่งบริษัทฯ ไดใชนโยบายการเปนคูคารวมกับผลิตภัณฑในการวางแผนโฆษณาเชนนี้กับสินคาทุก

รายที่สนับสนุนรายการ เพื่อสรางแรงจูงใจและเกิดความคุมคาสูงสุดในการเลือกใชบริการสื่อของบริษัทฯ 

ลักษณะลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย
1.  กลุมลูกคาเปาหมาย

        บริษัทโฆษณา ( enc ) 

        บริษัทเจาของสินคา ( irect Cu to er)

2.  กลุมผูฟงเปาหมาย

        93.0  C 93 F R : กลุมนักศึกษาและคนทำงานทั้งชายและหญิงอายุระหวาง 18-35 ป

าวะการแขงขัน
        ผูประกอบการสถานีวิทยุที่ดำเนินรายการเพลงไทยสากลเปนหลัก และมีกลุมผูฟงเปาหมายใกลเคียงกันมี

อยู 3 รายการดังแสดงในตารางดานลาง 

F. . 89.0 C ill  F

F. . 93.0 Cool93

F. . 103.5 F  

F. . 106.5 reen Wa e

        การแขงขันของธุรกิจสื่อวิทยุยังคงมีอยูสูงเนื่องจากงบประมาณโฆษณาที่มีจำกัด   ทำใหลูกคาจะเลือกซื้อ

เวลาโฆษณาจากรายการวิทยุที่ไดรับความนิยมสูงเปนปจจัยหลัก แตในขณะเดียวกัน  กลยุทธดานราคานั้นก็มี

ความสำคัญตอการตัดสินใจซื้อโฆษณาสูง เนื่องดวยจะทำใหลูกคาสามารถไดเวลาโฆษณามากขึ้น  หรือ ไดรูป

แบบโฆษณาที่หลากหลายทั้งนี้ขึ้นอยูกับกลยุทธการขายของแตละบริษัทที่จะจูงใจใหลูกคาเห็นวาคุมคากับเงิน

ที่ใชไปสูงที่สุด 

การจัดหาผลิต ัณ หรือบริการ
1.  นักจัดรายการวิทยุ (พีเจ) และบุคลากรฝายผลิตและสรางสรรค

        บริษัทฯ ไดสรางนวัตกรรมใหมของวงการวิทยุโดยการใชกลยุทธการตลาดแบบใหม     “ P  R ” 

จากการประสบความสำเร็จในการผลิตรายการวิทยุของคล่ืน   C   93   Fa ren eit   และคลื่นอื่นๆ  ในเครือ

บริษัทฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดรายการจากเดิมจาก    เขาสูยุคของ  P   (Pro ra  oc e )    ที่นักจัด
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รายการวิทยุแตละคนจะตองเพิ่มศักยภาพของตนเองใหมากยิ่งขึ้น    โดยเฉพาะจะตองมีเรื่องของความรูเบื้องตน

ทางการตลาด และรูจักการใชเทคโนโลยีใหเกิดประโยชนสูงสุด ซึ่งนักจัดรายการในยุค  P  R  จะเปน

ผูมีสวนสำคัญในการสรางความนิยมใหแกสถานี      ตองเปนบุคคลที่มีความสามารถในการโตตอบกับผูฟงและมี

ความรูเกี่ยวกับเพลงและหลักการทางการตลาดในเบื้องตนเปนอยางดี     อีกทั้งยังตองผานการฝกอบรม   พั นา

ความรูดานเทคโนโลยี เพื่อสามารถใชเครื่องมือและ  So tware  ทันสมัยไดอยางคลองตัว สามารถดำเนินรายการ

ตามรูปแบบของรายการที่วางไวใหสอดคลองกับรสนิยมของกลุมฟงเปาหมาย       และปจจุบันนักจัดรายการของ

บริษัทฯ ยังตองเปนผูมีทักษะในการเปนผูดำเนินรายการภาคสนามในการจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย  เพื่อรองรับ

งานกิจกรรมพิเศษเพื่อสงเสริมการขายอีกทางหนึ่งดวย

2.  ระบบการออกอากาศ

        บริษัทไดเลือกใชระบบคอมพิวเตอรในการควบคุมการออกอากาศแบบอัตโนมัติซึ่งเปนเทคโนโลยีที่เปนมาตร

ฐานสากล และมีการอัพเดทซอฟตแวรอยางตอเนื่อง เพื่อความทันสมัย และคุณภาพในการออกอากาศมากที่สุด

สถานีวิทยุ สบายดี  88 5 
        คายเพลงอารสยาม ดำเนินการผลิตรายการวิทยุเพื่อเปนธุรกิจหลักในการโปรโมท Content ของคาย ควบคู

ไปกับธุรกิจสื่อวิทยุ ทั้งสิ้น  1  รายการ โดยออกอากาศผานคลื่นความถี่ระบบ  F. .  จำนวน  1  คลื่น ไดแก คลื่น 

F. . 88.5  โดยเนนการหารายไดจากการขายเวลาโฆษณา และการผลิต ent โดยมีกลุมเปาหมาย และ

รูปแบบรายการ ดังนี้

ผูใหสัมปทานคลื่นวิทยุ

วันและเวลาออกอากาศ

สัญญาณสงคลื่นวิทยุครอบคลุมพื้นที่

คอนเซ็ปทรายการ

กลุมผูฟงเปาหมาย

สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ

24 ชั่วโมง

กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล

เพลงไทยหลากสไตล ฟงสบายทั้งครอบครัว

นักศึกษา คนทำงาน อายุ 15-45 ป

สถานีวิทยุ  88 5 
สบายดี 

 

        สบายดี  R  F. .88.5   ดำเนินตามนโยบายของบริษัทฯในการประกอบกิจการวิทยุเพื่อธุรกิจหลักในการ

โปรโมท  Content  ของคาย ควบคูไปกับธุรกิจสื่อวิทยุ   โดยเนนรักษาความนิยมของสถานีไว   และขยายฐานผูฟง

ใหกวางมากขึ้น   ใชระยะเวลาในการฟงนานขึ้น   จนทำใหในปจจุบัน สบายดี    R    เปนสถานีวิทยุที่ครองใจ 

และสามารถครองความนิยมในอันดับสูงของกลุมเปาหมายจากการสำรวจ ของ   iel en edia Re earc

สงผลใหลูกคาบริษัทโฆษณา   และบริษัทเจาของสินคา   ยังคงความมั่นใจในการใชสื่อโฆษณาของบริษัทมาอยาง

ตอเนื่อง
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รูปแบบของรายการวิทยุ
 88 5     สบายดี 

เสาร  อาทิตย
05.00 – 07.00

09.00 – 11.00

11.00 – 14.00

14.00 – 17.00

17.00 – 20.00

20.00 – 23.00

23.00 – 02.00

02.00 – 05.00

บุหงา สาหรี

แนท เอวิตรา

โจ เฉลิมศักดิ์ / หนุม ไชโย

ตอง / อุ

เอกพล ชัยวั น

ออย กะทอน / ปง ฟรุตตี้

นองลุกซ / นุชซา

โอลีฟ

        สบายดี R  F. .88.5  คลื่นที่นำเสนอเพลงไทยหลากสไตล ทั้งเพลงลูกทุง ลูกทุงเพื่อชีวิต  ลูกทุงสำเนียงใต

สำเนียงเหนือ   และสำเนียงใหม   เพลงแนวอีสาน   หมอลำ เพลงสตริงยอนยุค รวมไปถึงลูกทุงปอบ  เพื่อใหฟงสบาย 

ถูกใจกันทุกคนทุกครอบครัว  เปนสถานีที่ไดรับการยอมรับจากกลุมผูฟงอยางตอเนื่องและลนหลาม  เปนรายการวิทยุ

ที่สรางใหคนฟงทุกคนอารมณดี ดังคำกลาวที่วา  “สบายดี  R   สถานีวิทยุทางเลือกใหม  ที่จะทำใหทุกครอบครัว

สบายดี มีรอยยิ้ม” โดยทุกๆบทเพลงเพราะไดผานการคัดสรร รวมทั้งติดชารต มียอด  P  ดาวนโหลด ทั้งสิ้น และยัง

เสิรฟสาระดีๆ เพื่อใหทุกคนอารมณดี มีความสุขกายสบายดีตลอดเวลา พรอมดวยทีมดีเจมืออาชีพที่ไดรับการยอมรับ

จากกลุมคนฟง ซึ่งสวนหนึ่งแฟนรายการจะคุนหนาคุนตาจาก  สบายดี    อยูแลว   นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมที่

ตอบสนอง     ไลฟสไตล     สรางความสัมพันธกับกลุมแฟนคลับเกา      ขยายกลุมแฟนคลับใหมอยางตอเนื่องใกลชิด

ตลอดเวลา สงผลให สบายดี  R  F. .88.5 ไดรับความรักและการยอมรับ   และผูฟงมี   o alt    มาโดยตลอด 

    

จันทร  ุกร
05.00 – 07.00

08.00 – 11.00

11.00 – 14.00

14.00 – 17.00

จันทร  ุกร
17.00 – 20.30

20.30 – 23.00

23.00 – 01.00

01.00 – 03.00

03.00 – 05.00

เนยเน

บุหงา สาหรี

กอลฟฟ ณัฐมา

หนุม ไชโย

จอบจี้  เกงกี้

ตั้ม  กวาง

เจนนี่

ไพศาล แกววิเศษ

ทัช
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        ดวยเหตุนี้  สบายดี   R  F. .88.5   จึงเปนรายการวิทยุยอดนิยมจากการสำรวจความนิยมบนหนาปด ของ 

 iel en edia Re earc  และไดรับความนิยมในอันดับตนๆ ตั้งแตเปดสถานีมาเมื่อ เดือนกรกฎาคม ป 2554

จนกระทั่งปจจุบัน ในกลุมรายการวิทยุระดับ นักศึกษา กลุมคนทำงาน (15 – 45ป)

การตลาดและ าวะการแขงขัน
กลยุทธการตลาด
        1.  กลยุทธนโยบายความคุมคา ( alue or one ) 

        ในป 2555 บริษัทฯยังคงใชกลยุทธดานความคุมคา เพื่อสรางประโยชนสูงสุดใหกับงบประมาณที่ลูกคามีอยู

เพื่อการโฆษณา ในลักษณะของการขายแบบแพ็กเกจ คือ การขายเวลา   loo e ot  รวมกับการจัด cti it  n 

Pro ra     และ    ent ar etin      ซึ่งมีผลตอการสงเสริมการขายอยางเปนรูปธรรมและคุมคาตอการลงทุน 

        2.  กลยุทธการจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย

        จากสภาวะการแขงขันอยางเขมขนของธุรกิจวิทยุ    ที่ตองการสรางความแตกตางของรายการใหเกิดขึ้น   เพื่อ

เสริมสรางมูลคาเพิ่มทั้งตอคลื่นวิทยุและตอลูกคาและสินคาที่รวมกิจกรรมสงเสริมการขายตางๆ        ดังนั้นการขาย

เวลาโฆษณาอยางเดียวไมเพียงพอตอความตองการของลูกคา     และตอการสรางแบรนดของบริษัทฯ      และคลื่น 

ดวยเหตุนี้ทางบริษัทฯ      จึงมีการปรับปรุงกลยุทธการดำเนินการใหความสำคัญกับการจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย

โดยมีกลยุทธการเปนพันธมิตรทางธุรกิจ (S ner ) กับพันธมิตรในดานตางๆ โดยการเขารวมเปน   edia Partner 

ใหกับกิจกรรมหรือคอนเสิรตที่มีกลุมลูกคาเปาหมายเดียวกัน   รวมถึงการเพิ่มมูลคาของสินคาโดยมีกิจกรรมสงเสริม

การขายที่ทำรวมกันระหวางรายการและผูฟง 

        กิจกรรมสงเสริมการขายทั้งหมดนี้  บริษัทฯจะเนนกิจกรรมที่มีคุณภาพที่สามารถใหสาระและบันเทิงกับผูรวม

กิจกรรมและในขณะเดียวกันยังสามารถตอบสนองนโยบายการตลาดของลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ     มีความ

ชัดเจนและตรงกับกลุมเปาหมาย สงผลใหบริษัทฯ   สามารถสรางรายไดจากการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายใหกับ

ลูกคาไดอีกทางหนึ่ง

        นอกจากนี้แลวบริษัทฯ  ยังใชศักยภาพของฝายโฆษณาและประชาสัมพันธของคาย  อาร  สยาม   รวมไปถึง 

บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) เพื่อเผยแพรกิจกรรมของรายการวิทยุ และกิจกรรมของลูกคาใหเปนที่ยอมรับและ

รูจักอยางแพรหลาย ทั้งในรูปแบบขาวประชาสัมพันธและการโฆษณาในสื่ออื่นๆ  เชน รายการโทรทัศน, นิตยสาร, 

สื่อกลางแจง, สื่อเคลื่อนที่ ฯลฯ อีกดวย

        3.  กลยุทธการใหบริการวางแผนโฆษณา

บุคลากรของบริษัทฯ มีความมุงมั่น มีความรูและความเขาใจในธุรกิจสื่อวิทยุเปนอยางดี   สามารถใหคำปรึกษากับ

ลูกคาในการวางแผนการบริหารสื่อใหมีคุณภาพมากที่สุด    และการเลือกซื้อเวลาหรือแพ็คเกจโฆษณาที่เหมาะสม

กับวัตถุประสงคของลูกคาและกลุมผูฟงรายการ           บริษัทฯมีการวางแผนโฆษณาโดยสรางสรรคกิจกรรมพิเศษ

เฉพาะกิจ  เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาและขอจำกัดของสินคาแตละประเภท ซึ่งบริษัทฯ   ไดใชนโยบาย

การเปนคูคารวมกับผลิตภัณฑในการวางแผนโฆษณาเชนนี้กับสินคาทุกรายที่สนับสนุนรายการ เพื่อสรางแรงจูงใจ

และเกิดความคุมคาสูงสุดในการเลือกใชบริการสื่อของบริษัทฯ
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ลักษณะลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย
1.  กลุมลูกคาเปาหมาย

        บริษัทโฆษณา ( enc ) 

        บริษัทเจาของสินคา ( irect Cu to er)

2.  กลุมผูฟงเปาหมาย

        สบายดี R  F. .88.5  : กลุมนักศึกษาและคนทำงานทั้งชายและหญิงอายุระหวาง 15 – 45  ป

าวะการแขงขัน
        ผูประกอบการสถานีวิทยุที่ดำเนินรายการเพลงไทยลูกทุงเปนหลัก และมีกลุมผูฟงเปาหมายใกลเคียงกัน

มีอยู 3 รายการดังแสดงในตารางดานลาง 

F. . 88.5 สบายดี R

F. . 95 ลูกทุงมหานคร

F. . 90 แซบลูกทุง

F. . 94.5 คลื่นสนุกสุขนิยม

อารสยาม

คูแขง

คูแขง

 อารสยาม

คูแขง

คูแขง

คูแขง

อารสยาม

คูแขง

คูแขง

คูแขง

อารสยาม

คูแขง

คูแขง

คูแขง

สถานีวิทยุ วัยรุน
10 18 ป

นัก กษา
15 25 ป

วัยทำงาน
18 35ป

ผู หญ
25 45 ป

        การแขงขันของธุรกิจสื่อวิทยุยังคงมีอยูสูงเนื่องจากงบประมาณโฆษณาที่มีจำกัด   ทำใหลูกคาจะเลือกซื้อ

เวลาโฆษณาจากรายการวิทยุที่ไดรับความนิยมสูงเปนปจจัยหลัก แตในขณะเดียวกัน  กลยุทธดานราคานั้นก็มี

ความสำคัญตอการตัดสินใจซื้อโฆษณาสูง  เนื่องดวยจะทำใหลูกคาสามารถไดเวลาโฆษณามากขึ้น หรือ ไดรูป

แบบโฆษณาที่หลากหลายทั้งนี้ขึ้นอยูกับกลยุทธการขายของแตละบริษัทที่จะจูงใจใหลูกคาเห็นวาคุมคากับเงิน

ที่ใชไปสูงที่สุด 

การจัดหาผลิต ัณ หรือบริการ
1.  นักจัดรายการวิทยุ (ดีเจ) และบุคลากรฝายผลิตและสรางสรรค

        บริษัทฯ ไดใชกลยุทธการตลาดแบบที่สอดคลองกับ ar et  โดยใช“  R ” โดยนักจัดรายการ

วิทยุแตละคนจะตองเพิ่มศักยภาพของตนเองใหมากยิ่งข้ึน    โดยเฉพาะจะตองมีเรื่องของความรูเบื้องตนทางการ

ตลาด และรูจักการใชเทคโนโลยีใหเกิดประโยชนสูงสุด   รูจักกระแสเพลงในตลาด   ซึ่งนักจัดรายการ  จะเปนผูมี

สวนสำคัญในการสรางความนิยมใหแกสถานี      และตองเปนบุคคลที่มีความสามารถในการโตตอบกับผูฟงและ

มีความรูเกี่ยวกับเพลงและหลักการทางการตลาดในเบื้องตนเปนอยางดี อีกทั้งยังตองผานการฝกอบรม    พั นา

ความรูดานเทคโนโลยี เพื่อสามารถใชเครื่องมือและ So tware ทันสมัยไดอยางคลองตัว  สามารถดำเนินรายการ

ตามรูปแบบของรายการที่วางไวใหสอดคลองกับรสนิยมของกลุมฟงเปาหมาย      และปจจุบันนักจัดรายการของ

บริษัทฯ ยังตองเปนผูมีทักษะในการเปนผูดำเนินรายการภาคสนามในการจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย เพื่อรองรับ

งานกิจกรรมพิเศษเพื่อสงเสริมการขายอีกทางหนึ่งดวย
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2.  ระบบการออกอากาศ

        บริษัทไดเลือกใชระบบคอมพิวเตอรในการควบคุมการออกอากาศแบบอัตโนมัติซึ่งเปนเทคโนโลยีที่เปน

มาตรฐานสากล และมีการอัพเดทซอฟตแวรอยางตอเน่ือง เพื่อความทันสมัย และคุณภาพในการออกอากาศ

มากที่สุด
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ปจจัยความเสี่ยง
      การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในนามของกลุ่มอาร์เอส บริษัทฯ ประเมินว่ามีความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน

  และอาจมีผลต่อการดำเนินธุรกิจดังน้ี         
    

ความเสี่ยงทางอุตสาหกรรม

                                 การ ะเมิด ิขสิท ิในสินค้า

      ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน อุตสาหกรรมเพลงได้รับผลกระทบหลักจากการละเมิดลิขสิทธิ์ในผลงานเพลง ทั้งรูปแบบของ 

    ( , , ) และรูปแบบไ ล์ดิจิตอล ซ่ึงมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นการแพร่กระจาย

  ของสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ต่างๆ  ที่ยังคงพบเห็นได้ทั่วไป ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และการแพร่หลายของเว็บไซต์

  ที่เอื้อให้มีการดาวน์โหลดไ ล์เพลง หรือคอนเทนต์ รีต่างๆ ประกอบกับทัศนคติของผู้บริโภคที่ยังเพิกเ ยต่อการรณรงค์

  ให้ใช้สินค้าถูกลิขสิทธิ์ และเห็นว่าการดาวน์โหลดเพลงผ่านช่องทางที่ละเมิดลิขสิทธิ์นั้นเป็นเรื่องปกติทั่วไป ทำให้รายได้

  จากการจัดหน่ายสินค้าและรายได้จากการดาวน์โหลดเพลงไม่สะท้อนปริมาณการบริโภคที่แท้จริง    

       อย่างไรก็ดี ท่ีผ่านมาทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครัฐ และ ภาคเอกชน ซ่ึงได้แก่ ผู้ประกอบการ เจ้าของผลงาน และศิลปิน 
   ได้ร่วมมือกันผลักดัน กระตุ้นเชิญชวนให้ผู้บริโภคหันมานิยมเลือกซ้ือสินค้าท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้อง และ ลดเลิกสนับสนุนสินค้า
   ละเมิดลิขสิทธ์ิทุกประเภท

        ในส่วนของบริษัทฯได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้มีการปรับเปล่ียนกลยุทธ์และวิธีการต่างๆ
   เพ่ือกระตุ้นยอดขายให้กลับคืนมา ไม่ว่าจะเป็นการปรับราคาของสินค้าให้เหมาะสมมากข้ึน การพัฒนาระบบดิจิตอล 
   และช่องทางการดาวน์โหลดเพลงแบบถูกลิขสิทธิ์ ให้สามารถใช้บริการได้โดยง่าย  รวมถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
   ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการและรูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้บริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป 
   ทำให้พ ติกรรมของผู้บริโภคบางส่วนหันกลับมาใช้ บริการดาวน์โหลดเพลงท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องมากข้ึนเพราะว่ามีความ
   คุ้มค่า และราคาไม่แพง 

      สำหรับส่วนของภาครัฐได้มีแนวทางสนับสนุนให้บริษัทฯท่ีประกอบธุรกิจจัดเก็บลิขสิทธ์ิพัฒนาระบบการจัดเก็บลิขสิทธ์ิ
   ให้เป็นรูปธรรมชัดเจน รวมถึงได้ออกมาตรการในการดำเนินการต่างๆเพื่อรณรงค์ป้องกัน กดดัน และปราบปราม
   ผู้กระทำความผิดอย่างจริงจัง และเป็นรูปธรรมมากย่ิงข้ึน ซ่ึงจากความร่วมมือกันของหน่วยงานดังกล่าว บริษัทฯคาดว่า
   จะส่งผลในการลดการละเมิดลิขสิทธ์ิท่ีมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นนัยสำคัญ



ปจจัยความเสี่ยง

         กลุ่มอาร์เอสมีแผนงานการขยายธุรกิจอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงบางโครงการท่ีบริษัทฯได้มา จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง 

    จึงอาจมีความเสี่ยงหากไม่สามารถบริหารรายได้ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ อาจมีการบอกเลิกสัญญา 

    หรือ เกิดเหตุการณ์ใด  ๆท่ีทำให้ไม่สามารถดำเนินการต่อได้ อย่างไรก็ดี บริษัทฯได้กำหนดกระบวนการในการพิจารณากล่ันกรอง

    ประเมินประโยชน์และความคุ้มค่าก่อนการตัดสินใจลงทุน โดยจัดให้มีการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 

    เม่ือมีการทำสัญญาหรือข้อผูกพันใดๆจะมีผู้เช่ียวชาญจากหลายฝ่ายท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมกันพิจารณาเพ่ือความรอบคอบรัดกุม 

    ตลอดจนกำหนดให้มีการวางแผนและเตรียมงานล่วงหน้า มีการขายล่วงหน้า ( - ) โดยหาสปอนเซอร์

    เข้ามาสนับสนุนขณะท่ียังอยู่ในระหว่างกระบวนการผลิตงาน นอกจากน้ี หากเป็นโครงการขนาดใหญ่จะต้องได้รับการอนุมัติ 

    เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทด้วยเพื่อลดความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าว

ปจจัยความเสี่ยง
ความเสี่ยง นการประกอบธุรกิจ
ความเสี่ยง ากการต่ออายุสัญญาสัมปทาน

                  ปัจจุบันบริษัทฯมีสัญญาสัมปทานอยู่ 3 ประเภท ได้แก่ สัญญาเช่าเวลาออกอากาศกระจายเสียงสถานีวิทยุ 

           สัญญาเช่าเวลาจากสถานีโทรทัศน์ และ สัญญาเช่าเวลาออกอากาศกระจายเสียงวิทยุเพื่อประกอบรายการวิทยุ

           ในห้างโมเดิร์นเทรด โดยสัมปทานแต่ละประเภทมีอายุสัญญาเ ลี่ยอยู่ระหว่าง 1 ปี ถึง 3 ปี  ซึ่งหากบริษัทฯ

           ไม่ได้รับการต่ออายุสัญญาเช่าเวลาออกอากาศจะส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องของการออกอากาศรายการ

           และรายได้ของบริษัทฯ ทั้งนี้ หมายรวมถึงความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาซึ่งอาจทำให้บริษัทฯ

           ได้รับเงื่อนไขที่ด้อยลงไปจากเดิม  

       นอกจากน้ี การแสวงหาเวลาออกอากาศใหม่เพ่ือทดแทนอาจทำให้บริษัทฯสูญเสียประโยชน์จากความต่อเน่ืองทางธุรกิจ 

และการสร้างความนิยมให้เทียบเคียงกับรายการเดิมได้ หรืออาจทำให้ต้นทุนเพื่อการได้มาสูงขึ้น  อย่างไรก็ดี 

บริษัทฯ เชื่อว่า จากการที่บริษัทฯ ผลิตผลงานที่มีคุณภาพออกมาอย่างต่อเนื่อง จนได้รับความนิยม มีฐานผู้ชม

และผู้ งัรายการประจำ รวมถึงการท่ีบริษัทฯเป็นผู้ประกอบการรายสำคัญในธุรกิจ ได้รักษามาตรฐานในการชำระเงิน

และป บัิติตามเง่ือนไขของการจ่ายค่าเช่าเวลาอย่างเคร่งครัด ตลอดจนมีการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ให้สัมปทาน

จะทำให้บริษัทฯได้รับความไว้วางใจและสามารถลดความเสี ่ยงที ่อาจเกิดขึ ้นจากการต่ออายุสัญญาเช่าได้

แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯจะมีการพิจารณาถึงมูลค่าในการต่ออายุสัญญาสัมปทาน โดยเปรียบเทียบกับความคุ้มค่าในการลงทุน

ซึ่งหากบริษัทฯพิจารณาแล้วเห็นว่าการต่ออายุสัมปทานดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ ทางบริษัทฯ

อาจพิจารณาไม่ต่ออายุสัมปทานดังกล่าว   

ความเสี่ยง ากงานกิ กรรมการต าดขนาดใหญ่ที่ ด้มาเปนครั้งคราว 
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ปจจัยความเสี่ยง

ปจจัยความเสี่ยง
การพ่งพิงผู้บริหาร

       ในอดีตท่ีผ่านมาการบริหารงานของกลุ่มอาร์เอสจะอยู่ในรูปแบบของครอบครัวเชษฐโชติศักด์ิ ซ่ึงเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่

   และเป็นกลุ่มผู้ก่อต้ังกิจการอาร์เอสข้ึน แต่ในระยะหลังๆมาน้ี ผู้บริหารท่ีมีบทบาทสำคัญในการวางแผนและบริหารงานในภาพรวม 

   ได้แก่ นายสุรชัย เชษฐโชติศักด์ิ  ซ่ึงเป็นหน่ึงในกลุ่มบุคคลผู้ก่อต้ังกิจการมาต้ังแต่ต้น และในปัจจุบันยังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

   ของบริษัทฯด้วย  

         สำหรับการบริหารงานในปัจจุบันน้ัน บริษัทฯใช้การบริหารงานแบบมืออาชีพ มีผู้บริหารท่ีมีความเช่ียวชาญเ พาะด้าน

     ดูแลในแต่ละหน่วยธุรกิจ (  )  โดยผู้บริหารในแต่ละหน่วยธุรกิจจะมีความรู้ความสามารถ ความชำนาญ 

     และประสบการณ์เ พาะด้าน  ซ่ึงในการบริหารงาน ผู้บริหารในแต่ละหน่วยธุรกิจจะกำหนดทิศทางและเป้าหมาย

     ของการดำเนินงานอย่างชัดเจน พร้อมท้ังวางแผนงาน และกำหนดกลยุทธ์การบริหารงาน เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว้  

     ด้วยวิธีการดังกล่าว ทำให้ลดความเส่ียงจากการพ่ึงพิงผู้บริหารได้ 

ความเส่ียงในการบริหาร ิ ปิน

      ตลอดการดำเนินธุรกิจด้วยระยะเวลานานของกลุ่มอาร์เอส บริษัทฯและผู้บริหารระดับสูงให้ความสำคัญ

กับเร่ืองการดูแลบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ เน่ืองจากบริษัทฯและผู้บริหารระดับสูงตระหนักดีว่าในการดำเนินธุรกิจบันเทิงน้ัน 

บุคลากรเป็นกำลังสำคัญท่ีจะผลักดันให้ธุรกิจเติบโตและก้าวหน้าอย่างม่ันคง การดูแลการเติบโตและผลตอบแทนของศิลปิน

และทีมงานเป็นเร่ืองท่ีผู้บริหารได้มีการวางแผนและทบทวนอย่างสม่ำเสมอ เพ่ือให้ทุกคนเกิดความพอใจ และป้องกันไม่ให้บริษัทฯ

ต้องสูญเสียทรัพยากรท่ีมีคุณค่าไป  

      สำหรับศิลปินของบริษัทฯจะมีหน่วยงานบริหารศิลปินท่ีคอยกำกับดูแลเร่ืองทุกอย่างท่ีเก่ียวกับศิลปินโดยเ พาะ 

โดยศิลปินในสังกัดจะได้รับการวางแผนการบริหารคอนเทนต์ ในรูปแบบครบวงจร ท้ังการออกอัลบ้ัม การนำเสนอศิลปิน

ไปเป็นพรีเซ็นเตอร์สินค้า การป้อนงานแสดง หรือการโชว์ตัวตามงานต่างๆ และกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดรายได้ต่อศิลปิน

และอย่างอ่ืนอีกมากมาย รวมถึงการให้ศิลปินมีส่วนร่วมในการดำเนินงานและให้ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับให้มากท่ีสุด 

ทำให้ศิลปินเกิดความรู้สึกมั่นคงและพร้อมที่จะเติบโตและพัฒนาไปกับบริษัทฯ   

       ด้วยเหตุน้ี บริษัทฯ มีความเช่ือม่ันว่าจะสามารถบริหารความเส่ียงดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ก่อให้เกิด

ความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ 
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ปจจัยความเสี่ยง
ปจจัยความเสี่ยงทางก หมาย

      ปัจจุบันบริษัทมีทิศทางเติบโตในธุรกิจการประกอบกิจการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ (ทีวีดาวเทียม)  

ซึ่งเป็นกิจการที่อยู่ในความสนใจของผู้ประกอบการต่างๆ และเป็นที่จับตามองของภาครัฐที่เข้ามาควบคุม

ส่ือโทรทัศน์ท้ังหมดในประเทศไทย ตามก หมายได้กำหนดให้มีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  (กสทช.) เป็นคณะกรรมการท่ีมีอำนาจในการกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง

กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการอย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพและเป็นธรรม  

โดยกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการเกี่ยวกับการอนุญาต เงื่อนไข หรือค่าธรรมเนียมการอนุญาต เป็นต้น   

       ซ่ึงจากอำนาจหน้าท่ีดังกล่าว  กสทช.ได้ออกประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการต่างๆมาบังคับใช้กับผู้ประกอบการอย่างต่อเน่ือง  

จนถึงปัจจุบันยังไม่สามารถออกประกาศท่ีจะนำมาใช้บังคับได้ครบตามเจตนารมณ์ของการควบคุมกำกับดูแลได้ท้ังหมด      

ทำให้ต้องใช้เวลาอีกสักระยะเพ่ือให้เห็นรายละเอียดของก เกณฑ์ท้ังหมดว่าจะส่งผลกระทบกับการดำเนินธุรกิจ

ของบริษัทหรือไม่เพียงใดอันจะสะท้อนเป็นปัจจัยความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจได้       
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ครงสรางการถือหุนและการจัดการ

โครงสร้างเงินทุน

หลักทรัพย์ของบริษัทฯ
(ก)  หุ้นสามัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555  บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,026,000,280 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ

                    1,026,000,280 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  มีทุนชำระแล้วจำนวน  882,692,428 บาท แบ่งออกเป็น

         หุ้นสามัญจำนวน 882,692,428 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

(ข)  ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ

   (1)  ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 (RS-W2)

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯรุ่นที่ 2 ( - 2)ได้รับอนุญาตให้เร่ิมซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์

                     แห่งประเทศไทยได้ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2553 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทหลักทรัพย์จดทะเบียน       ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

                รุ่นที่ 2 ( - 2)

ตลาดรอง                                     ตลาดหลักทรัพย์

    จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ            140,000,269 หน่วย

   จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ        140,000,269 หุ้น

       ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ             บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

                ที่มีรายชื่อปราก ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 12 พ ษภาคม 2553 

              และรวบรวมรายชื ่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์

               และตลาดหลักทร ัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธ ีป ิดสมุดทะเบียน ในว ันที ่  

                13 พ ษภาคม 2553  ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 5 หุ้น ต่อใบสาคัญ แสดงสิทธิ

               1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า

     สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ           ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 หุ้น

                                                                        ในราคาหุ ้นละ 1.90 บาท ทั ้งนี ้ราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิ

                อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลัง ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ            ชนิดระบุชื่อผู้ถือและเปลี่ยนมือได้

  อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ             4 ปีนับจากวันท่ีออก (วันท่ีออกคือวันท่ี 20 พ ษภาคม 2553 วันท่ีครบกำหนด

                                                             และวันใช้สิทธิคร้ังสุดท้ายตรงกับวันท่ี 19 พ ษภาคม 255  ซ่ึงใบสำคัญแสดงสิทธิ

                            จะพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในวันถัดไป)

ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ                หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)

การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ     ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน

 และธันวาคมของแต่ละปี ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยวันกำหนดการ

                 ใช้สิทธิครั ้งแรก คือ วันที่ 30 มิถุนายน 2554และวันกำหนดการใช้สิทธิ

                คร้ังสุดท้าย คือ วันที่ 19 พ ษภาคม 255
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ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2555 มีดังนี้

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพ ติการณ์ มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัท

อย่างมีนัยสำคัญ (กลุ่มผู้ถือหุ้น หรือ ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 และ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ หรือ

ส่งตัวแทนเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิหลังจากหักภาษีและสำรอง

ตามก หมายแล้วทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณายกเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว 

หรือเปล่ียนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นคร้ังคราว โดยอยู่ภายใต้เง่ือนไขท่ีการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
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ลำดับหุ้น รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น จำนวนหุ้น

1

2

3

4

5

6

8

9

10

นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์

นาย โสรัตน์ วณิชวรากิจ

นาย สุวั น์ เชษฐโชติศักดิ์

นาย โยธิน วณิชวรากิจ

 ( . ) 

กองทุนเปิด กรุงศรีทวีทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิด กรุงศรี ทุนทวี 3

บริษัท อาร์เอส จากัด (มหาชน)

นายเกรียงไกร เชษฐโชติศักดิ์

  

2 0,000,000 30.588

133, 4,600 15.155

40,8 9,453 4.631

38,619,900 4.3 5

34,410,000 3.898

23,219,100

18, 3,300

1 , 00,000

16,150,000

15,404,240 1. 45

1.830

2.005

2.12

2.630
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คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

(Nomination and Remuneration
Committee)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(Risk Management Committee)

คณะกรรมการบริษัท
(Board of Directors)

คณะกรรมการตรวจสอบ
(Audit Committee)

บริหารลูกค้าองค์กร
(Corporate Client Management)

ธุรกิจสื่อวิทยุ
(Radio)

ธุรกิจเพลงและดิจิตอล
(Music and Digital)

ธุรกิจโชว์บิซ
(Showbiz)

ธุรกิจกี า
(Sport)

ธุรกิจสื่อในห้างโมเดิร์นเทรด
(Instore Media)

ธุรกิจสื่อโทรทัศน์
(Television)

สำนักก หมาย
(Legal O�ce)

ฝ่ายตรวจสอบกลาง
(Internal Audit)

คณะกรรมการบริหาร
(Executive Board)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(CEO)

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
(Corporate Governance Committee)

คณะกรรมการพั นาทรัพยากรบุคคล
(Human Developement Committee)

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายป ิบัติการ
(Chief Operating O�cer)

ทรัพยากรบุคคลและธุรการ
(Human Resource and Administration)

สื่อสารองค์กร
(Corporate Communication)

ภาพลักษณ์องค์กร
(Corporate Branding)

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
(Chief Financial O�cer)

การเงินและบัญชี
(Finance & Accounting)

เทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology)

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์
(Chief Commercial O�cer)
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บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

ธุรกิจเพลง ธุรกิจโชว์บิซ ธุรกิจกีฬา สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์

หยุดธุรกรรมชั่วคราว

สื่อในห้าง
โมเดิร์นเทรด

บมจ.อาร์เอส บมจ.อาร์เอส บมจ.อาร์เอส บมจ.อาร์เอส บมจ.อาร์เอส

- บจ. อาร์ เอส ิล์ม แอนด์ ดิสทริบิวชั่น

- บจ. อาวอง

- บจ. อาร์ เอส สปอร์ตมาสเตอร์

- บจ. บางกอก ออร์กาไนเซอร์

- บจ. อาร์ เอส เทเลวิชั่น

- บจ. อาร์สยาม

บจ.อาร์เอส
อินสโตร์ มีเดีย *

บจ.ไอเดีย เพาเวอร์
***

บจ.ยาค

บจ.สกาย-ไฮ
เน็ตเวิร์ค

บจ.เค.มาสเตอร์

*ถือหุ้นร้อยละ 65 โดย บมจ. อาร์เอส
**ถือหุ้นร้อยละ 83.33 โดย บมจ. อาร์เอส

***ถือหุ้นร้อยละ 25 โดย บจ. โพเอม่า

****ถือหุ้นร้อยละ 60 โดย บมจ. อาร์เอส

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

บจ.อาร์เอส
อินเตอร์เนชั่นแนล บรอดคาสติ้ง

แอนด์ สปอร์ต แมเนจเม้นท์

บจ.เอส-วัน
สปอร์ตบจ.เค.มาสเตอร์

บจ.โพเอม่า

บจ.บลูแ ร์รี่

บจ.นาคาเซีย

บจ.อะลาดิน เฮ้าส์

บจ.ดี มีเดีย
แอนด์ โปรดักชั่น

บจ.จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย

บจ.เลเซอร์เ ส
เรคคอร์ด****

หมายเหตุ  กรณีท่ีไม่ใช่บริษัทย่อย 100  กลุ่มผู้ถือหุ้นหลักส่วนท่ีเหลือไม่ได้เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัท อาร์เอส จากัด (มหาชน)
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 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการ และ คณะอนุกรรมการรวมทั ้งหมด  ชุด ได้แก่ 

คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการพั นาทรัพยากรบุคคล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี

คณะกรรมการ
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุ  ิโดยมีรายนามดังต่อไปน้ี

 1. นายสุรชัย เชษฐโชติศักด์ิ                            ประธานกรรมการ

 2. นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล                            กรรมการ และ เลขานุการบริษัท

 3. นายดามพ์ นานา                                         กรรมการ

 4. นายดนัยศิษ  ์เปสลาพันธ์                            กรรมการ

 5. นายสุทธิศักด์ิ ประศาสน์ครุการ                           กรรมการ

 6. นายโสรัตน์ วณิชวรากิจ                                      กรรมการ

 . นายพิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์                                     กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ

 8. พลเอกไพโรจน์ พานิชสมัย                                  กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

 9. รศ.วิทยา ด่านธำรงกูล                                        กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ
 ในปี 2555 ได้มีการเปล่ียนแปลงกรรมการบริษัทฯ ดังน้ี

             - เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2555 นายเกรียงไกร เชษฐโชติศักดิ์ และนายสุวั น์ เชษฐโชติศักดิ์ ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ  

  และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 4/2555 เม่ือวันท่ี 13 พ ศจิกายน 2555 (โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา

  และพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว) ได้มีมติแต่งตั้งนายโสรัตน์ วณิชวรากิจ และนายสุทธิศักดิ์ ประศาสน์ ครุการ เข้าเป็นกรรมการ

  แทนกรรมการท่ีลาออก

นิยามกรรมการอิสระ

 กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการจากภายนอกที่ไม่ได้มีตำแหน่งเป็นผู้บริหารหรือพนักงานประจำของบริษัทฯ ไม่ได้เป็น

กรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯและเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

สามารถทำหน้าท่ีคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และสามารถช่วยดูแลไม่ให้เกิดรายการท่ีมีความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน โดยมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี

            (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม

               หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง ท้ังน้ีให้นับรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ท่ีเก่ียวข้อง*ด้วย

            (2) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน**/พนักงาน/ลูกจ้าง/ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ/ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ  

      บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน*** หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งในปัจจุบัน 

                 และในช่วงเวลา 2 ปีก่อนได้รับการแต่งต้ัง

           (3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้องและบุตร รวมท้ังคู่สมรส

     ของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจ

     ควบคุมของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย
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 (4) ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ แบ่งได้ ดังน้ี

  (ก) ลักษณะความสัมพันธ์

        ความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ

   ลักษณะความสัมพันธ์  ผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพอ่ืน เช่น ท่ีปรึกษาก หมาย ท่ีปรึกษาทางการเงิน  

               ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น

   ระดับนัยสำคัญท่ีเข้าข่ายไม่อิสระ

       - กรณีผู้สอบบัญชี  ห้ามทุกกรณี

       - กรณีเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอ่ืน  มูลค่ารายการเกิน 2 ล้านบาทต่อปี

        ความสัมพันธ์ทางการค้า/ทางธุรกิจ (ใช้แนวทางในทำนองเดียวกับข้อกำหนดว่าด้วยการทำรายการ

        ท่ีเก่ียวโยงกันของตลาดหลักทรัพย์ฯ)

   ลักษณะความสัมพันธ์  กำหนดครอบคลุมรายการทางธุรกิจทุกประเภท ได้แก่ รายการที่เป็นธุรกรรมปกติ  

   รายการเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับสินทรัพย์/บริการ และรายการให้หรือรับความช่วยเหลือ

   ทางการเงิน

   ระดับนัยสำคัญที่เข้าข่ายไม่อิสระ  มูลค่ารายการ  20 ล้านบาท หรือ  3  ของ  

ของบริษัท

   แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ ในการพิจารณามูลค่ารายการให้รวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือน  

   ก่อนวันท่ีมีการทำรายการในคร้ังน้ีด้วย

   (ข) กรณีที่มีลักษณะความสัมพันธ์ตาม (ก) กับนิติบุคคล บุคคลที่ถือว่าเข้าข่ายไม่อิสระ ได้แก่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

        กรรมการ (ยกเว้นกรณีเป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ) และผู้บริหารหรือ  ของนิติบุคคลนั้น

  (ค) กำหนดช่วงเวลาที่ห้ามมีความสัมพันธ์ตาม (ก) และ (ข)  ปัจจุบันและ 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

  (ง) ข้อยกเว้น  กรณีมีเหตุจำเป็นและสมควร ซึ ่งมิได้เกิดขึ ้นอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื ่อง กรรมการอิสระ/

       กรรมการตรวจสอบอาจมีความสัมพันธ์เกินระดับนัยสำคัญที่กำหนดในระหว่างดำรงตำแหน่งก็ได้ แต่ต้อง

       ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และมติที่ได้ต้องเป็นมติเป็นเอกฉันท์ นอกจากนี้ คณะกรรมการ

       บริษัทต้องจัดให้มีการเปิดเผยความสัมพันธ์ดังกล่าวของกรรมการรายนั้นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล

       การเสนอขายหลักทรัพย์ ( แบบ  ) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี  

       (แบบ 56-2) ของบริษัทฯ และหากต่อมาบริษัทฯจะเสนอกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบรายนั ้น  

       เพื่อดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งคณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์

       ดังกล่าวในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระเลือกตั้งกรรมการด้วย

 (5) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น

      ผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

 (6) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

 ( ) กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ (1)-(6) อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนิน

      กิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  

      โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (   )ได้

 ทั ้งนี ้ ในกรณีที ่กรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อย

 ลำดับเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งดังกล่าว และค่าตอบแทนรวม  

 ที่กรรมการอิสระรายนั้นได้รับในแบบ  แบบ 56-1 และแบบ 56-2 ด้วย
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 หมายเหตุ
 * ผู้ท่ีเก่ียวข้อง หมายถึง บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

 ** กรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน หมายถึง กรรมการท่ีดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร กรรมการท่ีทำหน้าท่ีรับผิดชอบเย่ียงผู้บริหารและกรรมการ

     ท่ีมีอำนาจลงนามผูกพัน เว้นแต่แสดงได้ว่าเป็นการลงนามผูกพันตามรายการท่ีคณะกรรมการมีมติอนุมัติไว้แล้วและเป็นการลงนามร่วมกับ

     กรรมการรายอ่ืน

 *** บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หมายถึง บริษัทย่อยต้ังแต่ 2 บริษัทข้ึนไปท่ีมีบริษัทใหญ่เป็นบริษัทเดียวกัน

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัท
 กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื ่อผูกพันบริษัท ประกอบด้วย นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ ์ นายดนัยศิษ ์ เปสลาพันธ์ 

นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล นายดามพ์ นานา นายสุทธิศักดิ์ ประศาสน์ครุการ สองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตรา

สำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ
 ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2546 เม่ือวันท่ี 13 มกราคม 2546ได้มีมติกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการไว้ 

ดังนี้ คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่จัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามก หมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมี

อำนาจมอบหมายแต่งต้ังกรรมการจำนวนหน่ึงให้เป็นกรรมการบริหารหรือมอบหมายให้บุคคลอ่ืนใด เพ่ือดำเนินการอย่างหน่ึงอย่างใด

หรือหลายอย่างภายใต้การควบคุมคณะกรรมการได้ เว้นแต่อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้ จะกระทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติ

จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซ่ึงมีส่วนได้เสียในเร่ืองใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ัน

 (ก) เร่ืองท่ีก หมายกำหนดให้ต้องได้มติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น

 (ข) การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่ก หมาย หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับ

      อนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น

 และในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง

ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

 (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีสำคัญ

 (ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ

 (ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้

      บุคคลอ่ืนเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอ่ืนโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

 (ง) การแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ

 (จ) การเพ่ิมทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท

 (ฉ) การใดที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ หรือประกาศตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้ต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น  

      การได้มาหรือจำหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน หรือรายการท่ีเก่ียวโยงกัน
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 คณะกรรมการบริษัท มีหน้าท่ีพิจารณารายช่ือกรรมการใหม่ซ่ึงได้รับการพิจารณากล่ันกรองแล้วและนำเสนอโดยคณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องพร้อมที่จะทุ่มเทเวลา ความรู้ ความสามารถที่มีให้แก่บริษัทฯ 

และมีความเข้าใจหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ สำหรับกรรมการใหม่ทางบริษัทฯมีกระบวนการให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ

และการดำเนินงานของบริษัทฯเพ่ือให้กรรมการใหม่มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯได้เป็นอย่างดี

 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการทำงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปีตามแบบประเมินตนเองของ

คณะกรรมการบริษัท เพ่ือเป็นการตรวจสอบการทำงานและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการบริษัทให้ดีย่ิงข้ึน

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2555
 รายนามคณะกรรมการ             ตำแหน่ง    จำนวนคร้ังท่ีเข้าร่วมประชุม

   1. นายเกรียงไกร เชษฐโชติศักด์ิ         ประธานกรรมการ           3/3

   2. นายสุรชัย เชษฐโชติศักด์ิ         ประธานกรรมการ          5/5

   3. นายสุวั น์ เชษฐโชติศักด์ิ               กรรมการ          3/3

   4. นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล               กรรมการ           4/5

   5. นายดามพ์ นานา                กรรมการ           5/5

   6. นายดนัยศิษ  ์เปสลาพันธ์               กรรมการ           5/5

   . นายสุทธิศักด์ิ ประศาสน์ครุการ              กรรมการ           1/1

   8. นายโสรัตน์ วณิชวรากิจ                กรรมการ           1/1

   9. นายพิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์            กรรมการอิสระ                   5/5

   10. พลเอก ไพโรจน์ พานิชสมัย            กรรมการอิสระ           5/5

   11. รศ.วิทยา ด่านธำรงกูล            กรรมการอิสระ           5/5

 หมายเหตุ
 - เม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2555 นายเกรียงไกร เชษฐโชติศักด์ิ และนายสุวั น์ เชษฐโชติศักด์ิ ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ

 - นายสุรชัย เชษฐโชติศักด์ิ ได้รับแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ต้ังแต่วันท่ี 14 พ ศจิกายน 2555

 - นายสุทธิศักดิ์ ประศาสน์ครุการ และนายโสรัตน์ วณิชวรากิจ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 14 พ ศจิกายน 2555  

   เป็นต้นมา ซ่ึงภายหลังจากท่ีได้รับการแต่งต้ัง บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 1 คร้ัง

คณะกรรมการตรวจสอบ
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุ ิจำนวน 3 ท่าน โดยมีรายนาม

ดังต่อไปนี้

 1. นายพิศิษฐ์   ดัชณาภิรมย์      ประธานคณะกรรมการ

 2. พลเอก ไพโรจน์ พานิชสมัย    กรรมการ

 3. รศ.วิทยา ด่านธำรงกูล           กรรมการ
 หมายเหตุ     นายพิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์ คือ กรรมการตรวจสอบที่มีความรู ้ และ ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท 

โดยเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 966 รับตรวจสอบบัญชี บริษัทต่างๆ ซ่ึงไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1

1
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ขอบเขตอำนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ
 (ก) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท เพ่ือมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย การตัดสินใจทางธุรกิจ     

      ตลอดจนการกำกับดูแลกิจการ

 (ข) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และเสนอค่าสอบบัญชีบริษัทประจำปี รวมถึงประเด็น ดังน้ี

  พิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี เช่น พิจารณาจากการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี ( - 

   ) ท่ีอาจทาให้ขาดความเป็นอิสระ เช่น การวางระบบบัญชี เป็นต้น

  ให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าประชุมด้วยอย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อปี เพื่อขอความเห็นจาก

  ผู้สอบบัญชีในเร่ืองต่างๆ

 (ค) พิจารณานโยบายและแนวทางป ิบัติของสายงานตรวจสอบกลางให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง

 (ง) พิจารณาทบทวนแผนงานการตรวจสอบประจำปีของฝ่ายตรวจสอบกลาง

 (จ) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และ การตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดย

      สอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายในและภายนอก รวมถึงประเด็น ดังน้ี

  ให้ความเห็นชอบในการแต่งต้ัง โยกย้าย เลิกจ้าง และพิจารณาความดีความชอบของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน  

  ท้ังน้ีเพ่ือให้หน่วยงานดังกล่าวมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง

  พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยพิจารณาจากการป ิบัติหน้าที่ และการรายงานต่างๆ  

  รวมถึงสายงานบังคับบัญชาของหน่วยงานน้ี

 (ฉ) พิจารณารายงานผลการตรวจสอบรายไตรมาส และข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีภายในและภายนอก รวมทั้งติดตาม

       ผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าว

 (ช) สอบทานรายการทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยรายไตรมาส ให้มีความถูกต้องเชื่อถือได้ และมีการเปิดเผย

      ข้อมูลท่ีเพียงพอ ตามกระบวนการกำกับดูแลกิจการท่ีดี

 (ซ) ดูแล และสอบทานให้บริษัทฯ ป บัิติตามก ระเบียบ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และก หมายอ่ืนๆ  

       ท่ีเก่ียวข้อง

 ( ) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามก หมายและข้อกำหนด

       ของตลาดหลักทรัพย์ ท้ังน้ีเพ่ือให้ม่ันใจว่า รายการดังกล่าว สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

 (ญ) พิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชีถึงปัญหา หรือ ข้อจำกัดท่ีเกิดข้ึนจากการตรวจสอบงบการเงิน

 ( ) จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่ง

       รายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูล ดังน้ี

  จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในประเด็น ดังน้ี

    ความถูกต้องครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

    ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

    การป บัิติตามก หมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์   

      หรือก หมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

    ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

    รายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

    ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการป บัิติหน้าท่ีตามก บัตร

  รายการอ่ืนท่ีเห็นว่า ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย

  จากคณะกรรมการบริษัท
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( ) คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญกรรมการบริหาร ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล หรือ เข้าร่วมประชุมได้

(ฐ) การป ิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุ ิจำนวน 4 ท่าน 

โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

 1. นายพิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์ ประธานกรรมการ

 2. พลเอกไพโรจน์ พานิชสมัย กรรมการ

 3. รศ.วิทยา ด่านธำรงกูล กรรมการ

 4. นายดนัยศิษ ์ เปสลาพันธ์ กรรมการ
หมายเหตุ

 ในปี 2555 ได้มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังนี ้

 -  เม ื ่อว ันท ี ่  1 ต ุลาคม 2555 นายสุว ั น ์  เชษฐโชติศ ักด ิ ์ ได ้ลาออกจากการเป ็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

และท ี ่ประช ุมคณะกรรมการบร ิษ ัท คร ั ้ งท ี ่  4/2555 เม ื ่อว ันท ี ่  13 พ ศจ ิกายน 2555 ได ้ม ีมต ิแต ่งต ั ้ ง  นายดนัยศ ิษ ์  เปสลาพันธ ์

ให้ดำรงตำแหน่งแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ลาออก

ขอบเขตอำนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 (ก) พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื ่อดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งคัดเลือก

      บุคคลตามกระบวนการสรรหาที ่ได้กำหนดไว้ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทซึ ่งจะนำเสนอที ่ประชุมผู ้ถ ือหุ ้น

      ให้เป็นผู ้แต่งตั ้งกรรมการ แบ่งได้เป็น

       กำหนดคุณสมบัต ิของกรรมการที ่ต ้องการสรรหาให้เป ็นไปตามโครงสร ้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการ

         ที ่คณะกรรมการกำหนดไว้ โดยดำเนินการ ดังนี ้

  พิจารณาความเหมาะสมของความรู ้ ประสบการณ์ และความเชี ่ยวชาญของกรรมการโดยรวมว่า คณะกรรมการต้องการ

  กรรมการที่มีคุณสมบัติลักษณะใดบ้าง

  พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละคน เพื ่อพิจารณาว่า กรรมการอิสระคนใดมีค ุณสมบัต ิครบถ้วน

  หรือคนใดขาดคุณสมบัติในการเป็นกรรมการอิสระ รวมทั ้งพิจารณาว่า จำเป็นต้องสรรหากรรมการอิสระใหม่หรือไม่  

  หากมีกรรมการอิสระไม่ครบตามนโยบายของคณะกรรมการ

  พิจารณาการอุทิศเวลาของกรรมการ

       สรรหาและเสนอชื ่อบุคคลที ่เหมาะสมที ่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการให้คณะกรรมการพิจารณาเพื ่อเสนอชื ่อให้ที ่ประชุม

         ผู ้ถือหุ ้นเป็นผู ้แต่งตั ้ง โดยดำเนินการ ดังนี ้

  กำหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัทฯ

  ดำเนินการพิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติ

  ที ่กำหนดไว้

  ตรวจสอบให้รอบคอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั ้นมีคุณสมบัติตามก หมายและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ

  ดำเนินการทาบทามบุคคลที ่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที ่กำหนดไว้ เพื ่อจะได้มั ่นใจว่า บุคคลดังกล่าว

  มีความยินดีจะมารับตำแหน่งกรรมการของบริษัท หากได้รับการแต่งตั ้งจากผู้ถือหุ ้น

  เสนอชื ่อให้คณะกรรมการเพื ่อพิจารณาและบรรจุชื ่อในหนังสือนัดประชุมผู ้ถ ือหุ ้น เพื ่อให้ที ่ประชุมผู ้ถ ือหุ ้นพิจารณา

  แต่งตั ้งต่อไป

 (ข) พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการเพื ่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ซ ึ ่งจะนำเสนอ

      ที ่ประชุมผู ้ถือหุ ้นให้เป็นผู ้อนุมัติ

82



RS ครงสรางการถือหุนและการจัดการ

 (ค) พิจารณาเกณฑ์ประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 (ง) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ

 (จ) พิจารณาการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ (หรือใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น) ให้แก่กรรมการ และพนักงาน โดยให้เง่ือนไขต่างๆ

      จูงใจให้กรรมการและพนักงานป ิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาวและสามารถรักษา

      บุคลากรที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริง แต่ในขณะเดียวกันต้องไม่สูงเกินไปและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นด้วย

      ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน และอนุมัติขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุ ิจำนวน 4 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

 1. นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์  ประธานกรรมการ

 2. นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล  กรรมการ

 3. นายดามพ์ นานา              กรรมการ

 4. นายคมสันต์ เชษฐโชติศักดิ์      กรรมการ
หมายเหตุ

 ในปี 2555 ได้มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหาร ดังนี ้

 - เมื ่อวันที ่ 1 ตุลาคม 2555 นายสุวั น์ เชษฐโชติศักดิ ์ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหาร

 ขอบเขตอำนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร
 ที ่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั ้งที ่  1/2546 เมื ่อวันที ่  28 มกราคม 2546 และที ่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  

 คร ั ้งท ี ่  5/2548 เม ื ่อว ันที ่  31 ต ุลาคม 2548 ได ้ม ีมติกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที ่ของคณะกรรมการบร ิหาร  

 โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที ่ดังต่อไปนี้

 (ก) ม ีอำนาจพิจารณาอนุม ัต ิการก ู ้หร ือให ้ก ู ้ย ืมเง ิน หร ือ การขอสินเช ื ่อใดๆ จากสถาบันการเง ิน รวมตลอด

      ถ ึงการเข ้าเป ็นผู ้ค ้าประกัน หร ือ การชำระหรือใช ้จ ่ายเง ินเพื ่อ ธ ุรกรรมตามปกติธ ุรก ิจของบริษ ัทฯ ทั ้งน ี ้   

      ภายในวงเงินสำหรับแต่ละรายการไม่เกินกว่า 50 ล้านบาท หรือจำนวนเทียบเท่า

 (ข) ม ีอำนาจแต่งต ั ้ง  ถอดถอนเจ ้าหน ้าท ี ่ของบร ิษ ัทฯ ในตำแหน่งท ี ่ ไม ่ส ูงกว ่าตำแหน่ง กรรมการผ ู ้จ ัดการ

     (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นประธานเจ้าหน้าที ่บริหาร)

 (ค) มีอำนาจจัดทำ เสนอแนะและกำหนดนโยบายแนวทางธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการ

 (ง) จัดตั้งโครงสร้างองค์กรและการบริหาร และกรรมการบริหาร โดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดของการคัดเลือก  

      การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างของพนักงานของบริษัทฯ

 (จ) กำหนดแผนธุรกิจ อำนาจการบริหารงาน อนุมัติงบประมาณสาหรับประกอบธุรกิจประจำปี และงบประมาณ

      รายจ ่ายประจำป ี  และดำเน ินการตามแผนทางธ ุรก ิจและกลย ุทธ ์ทางธ ุรก ิจโดยสอดคล ้องก ับนโยบาย  

      และแนวทางธุรกิจที ่ได้แถลงต่อคณะกรรมการ

 (ฉ) ป ิบัติหน้าที ่อื ่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการ
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 อนึ่ง การอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติการเข้าทำรายการที่ทำให้คณะกรรม

การบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติการเข้าทำรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

หรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใด (ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามท่ีสำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด) 

ทำกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติการเข้าทำรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัท 

ได้พิจารณาอนุมัติไว้ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการมอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

ได้ตามที่จำเป็นหรือเห็นสมควร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุ จิำนวน 3 ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

 1. นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล  ประธานกรรมการ

 2. นายดามพ์ นานา              กรรมการ

 3. นายคมสันต์ เชษฐโชติศักดิ์      กรรมการ

 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2553 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

และอนุมัติขอบเขตอำนาจหน้าที ่ของคณะกรรมการบริหารความเสี ่ยง โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี ่ยง 

มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

  (ก) พิจารณานโยบาย แผนงานและการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง รวมถึงให้คำแนะนาแก่คณะกรรมการบริษัท  

       และฝ่ายจัดการในเรื่องการบริหารความเสี่ยง

  (ข) กำกับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี ่ยงเป็นไปตามแผนงานและสำเร็จลุล่วงในระดับองค์กร  

         ตลอดจนระดับโครงการ

  (ค) พิจารณาความเส่ียงท่ีสำคัญของบริษัทในระดับองค์กร และประเมินการดำเนินงานบริหารความเส่ียง ให้สอดคล้อง

       กับกลยุทธ์และแผนธุรกิจของบริษัท

  (ง) รายงานการป ิบัติงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุ ิจานวน 3 ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปน้ี

 1. นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล  ประธานกรรมการ

 2. นายดามพ์ นานา             กรรมการ

 3. นายคมสันต์ เชษฐโชติศักดิ์  กรรมการ
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 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

และอนุมัติขอบเขตอำนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล โดยกำหนดให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 (ก) เสนอแนวทางหรือนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

 (ข) ทบทวนหรือปรับปรุงแนวทางหรือนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

 (ค) ให้คำแนะนาด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี แก่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

 (ง) ดูแลให้กรรมการและฝ่ายจัดการป ิบัติงานตามนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการพั นาทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุ ิจำนวน 3 ท่าน 

โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

 1. นางพรพรรณ  เตชรุ่งชัยกุล  ประธานกรรมการ

 2. นางนภาพร  ตรีพยัค ์  กรรมการ

 3. นายนิเวสน์  บัวคอม   เลขานุการ

 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 (ก) นำเสนอนโยบาย และ แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล

 (ข) พั นากลยุทธ์ และ เทคนิควิธีเพื่อการพั นาทรัพยากรบุคคล

 (ค) กำกับ และ ดูแลการดำเนินงานด้านพั นาทรัพยากรบุคคล

 (ง) พิจารณา และ ตัดสินใจในประเด็นท่ีเก่ียวข้องด้านพั นาทรัพยากรบุคคล ตามแนวทางท่ีได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหาร

คณะผู้บริหาร
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุ จิานวน  ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปน้ี

 1. นายสุรชัย เชษฐโชติศักด์ิ  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

 2. นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล  ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายป บัิติการ

 3. นายดามพ์ นานา   ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน

 4. นายคมสันต์ เชษฐโชติศักด์ิ  ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายพาณิชย์

 5. นายดนัยศิษ  ์เปสลาพันธ์  รองกรรมการผู้อานวยการอาวุโส

 6. นายศุภชัย นิลวรรณ   รองกรรมการผู้อานวยการอาวุโส

 . นางสาวชุติมา ทิชาชาติ   รองกรรมการผู้อานวยการอาวุโส

 หมายเหตุ  ผู้บริหารหมายถึง ผู้บริหารตามนิยามของประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ (กลต.) ท่ี สจ.14/2540
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ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2546 และครั้งที่ 5/2548 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2548 

ได้มีมติกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าท่ีของกรรมการผู้จัดการ(ปัจจุบันเปล่ียนเป็นประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร) โดยกำหนดให้กรรมการผู้จัดการ

(ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) มีอำนาจอนุมัติในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงาน

ตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ ภายในวงเงินสำหรับแต่ละรายการไม่เกินกว่า 25 ล้านบาท หรือจำนวนเทียบเท่าทั้งนี้ การอนุมัติ

การทำรายการดังกล่าวข้างต้นกรรมการผู้จัดการ(ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)ไม่มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ 

ในหรือเกี่ยวกับรายการที่เกี ่ยวโยงกัน รายการการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที ่สำคัญของบริษัทฯ และ/หรือ รายการ

หรือเรื่องที่กรรมการผู้จัดการ (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอ่ืนใดท่ีจะทาข้ึนกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในกรณีดังกล่าว รายการหรือเร่ืองดังกล่าว

จะต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติ

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน และอนุมัติขอบเขตอำนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังน้ัน การคัดเลือกบุคคล

ที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต้องผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน วิธีการสรรหากรรมการ

จะกระทำโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 

แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังพิจารณาถึงความหลากหลายของทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถเฉพาะเพื่อประโยชน์

และการพั นากิจการของบริษัทฯ รวมท้ังการอุทิศเวลา และความพยายามในการป บัิติหน้าท่ี จากน้ันจึงนำรายช่ือเสนอคณะกรรมการบริษัท

และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

 ในการแต่งตั้งคณะกรรมการของบริษัทฯ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์

และวิธีการดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง

(ข) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป

(ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือ

     จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือ

     จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร

 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

      ก) กรรมการบริษัท

 โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนประจำ และ เบี้ยประชุมรายกรรมการบริษัทดังนี้

 หมายเหตุ  ค่าตอบแทนกรรมการนี้เป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการของบริษัทฯตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน 

จำกัด พ.ศ. 2535 (โดยไม่รวมเงินเดือน และผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้กับกรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯด้วย) และการเป็น

กรรมการบริษัทย่อยไม่ได้รับค่าตอบแทน

รายการ
ปี 2555

กรรมการบริษัท 11

3

840,000

1,555,000กรรมการตรวจสอบ

จำนวน (ท่าน) จำนวนเงิน (บาท) รายละเอียดค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนประจำและเบี้ยประชุม

ค่าตอบแทนประจำและเบี้ยประชุม

ลำดับ

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

รายนามกรรมการบริษัท
ปี 2555

ค่าตอบแทนประจำ (บาท) ค่าเบี้ยประชุม (บาท)

นายเกรียงไกร เชษฐโชติศักดิ์ 5,000

นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์

นายสุวั น์ เชษฐโชติศักดิ์

นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล

นายดามพ์ นานา

นายดนัยศิษ ์ เปสลาพันธ์

นายสุทธิศักดิ์ ประศาสน์ครุการ

นายโสรัตน์ วณิชวรากิจ

นายพิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์

พลเอก ไพโรจน์ พานิชสมัย

รศ.วิทยา ด่านธำรงกูล

รวมทั้งหมด

105,000

60,000

80,000

80,000

100,000

100,000

100,000

100,000

20,000

20,000

840,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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     ข) กรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทฯ

ค่าตอบแทนอื่น

 ไม่ม ี

การกำกับดูแลกิจการ
 บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเก่ียวกับการกำกับดูแลกิจการ โดยให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

และมุ่งเน้นการกำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ระยะยาวของผู้ถือหุ ้น 

รวมท้ังมุ่งเน้นเร่ืองความโปร่งใสในการดำเนินกิจการ การเปิดเผยข้อมูล และการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม ตลอดจนความรับผิดชอบ

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพั นาที่ยั่งยืน

 ในปี พ.ศ. 2555 บริษัทได้รับการจัดอันดับที่    อย่างต่อเนื่อง จากผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี พ.ศ. 2555

 สรุปการป ิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในปี 2555 ดังนี้

นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ
 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดให้มี

การพิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคู่มือจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ และติดตามประเมินผลการป ิบัติ

ตามนโยบายดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั ้ง และบริษัทฯได้เผยแพร่ให้กรรมการและพนักงานเพื่อใช้อ้างอิงและถือป ิบัติ 

รวมทั้งเผยแพร่บนเว็ปไซต์ภายในของบริษัทฯ

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 ได้มีการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง และอนุมัติ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคู่มือจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ และติดตามประเมินผลการป ิบัติตามนโยบายดังกล่าว

 นอกจากน้ี บริษัทยังได้ป บัิติตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนท่ี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด 

ครอบคลุมแนวทางป ิบัติเป็น 5 หมวด ได้แก่

    สิทธิของผู้ถือหุ้น

    การป ิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

    บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

    การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

    ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ปี 2555

รายการ

กรรมการบริหาร

ผู้บริหาร

จำนวน

(ท่าน)

จำนวนเงิน

(ล้านบาท)
รายละเอียดค่าตอบแทน

เงินเดือน / โบนัส / สวัสดิการอื่นๆ50.69

5 - -
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สิทธิของผู้ถือหุ้น
 บริษัทฯได้ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู ้ถือหุ ้น โดยป ิบัติตามหลักเกณฑ์ที ่ก หมายกำหนด ใน ปี 2555 

บริษัทฯจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นวันที่ 19 เมษายน 2555 ซึ่งกรรมการทุกท่าน(ยกเว้นนายสุวั น์ เชษฐ์โชติศักดิ์ อันเนื่องมาจาก

ติดภารกิจสำคัญที่เป็นกรณีกะทันหัน)ที่อยู่ในตำแหน่งได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (รายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้าประชุมผู้ถือหุ้น 

ดูรายละเอียดได้ที่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น)

 บริษัทฯมีนโยบายการป ิบัติกับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าถึง

ข้อมูลของบริษัทฯอย่างเพียงพอและทันเวลา ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทฯจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบ

การประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย  วัน ซึ่งเป็นไปตามที่ก หมายกำหนด

 ในปี 2555 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯเป็นผู้จัดส่งหนังสือ

เชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า  วัน หรือ 14 วันแล้วแต่กรณีที่ก หมายกำหนด

 ในปี 2555 บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

ก่อนวันประชุมในระยะเวลาท่ีก หมายกำหนด ซ่ึงในแต่ละวาระมีหลักการและเหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบ 

นอกจากนั้น บริษัทฯได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และ เอกสารประกอบการประชุม ทั้งภาษาไทย และภาษาอังก ษไว้ที่ 

 ของบริษัทฯ // . . . / / / .  และ // . . . / / / .  

ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน และ เผยแพร่รายงานประจาปี ไว้ที่  ของบริษัทฯก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า  วัน 

เพ่ือเพ่ิมความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ถือหุ้น ส่วนรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นท่ีจัดในปี 2555 ได้นำไป  ไว้ภายใน 14 วัน 

หลังการประชุม บริษัทฯ ได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้น โดยก่อนเริ่มประชุม ประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท

ช้ีแจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ท่ีประชุมทราบ ในระหว่างการประชุมประธานในท่ีประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน

ในการสอบถามเพ่ิมเติม และ แสดงความคิดเห็น ก่อนการออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระ และสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียง

ในวาระที่สาคัญ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ รายงานการประชุมถูกจัดทำขึ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เสร็จสมบูรณ์ในเวลา

ที่ก หมายกำหนด และ มีระบบการจัดเก็บที่ดีเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

 ในปี 2555 บริษัทฯดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิตามก หมาย เช่น การให้ข้อมูลสาคัญที่เป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์ และไม่มีการ

ลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทฯที่ต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดต่างๆ และการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ได้แก่ 

ไม่เพ่ิมวาระการประชุมหรือเปล่ียนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ไม่แจกเอกสารท่ีมีข้อมูลสำคัญเพ่ิมเติม

ในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน และไม่จำกัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นท่ีมาสาย เป็นต้น และในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น 

ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็น และ ข้อเสนอแนะต่างๆ 

เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยส่งคำถามผ่านเว็บไซต์

ของบริษัทฯ หรือส่งจดหมายถึงคณะกรรมการบริษัท ซึ่งการให้สิทธิของผู้ถือหุ้นและการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเป็นไปตาม

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
 สำหรับผู้ถือหุ้นท่ีไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯเสนอให้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระซ่ึงเป็นประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบเข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2555 มีผู้ถือหุ้นจานวน 6 ราย มอบฉันทะให้ประธาน

กรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่บริษัทฯเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ ให้ออกเสียงแทน
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 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2555 บริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลถึงผู้ถือหุ้นผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯเพื่อให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่อง

เพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมท้ังกำหนดก เกณฑ์ท่ีชัดเจนล่วงหน้าสำหรับการพิจารณาการเพ่ิมวาระท่ีผู้ถือหุ้น

ส่วนน้อยเสนอ และบริษัทฯมีกำหนดวิธีการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการ 

พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้เสนอเรื่อง

เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และไม่มีผู้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯมีมาตรการ

ป้องกันกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ 

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ รายงานรายการที่อาจมีความขัดแย้ง

ของผลประโยชน์ของตนและผู้เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการโดยส่งข้อมูลให้แก่สำนักก หมาย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

และ ให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯท่ีอาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์และสามารถตัดสินใจเพ่ือประโยชน์

ของบริษัทฯโดยรวม ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทฯไม่ให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทำธุรกรรม

ดังกล่าว ดังรายละเอียดท่ีได้เปิดเผยในหัวข้อการดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน อีกท้ัง คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ในการทำรายการ

ระหว่างกันนั้นจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังรายละเอียดที่ได้เปิดเผยในหัวข้อ

มาตรการ หรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน ตั้งแต่ปี 2551 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายห้ามกรรมการ

และผู้บริหารระดับสูง(**)ซื้อขายหุ้นบริษัทฯ ในช่วง 3 สัปดาห์ก่อนงบการเงินเผยแพร่และ 2 วันหลังเปิดเผยงบการเงิน

 

 บริษัทกำหนดข้อห้ามไม่ให้มีการใช้โอกาสหรือข้อมูลท่ีได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตน

หรือทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัทฯหรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง รวมทั้งไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ 

ไว้ในคู่มือจรรยาบรรณ และได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

หมายเหตุ (**) หมายถึง ผู้บริหารตามนิยามของสานักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ท่ีมีหน้าท่ีรายงานการเปล่ียนแปลง

การถือครองหลักทรัพย์ตามก หมาย

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
 บริษัทฯให้ความสาคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ

และบริษัทย่อย หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ คู่แข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนัก

ถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสีย โดยเฉพาะอย่างย่ิงชุมชนและสังคม ซ่ึงให้ความสำคัญอย่างสม่ำเสมอ (ดูตัวอย่างในหัวข้อบทบาท

และความรับผิดชอบต่อสังคมและนโยบายการพั นาทรัพยากรบุคคล) รวมทั้งบริษัทฯ ได้จัดให้มีระเบียบและแนวป ิบัติเป็น

ลายลักษณ์อักษร รวมถึงกำหนดบทลงโทษทางวินัย เพ่ือให้ผู้ท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทอาร์เอส 

เป็นต้น ยึดถือเป็นแนวทางในการป บัิติหน้าท่ีตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตและมีจริยธรรม ท้ังการป บัิติต่อบริษัทฯ

และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ส่วนเนื้อหาของคู่มือจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ ครอบคลุมในเรื่องจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

และจรรยาบรรณของพนักงาน ซึ่งได้แก่

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะดำเนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม โดยคำนึงถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบ

ที่พึงมีต่อประเทศชาติ สังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนดำเนินธุรกิจและควบคุมให้มีการป ิบัติภายใต้กรอบของก หมาย 

และก เกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง อย่างครบถ้วน รวมถึงมุ่งมั่นผลักดันให้เกิดกระแสพั นาคุณภาพของสังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งที่
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ดำเนินการเองและร่วมมือกับรัฐและชุมชน และส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่องให้แก่

พนักงานทุกระดับในการป ิบัติตนเป็นคนดีทำประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมสร้างสรรค์

กิจกรรมต่างๆเพื่อชุมชน และสังคมอย่างสม่ำเสมอ อันก่อให้เกิดวั นธรรมที่ดีในองค์กรต่อไป โดยมีการทบทวน ประเมินผล 

และติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของบริษัทฯอย่างสม่ำเสมอ เพ่ือให้แน่ใจว่า บริษัทฯได้ป บัิติตามนโยบายเก่ียวกับสังคม

และสิ่งแวดล้อม(ดูตัวอย่างในหัวข้อบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคมและนโยบายการพั นาทรัพยากรบุคคล)

ลูกค้า
 บริษัทฯมุ่งมั่นในการจำหน่ายสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพกับลูกค้าของบริษัทฯ ตลอดจนมีหน่วยงานให้บริการ ดูแล 

ชี้แจงข้อสงสัย และแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับลูกค้า

ผู้ถือหุ้น
 บริษัทฯบริหารงานด้วยความรู้ความสามารถที่ดี มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผลการดำเนินงานที่ดี โดยคำนึงถึงความเสี่ยง

ในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนให้เกิดผลตอบแทนท่ีเหมาะสมต่อผู้ถือหุ้น และควบคุมดูแลให้เป็นท่ีม่ันใจได้ว่า ได้มีการรายงานผล

การป ิบัติงาน และสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน

พนักงาน
 บริษัทฯถือว่าพนักงานเป็นสมบัติอันมีค่าของบริษัทฯ ดังนั้นคุณค่าของพนักงานจึงถือเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งบริษัทฯจัดให้มี

สวัสดิการท่ีเหมาะสมแก่พนักงาน ให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ความความรับผิดชอบ และผลการป บัิติงาน

ของพนักงานแต่ละคน และกลุ่มบริษัทอาร์เอส ให้ความสำคัญกับการรักษาสุขภาพ ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ และยึดมั่นป ิบัติตามก หมายแรงงาน ทั้งนี้บริษัทฯจัดให้มี

การตรวจสุขภาพพนักงาน การประกันชีวิตและสุขภาพพนักงานและจัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานท่ีทำงานสม่ำเสมอ

 บริษัทฯส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน กรรมการ และผู้บริหาร เป็นต้น(ดูตัวอย่างในหัวข้อบทบาทและ

ความรับผิดชอบต่อสังคมและนโยบายการพั นาทรัพยากรบุคคล)

คู่ค้าและเจ้าหนี้
 บริษัทฯต้ังม่ันในความซ่ือสัตย์สุจริต และ เท่ียงธรรมต่อคู่ค้า โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และอยู่บนพ้ืนฐานของ

การได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงความลำเอียง หรือสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ตลอดจนยึดม่ันและถือป บัิติตามสัญญา รวมท้ังไม่สนับสนุนการทุจริตและการจ่ายสินบนเพ่ือผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท

คู่แข่ง
 บริษัทฯส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี และเป็นธรรม

คุณธรรม
 บริษัทฯมุ่งม่ันกระทำในส่ิงท่ีถูกต้อง ป บัิติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต ตรงไปตรงมา ภายใต้ก หมาย และก ระเบียบของบริษัทฯ 

โดยถือป ิบัติตามจรรยาบรรณนี้ในทุกกิจกรรมและในการตัดสินใจในทุกเรื่องของบริษัทฯ บริษัทฯจะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์

และคำนึงถึงความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อบริษัทฯ
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ความเสมอภาคกับสิทธิมนุษยชนแก่ผู้เกี่ยวข้อง
 บริษัทฯไม่มีการกีดกัน หรือไม่ให้สิทธิพิเศษ หรือเลือกป ิบัติแก่ผู้หนึ่งผู้ใด เนื่องจากความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ 

สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ สถาบันการศึกษา รวมทั้งไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
 บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

 คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาทบทวน และปรับปรุงคู่มือจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 

1 ครั้ง ซึ่งในปี 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2556 ได้มีการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง และอนุมัติคู่มือจรรยาบรรณ

ของกลุ ่มบริษัทฯ และประกาศลงในระบบ ของบริษัทฯ รวมถึง ใช้เป็นข้อมูลในการฝึกอบรมพนักงานใหม่เพื ่อให้

พนักงานทุกระดับรับทราบอย่างทั่วถึง และมีกระบวนการดูแลให้มีการป ิบัติตามจรรยาบรรณที่กาหนดอย่างเคร่งครัด

 บริษัทฯมีนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับป ิบัติตามที่กำหนดในคู่มือจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ

อย่างเคร่งครัด ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางก หมายที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

อย่างมีนัยสำคัญและที่มีผลกระทบด้านลบอันอาจจะมีผลกระทบต่อสินทรัพย์ของกลุ่มที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของ

ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตลอดจนข้อพิพาททางก หมายที่มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจปกติของกลุ่ม

 บริษัทฯพั นากลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างเสริมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อสร้างความมั่นคง

อย่างยั่งยืนให้กับกิจการโดยการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และ รับ ังความเห็น ข้อร้องเรียน หรือ ข้อเสนอแนะ รวมถึงพ ติกรรม

ที่อาจส่อถึงการทุจริต หรือประพ ติมิชอบของบุคคลในองค์กรทั้งจากพนักงานเอง และ ผู้มีส่วนได้เสียอื่น ผ่านทางการพบผู้บริหาร

หน่วยงานตรวจสอบกลาง หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เลขานุการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อผ่านไปยังคณะกรรมการ

บริษัทโดยตรง โดยทางเว็บไซต์ // . . . / .  ทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-2511-0911 และ 0-2511-0555 

ต่อ 1503 หรือติดต่อโดยตรงตามหน่วยงานดังกล่าว เพื่อให้มีการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลตามกระบวนการที่บริษัทฯกำหนดไว้

และรายงานต่อคณะกรรมการ

 สำหรับคำร้องเกี่ยวกับรายงานทางบัญชีและการเงิน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การป ิบัติตามก หมาย

และจรรยาบรรณ เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้รับเอกสารและสรุปประเด็นต่างๆท้ังหมดเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท

เป็นรายไตรมาส บริษัทฯให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูลร้องเรียนเป็นความลับเพ่ือสร้างความม่ันใจให้แก่ผู้ร้องเรียน และเร่ืองร้องเรียน

ดังกล่าวจะรับรู้เฉพาะในกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายและเกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
 บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และ ระดับป ิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยกำหนด

ภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ป ิบัติงาน ผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สิน และ มีการแบ่งแยก

หน้าที่ผู้ป ิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุม และ ประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงาน

ที่รับผิดชอบ

 บริษัทฯ มีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบโดยจะรายงานการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้

มั่นใจว่าการป ิบัติงานหลัก และกิจกรรมทางการเงินสำคัญของบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ 

โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะมีการตรวจสอบการป ิบัติตามก หมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ (  )
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การทำหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
 คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

 คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ  

 รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ และหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ ดูรายละเอียดในหัวข้อโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ

 โดยในปี 2555 บริษัทฯมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวมท้ังส้ินจำนวน 5 คร้ัง ซ่ึงกรรมการตรวจสอบทุกท่านท่ีอยู่ในตำแหน่ง

 ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกคร้ัง ยกเว้น รศ. วิทยา ด่านธารงกูล ท่ีขาดการประชุม 1 คร้ัง อันเน่ืองมาจากติดภารกิจ

 สำคัญที่เป็นกรณีกะทันหันและรายงานผลการป ิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งในการประชุม

 ของคณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารอยู่ 1 คร้ัง

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 3/2550 เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2550 ได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 อนุมัติขอบเขตอำนาจหน้าท่ี และพิจารณาค่าตอบแทนโดยคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุ  ิท้ังหมดจำนวน 4 ท่าน  

 ซ่ึงมีสมาชิกท่ีเป็นกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน โดยกรรมการอิสระ 1 ใน 3 ท่าน เป็นประธานกรรมการคณะกรรมการสรรหา

 และพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการฯ มีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี      

 (ดูรายละเอียดในหัวข้อโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ)

 ในปี 2555 บริษัทฯมีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมทั้งสิ้นจำนวน 2 ครั้ง ซึ่งกรรมการ

 ทุกท่านท่ีอยู่ในตำแหน่งได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทุกคร้ัง ยกเว้น รศ. วิทยา ด่านธารงกูล  

 ท่ีขาดการประชุม 1 คร้ังอันเน่ืองมาจากติดภารกิจสำคัญท่ีเป็นกรณีกะทันหัน และคณะกรรมการสรรหาฯรายงานผลการป บัิติ

 หน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

 ในระหว่างปี 2555 สรุปสาระสำคัญของงานที่ป ิบัติได้ดังต่อไปนี้

 1. พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติและความเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการ

     ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

 2. พิจารณาทบทวนและอนุมัติก บัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 3. พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน

 4. พิจารณาทบทวนเรื่องค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ

 5. พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 6. รายงานผลการป ิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่าเสมอ

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์

 ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาวแล้ว

93



RS ครงสรางการถือหุนและการจัดการ

 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุ ิ จำนวน 4 ท่าน รายนามคณะกรรมการบริหาร ดูรายละเอียดในหัวข้อ

 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ

 โดยในปี 2555 บริษัทฯมีการประชุมคณะกรรมการบริหาร รวมทั้งสิ้นจำนวน 12 ครั้ง

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2553 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

 อนุมัติขอบเขตอำนาจหน้าท่ี และพิจารณาค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุ  ิท้ังหมดจำนวน 3 ท่าน  

 และคณะกรรมการฯ มีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี (ดูรายละเอียดในหัวข้อโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ)

 โดยในปี 2555 บริษัทฯมีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อวางแผน ทบทวนระบบ หรือประเมินประสิทธิผล

 ของการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งสิ้นจำนวน 1 ครั้ง

 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาล  

 อนุมัติขอบเขตอำนาจหน้าท่ี และพิจารณาค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุ  ิท้ังหมดจำนวน 3 ท่าน  

 และคณะกรรมการฯ มีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี (ดูรายละเอียดในหัวข้อโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ)

 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้มีการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง นโยบายการกำกับดูแลกิจการท่ีดี  

 และคู่มือจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ และติดตามประเมินผลการป ิบัติตามนโยบายดังกล่าว

 คณะกรรมการพั นาทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุ  ิจำนวน 2 ท่าน รายนามคณะกรรมการพั นาทรัพยากรบุคคล  

 และ หน้าที่ของคณะกรรมการพั นาทรัพยากรบุคคล ดูรายละเอียดในหัวข้อโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ

งานผู้ลงทุนสัมพันธ์
 คณะกรรมการบริษัท ตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัทฯ ท้ังท่ีเก่ียวกับการเงินและท่ีไม่ใช่การเงิน ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจ

ของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ จึงให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยสารสนเทศท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และท่ัวถึง

ทั้งโดยผ่านช่องทางจากสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งจัดให้มีการประชุม

พบปะระหว่างคณะผู้บริหารของบริษัทฯกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และนักลงทุนทั่วไป เพื่อตอบข้อซักถามต่างๆอย่างเท่าเทียมกัน

 ท้ังน้ี บริษัทฯ ได้กำหนดให้ ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์  ทำหน้าท่ีติดต่อส่ือสาร และ ให้บริการข้อมูล ข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

ของบริษัทฯแก่ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และ ประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อหน่วยงาน

ดังกล่าวได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2511-0911 และ 0-2511-0555 ต่อ 1503 หรือ ที่   // . . . / .

หรือผ่านทาง    // . . / / - /256459961140 33 หรือ    

// . /  หรือที่ -   . .
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 นอกจากนี้ในรอบปี 2555 บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ผ่านกิจกรรมต่างๆดังนี้

 การจัดประชุมนักวิเคราะห์ เพ่ือแถลงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในทุกๆไตรมาส โดยเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ได้พบปะ

 ผู้บริหารเพื่อตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ โดยเอกสารประกอบการประชุมจะอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

 การเข้าร่วมงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (  ) ของตลาดหลักทรัพย์ ในเดือนมีนาคมและเดือนสิงหาคม 2555

 การประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือแถลงผลการดาเนินงานและลงมติในวาระสาคัญต่างๆของบริษัทฯ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

 ผู้บริหาร เพื่อตอบข้อสงสัยในประเด็นต่างๆ โดยเอกสารประกอบการประชุมจะอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

 การจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ56-1) และ รายงานประจำปี (แบบ56-2) เผยแพร่ทางระบบ   ( )  

 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และในเว็บไซต์ของบริษัทฯในส่วนของรายงานประจำปีจะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและผู้สนใจท่ัวไปเป็นประจำทุกปี

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 ความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการของคณะกรรมการ

 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน (เป็นกรรมการอิสระท้ัง 3 ท่าน) และเป็นกรรมการท่ีเป็น

ผู้บริหาร 6 ท่าน ประวัติของกรรมการแต่ละท่านแสดงไว้ในหัวข้อ รายละเอียดเก่ียวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

 ประธานกรรมการเป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และเป็นตัวแทนของกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ อย่างไรก็ตาม โครงสร้าง

คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วย กรรมการท่ีเป็นอิสระ 1 ใน 3 ของกรรมการท้ังคณะ ทำให้เกิดการถ่วงดุลและสอบทานการบริหารงาน

 คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า กรรมการอิสระท้ัง 3 ท่าน มีคุณสมบัติตามนิยามท่ีบริษัทกำหนดข้ึน ดังรายละเอียดในหัวข้อโครงสร้าง

การจัดการของบริษัทฯ ท้ังน้ี คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า นายพิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์ เป็นกรรมการอิสระท่ีมีความรู้และความเช่ียวชาญด้านบัญชี

และการเงิน จึงได้แต่งต้ังให้เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนให้มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง ซ่ึงจะช่วยให้การดำเนินงานของบริษัทฯเป็นไปได้อย่างราบร่ืน

นอกจากน้ัน คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีโครงการสาหรับพั นาผู้บริหาร ซ่ึงเป็นการเตรียมให้พร้อมเป็นแผนท่ีต่อเน่ืองถึงผู้สืบทอดงาน

ของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและผู้บริหารระดับสูง(**) ในกรณีท่ีไม่สามารถป บัิติหน้าท่ีได้

 ความเหมาะสมของคณะกรรมการ

 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติท่ีเหมาะสมของผู้ท่ีจะดำรงตำแหน่งกรรมการ ประกอบด้วยผู้มีความรู้ ประสบการณ์ 

ความสามารถเฉพาะด้านท่ีเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ รวมท้ังอุทิศเวลา ความรู้ ความสามารถ และความพยายามในการป บัิติหน้าท่ีเพ่ือ

เสริมสร้างให้บริษัทฯเจริญก้าวหน้า และกำหนดนโยบายให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารระดับสูง(**) ท่ีมีหน้าท่ีรายงานการถือครองหลักทรัพย์

ตามก หมายจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ และให้กรรมการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

ได้ไม่เกิน 3 บริษัท และในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการท่ีบริษัทจดทะเบียนอ่ืนของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและผู้บริหารระดับสูง(**)

ของบริษัทฯต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน

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

 คณะกรรมการบริษัทมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณ

ของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ และงบประมาณที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล ตลอดจนมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงการจัดการให้บริษัทฯ มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และนโยบายและการดำเนินงานบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม รวมท้ังมีการติดตามผล

การดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา

การกำหนดและแยกบทบาทหน้าท่ี และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการบรรษัทภิบาลคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการพั นาทรัพยากรบุคคล

และประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างชัดเจน

 การกำกับดูแลฝ่ายจัดการ

 คณะกรรมการบริษัทได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และ ผลการจัดการความเส่ียง และการป บัิติ

ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการท่ีดีเป็นประจาอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2556 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท

ครั้งที่ 1/2556 ได้มีการพิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและผลการบริหารความเสี่ยง และประเมินเรื่อง

การป ิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

 คณะกรรมการชุดย่อย

 คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยกลั่นกรองรายละเอียดโดยกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่

ความรับผิดชอบไว้ในระเบียบของแต่ละคณะ

 สมาชิกส่วนใหญ่ของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นกรรมการอิสระ ยกเว้น คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเส่ียง

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และ คณะกรรมการพั นาทรัพยากรบุคคล ประธานกรรมการไม่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการ

ชุดย่อยทุกคณะ อีกท้ังยังกำหนดให้กรรมการอิสระเป็นประธานของแต่ละคณะด้วย ยกเว้น คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเส่ียง

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และ คณะกรรมการพั นาทรัพยากรบุคคล ปัจจุบัน บริษัทฯมีคณะกรรมการชุดย่อย 6 คณะ ได้แก่ 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการพั นาทรัพยากรบุคคล

 รายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อ หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยอยู่ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ

 เลขานุการบริษัท

 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายป ิบัติการ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท ซึ ่งปัจจุบัน คือ 

นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล เพ่ือให้การดำเนินการของบริษัทฯเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี (   ) 

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีบทบาทหน้าที่หลัก ดังนี้

 ให้คำแนะนาด้านก หมาย ด้านบัญชีและภาษี และก เกณฑ์ต่างๆที่คณะกรรมการจะต้องทราบ

 ป ิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ

 ประสานงานให้มีการป ิบัติตามมติคณะกรรมการ

 ประสานงานและสื่อสารทางด้านงานผู้ลงทุนสัมพันธ์ และหน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์

 และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น
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การประชุมคณะกรรมการ
 คณะกรรมการบริษัทมีกำหนดประชุมโดยปกติอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และ มีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น

โดยมีการกำหนดวาระการประชุม และ วันประชุมไว้ล่วงหน้า โดยมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ ทั้งนี้ 

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารการประชุมก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 

 วัน เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม โดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหารร่วมกันพิจารณาการเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาให้แน่ใจว่าเรื่องที่สำคัญได้ถูกบรรจุ

เข้าวาระการประชุมเรียบร้อยแล้ว และ กรรมการแต่ละท่านมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม ตลอดจน

คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นได้จากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งนี้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

(นิยามและคุณสมบัติดูรายละเอียดในหัวข้อโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ) จะเข้าร่วมประชุมทุกครั ้ง โดยในปี 2555 

บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งสิ ้นจำนวน 5 ครั้ง โดยการประชุมจัดที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ทุกครั้ง 

ซึ ่งกรรมการทุกท่านที ่อยู ่ในตำแหน่งได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ทุกครั ้ง ยกเว้น นางพรพรรณ เตชรุ ่งชัยกุล

ที่ขาดการประชุม 1 ครั้ง อันเนื่องมาจากติดภารกิจสำคัญที่เป็นกรณีกะทันหัน

 ในกรณีท่ีมีกรรมการท่านใดเป็นผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในเร่ืองท่ีกำลังพิจารณา กรรมการท่านน้ันจะไม่เข้าร่วมการประชุม

ระหว่างการพิจารณาเรื่องนั้นๆคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเอง

ตามความจำเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และให้แจ้งประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุมด้วย

การประเมินผลงานตัวเอง
 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปีตามแบบประเมินตนเอง

ของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาตรวจสอบผลงานและปัญหาเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพ

การทำงานของคณะกรรมการบริษัทฯให้ดีย่ิงข้ึน อีกท้ังคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้ความเห็นในการกำหนดเกณฑ์

การประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ และผลการป ิบัติ

งานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะถูกประเมินโดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งเป็นกรรมการอิสระเท่านั้น เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 ได้มีการพิจารณาประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทประจาปี 2555 เพื่อ

ให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป และผลการป ิบัติงานของประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารประจาปี 2555 ได้ถูกประเมินโดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งเป็นกรรมการอิสระเท่านั้น เพื่อพิจารณาผลงาน

และการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

การจ่ายค่าตอบแทน
บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 1/2546 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2546 ได้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับเดียว

กับอุตสาหกรรมซึ่งสูงเพียงพอที่จะดึงดูด และรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที ่ต้องการ และสอดคล้องกับผลการดำเนินงาน

ของบริษัทฯสำหรับผู ้บริหาร การจ่ายค่าตอบแทนจะสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯและผลการป ิบัติงาน

ของผู้บริหารแต่ละท่าน ส่วนการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กำหนดเกณฑ์การประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

และผลการป ิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะถูกประเมินโดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งเป็นกรรมการ
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อิสระเท่านั้น (รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารได้แสดงไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ)

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการเดิมซึ่งได้รับมอบหมายแนะนากรรมการใหม่ให้รู้จักบริษัทฯ และบรรยายสรุป

แผนธุรกิจของบริษัทฯ ผลประกอบการ กลยุทธ์ สภาพการแข่งขัน วิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กร นโยบายกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ 

รวมทั้งข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น

 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายท่ีจะเสริมสร้างและพั นาความรู้ใหม่ๆให้กับกรรมการและผู้บริหาร โดยสนับสนุนให้เข้ารับการสัมมนา

และการอบรมในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสถาบันอื่นๆ เพื่อสนับสนุน

การป ิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯออกค่าใช้จ่าย (ดูรายละเอียดในหัวข้อรายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและ

ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท)

 ตลอดปี 2555 บริษัทฯได้ป ิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ยกเว้นเรื่องต่อไปนี้

 1. ไม่ได้เปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการที่เป็นผู้บริหารในส่วนที่ได้รับจากการเป็นกรรมการบริษัทอื่น    

     เพราะไม่ใช่ข้อมูลของบริษัทฯ

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
 บริษัทฯ ได้ดำเนินการแจ้งให้ผู ้บริหารฝ่ายต่างๆ ให้เข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯ 

ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 2 5 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 นอกจากมาตรการที่เป็นข้อกำหนดของก หมายแล้ว บริษัทฯได้มีนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษร

ซึ่งครอบคลุมเรื่องการใช้ข้อมูลภายในไว้ในคู่มือจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อเป็นแนวทางการป ิบัติแก่กรรมการ ผู้บริหาร 

และพนักงานทุกคน โดยคู่มือจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ ผ่านมติการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วเม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2549 

และได้มีการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง และอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี ซ่ึงการพิจารณาทบทวนปรับปรุง 

และอนุมัติครั้งล่าสุดเป็นการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการกำหนดระเบียบข้อบังคับในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ดังนี้

 (1) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องรักษาความลับ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ

 (2) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และ ลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องไม่นาความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปเปิดเผย

      หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะ

      ได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

 (3) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องไม่ทำการซื้อขาย โอนหรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ  

      โดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในบริษัทฯ และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอ่ืนใดโดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ

       อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
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โดยข้อกำหนดนี้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ 

พนักงานคนใดฝ่าฝืนในระเบียบดังกล่าวบริษัทฯ จะถือว่าได้กระทำผิดอย่างร้ายแรงโดยอาจมีโทษตั้งแต่ขั้นตักเตือนด้วยวาจา

จนถึงขั้นให้ออกจากงาน

บุคลากร
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 กลุ่มบริษัทฯมีจำนวนพนักงานท้ังหมด 1,058 คน ประกอบด้วยพนักงานใน บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) 

82 คน และบริษัทในเครือ 2 6 คน และได้จ่ายผลตอบแทนเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 431 ล้านบาท โดยเป็นผลตอบแทน

ในรูปของเงินเดือน โบนัสและค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นๆ

นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 1. บริษัทฯ คำนึงถึงความสำคัญของพนักงานในฐานะทุนมนุษย์(  ) ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะผลักดัน

ให้องค์กรบรรลุสู่เป้าหมายได้ จึงกำหนดให้มีแผนงานและมีการจัดสรรงบประมาณในแต่ละปีไว้อย่างชัดเจน และมีการจัดระดับ

การพั นาทรัพยากรบุคคล ไว้ 3 ระดับ คือ การพั นาองค์กร(  ) การพั นาอาชีพ(  ) 

และการฝึกอบรมและพั นา(  )

  1.1 การพั นาองค์กร ได้ส่งเสริมการสร้างวั นธรรมองค์กรภายในของกลุ่มบริษัท อาร์เอส จากัด(มหาชน) 

ตั้งแต่ช่วงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และผ่านกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่ เช่น กิจกรรม    ในระดับพนักงาน

และกิจกรรม    ในระดับหัวหน้างาน อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เป็นต้น

  1.2 การพั นาอาชีพของพนักงาน ได้กาหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ(  ) และกำหนดหลักเกณฑ์

การเลื่อนตำแหน่ง/ปรับระดับตำแหน่ง(  ) รวมถึงมีการกำหนดชั่วโมงการฝึกอบรมทางการบริหาร สำหรับกลุ่ม

ท่ีจะข้ึนดำรงตำแหน่งทางการบริหารในแต่ละระดับไว้ และในการจัดเตรียมพนักงานได้ดำเนินการผ่านโครงการ    

ซึ่งเป็นการฝึกอบรมและทดสอบแบบ -  ตามหัวข้อความสามารถทางการบริหาร (  ) ขององค์กร

สำหรับผู้บริหารระดับต้น ใช้เวลาสัปดาห์ละ 30 นาที จานวน 12 สัปดาห์ รวม 6 ช่ัวโมง และผู้บริหารระดับกลาง ใช้เวลาสัปดาห์ละ 1 ช่ัวโมง

จำนวน 12 สัปดาห์ รวม 12 ชั่วโมง

  1.3 การฝึกอบรมและพั นาพนักงาน 

ได้กำหนดแนวทางการพั นาโดยใช้กรอบของความสามารถ(   ) ประกอบกับผลสำรวจความจำเป็น

ในการฝึกอบรม(  ) โดยมีวิธีการพั นาท้ังในส่วนของการส่งไปฝึกอบรมภายนอก(  ) และจัดฝึกอบรมภายใน

( -  )ท่ีครอบคลุมท้ังด้านการพั นาความรู้(  )การพั นาทัศนคติ(  ) 

และการพั นาทักษะ (   ) เช่น หลักสูตรด้านการตลาดเรื่อง  3.0 ด้านการขายเรื่อง การบริหารทีมขาย

เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทฯยังมีกิจกรรมแบบ -  และ กิจกรรมการแบ่งปันความรู้ในองค์กร (  ) 

ที่เปิดโอกาสให้พนักงานที่เข้าร่วมได้ตามความสนใจ ในรูปแบบ การบรรยายพิเศษ โดยผู้บริหารและวิทยากรที่มีประสบความสำเร็จ

จากองค์กรภายนอกต่างๆ เช่น การบรรยายพิเศษเร่ือง รู้ทันภาษีสรรพากร การบรรยายพิเศษเร่ือง คิดงานอย่างไร ให้โดน เทพ เมพ ขิงๆ เป็นต้น

 2. บริษัทให้ความสำคัญกับการสร้างความผูกพัน( ) ของพนักงานในองค์กร มาอย่างต่อเน่ือง โดยจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ 

เช่น กิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่ และกิจกรรม    ประกวดภาพถ่ายแห่งความสุข เป็นต้น
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 3. บริษัทมุ่งเน้นในการสร้างความสานึกในการรับผิดชอบต่อสังคม(    - ) กับพนักงาน

และเพื ่อเป็นไปตามวิสัยทัศน์ขององค์กรอย่างต่อเนื ่อง เช่น ได้จัดกิจกรรม   เพื ่อสนับสนุนพนักงานในการ

เข้าร่วมงานสแตนดาร์ดชาร์เตอร์กรุงเทพมาราธอน ครั ้งที ่ 25 และมีการดำเนินการรณรงค์ให้หน่วยงานต่างๆในบริษัท

ลดการใช้กระดาษโดยทดแทนด้วยวิธีอ่ืนแทน เช่น ใช้ข้อมูลทางอิเล็คทรอนิคส์เพ่ิมข้ึน ดังน้ัน ในปัจจุบัน บริษัทสามารถลดการใช้กระดาษ

ลงไปได้อย่างมาก เป็นต้น

 4. นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญเกี ่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทางาน โดยการให้ความรู้ 

ข่าวสารผ่านสื่อต่างๆในองค์กร และจัดให้มีกิจกรรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไ  รวมทั้งจัดให้มีการอบรมในหลักสูตร

 คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
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รายการระหวางกัน

หมายเหตุ   สัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในบริษัทฯ เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์

บริษัท. เชษฐโชติศักดิ์ จำกัด

นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นร้อยละ 18.70 

ใน บริษัท เชษฐโชติศักดิ์ จำกัด 

นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นร้อยละ 30.00 

ใน บริษัท เอส.เอส.ทู.ซี จำกัด 

เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 1.83 ในบริษัทฯ และเป็นพี่ชายของ นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์  

เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นร้อยละ 30.59 ในบริษัทฯ

นายสุวัฒน์ เชษฐโชติศักดิ์ เป็นกรรมการ และ ผู้ถือหุ้นร้อยละ 14.35 

ใน บริษัท เชษฐโชติศักดิ์ จำกัด และ เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 4.63 

ในบริษัทฯ รวมทั้งเป็นน้องชายของนายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ 

นางสาวมาลี เชษฐโชติศักดิ์ เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นร้อยละ 14.50 

ใน บริษัท เชษฐโชติศักดิ์ จำกัด และ เป็นพี่น้องของ นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ 

และ นายสุวัฒน์ เชษฐโชติศักดิ์ 

นายโชติ เชษฐโชติศักดิ์ เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 20.00 

ในบริษัท เอส. เอส.ทู.ซี จำกัด และเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 0.01 ในบริษัทฯ 

และเป็นบุตรชายของนายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ 

นายเกรียงไกร เชษฐโชติศักดิ์

นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์

บริษัท เอส.เอส.ทู.ซี จำกัด

 รายละเอียดข้อมูลของรายการระหว่างกัน ระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันได้แสดง

ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ

ของบริษัทฯ ได้สอบทานรายการระหว่างกันของบริษัทฯ แล้วมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันดังกล่าว 

เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หลักฐานการทำรายการครบถ้วน ตลอดจนมีการเปิดเผยในงบการเงินอย่างเพียงพอ

 ในปี 2555 บริษัทฯ และ บริษัทย่อย มีรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจตามปกติกับบุคคล

ที่อาจมีความขัดแย้งตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 ดังต่อไปนี้
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ลักษณะรายการระหวางกัน เงื่อนไขและน ยบายราคา

การเชาอาคาร

 การกำหนดราคาของรายการระหว่างกันกับบริษัทที ่เกี ่ยวข้องกัน ส่วนใหญ่เป็นการให้เช่าทรัพย์สิน 

ได ้กระทำโดยคำนึงถ ึงความเหมาะสมโดยอ้างอ ิงได ้ก ับราคาตลาดและมีเง ื ่อนไขอื ่น ๆ ไม่แตกต่าง

อย่างเป็นสาระสำคัญจากตลาดโดยลักษณะของรายการระหว่างกันประกอบไปด้วย

 งบการเงินสำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ชำระค่าเช่าอาคาร 

ค่าบริการส่วนกลาง ค่าสาธารณูปโภค และค่าบริการอื่นๆ ให้แก่ บริษัท เชษฐโชติศักดิ์ จำกัด และ บริษัท 

เอส.เอส.ทู.ซี จำกัด (ซึ่งถือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกัน) เป็นจำนวน 62.61 ล้านบาท และ 1.13 ล้านบาท

ตามลำดับ

 บริษัทฯได้มีการเช่าอาคารเชษฐโชติศักดิ์ 1-3 จากบริษัท เชษฐโชติศักดิ์ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงาน โดยคิดค่าเช่าและค่าบริการส่วนกลาง ในอัตรา 290-300 บาทต่อตารางเมตร 

ซึ่งมีความสมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับอาคารที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับบริษัทฯ ซึ่งคิดค่าเช่าและค่าบริการในอัตรา

380-600 บาทต่อตารางเมตร 

 ส่วนการเช่าอาคารอื่นในบริเวณใกล้เคียงจากบริษัท เชษฐโชติศักดิ์ จำกัด และ บริษัท เอส.เอส.ทู.ซี นั้น 

(รายละเอียดในตารางที่ 10.1.1 ข้อ 4, 5 และ 6) มีการเรียกเก็บค่าเช่าและค่าบริการส่วนกลางแบบเหมารวม 

(การคิดค่าบริการแบบเหมารวม หมายถึง การคิดค่าเช่าและค่าบริการรวมต่ออาคารทั้งหลัง แทนที่จะคิดเป็น

ตารางเมตรโดยคิดราคาตามสภาพของอาคารแต่ละอาคารที ่ให้เช่า) โดยมีวัตถุประสงค์ของการเช่าเพื ่อ

ใช้เป็นอาคารสำนักงาน และอาคารจอดรถของบริษัทฯ

 ทั้งนี้ อาคารสำนักงานที่ทางบริษัทฯได้ทำการเช่าจากบริษัท เชษฐโชติศักดิ์ จำกัด (ตารางที่ 10.1.1 ข้อ 5

และ 6 ซึ ่งอยู ่ในบริเวณติดกับอาคารเชษฐโชติศักดิ ์ 2) เป็นอาคารที ่ทางบริษัท เชษฐโชติศักดิ ์ จำกัด 

ได้ทำการเช่าช่วงต่อมาจากนายเกรียงไกร เชษฐโชติศักดิ ์ และนำมาปรับปรุงพื ้นที ่ล ักษณะการใช้งาน

จากบ้านทาวน์เฮ้าส์ มาเป็นอาคารสำนักงาน พร้อมให้บริการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับสาธารณูปโภคต่างๆ

และคิดค่าเช่า/ค่าบริการในอัตราเหมารวม โดยมีอัตราเฉลี่ยประมาณ 260 บาทต่อตารางเมตร 

(คำนวณจากค ่าเช ่า /ค ่าบร ิการท ี ่ค ิดในอ ัตราเหมารวมหารพ ื ้นท ี ่ ใช ้สอยโดยประมาณของอาคาร) 

ซึ ่งเป็นอัตราที่ต่ำกว่า อาคารเชษฐโชติศักดิ ์ 1-3 โดยอัตราดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลตามรายละเอียด

ที่เปรียบเทียบตามวรรคก่อน อนึ่ง สาเหตุหลักที่บริษัทฯทำการเช่าช่วงต่อจาก บริษัท เชษฐโชติศักดิ์ จำกัด นั้น

เนื่องจากบริษัทดังกล่าวมีความชำนาญเชี่ยวชาญในการบริหารสำนักงานเช่าได้ดี
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อาคาร/ที่ตั้ง

1. อาคารเชษฐโชติศักดิ์ 1

เลขที่ 419/1 ซอยลาดพร้าว 15

เขตจตุจักร กทม

บจ. เชษฐโชติศักดิ์ บมจ. อาร์เอส 3,996 1.17

3,992

1,200

445

183

1.16

0.36

0.13

0.5

1,932

310

0.56

0.09

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

ดำเนินการโดย

ฝ่ายจัดการ (***)

บมจ. อาร์เอส

บมจ. อาร์เอส (ราคาเหมารวม) 0.23

มิ.ย. 55

มิ.ย. 55

มิ.ย. 55

มิ.ย. 55

มิ.ย. 55

พ.ค. 58

พ.ค. 58

พ.ค. 58

พ.ค. 58

พ.ค. 58

ก.ค. 53

พ.ค. 54

ก.ค. 56

ก.ค. 56

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

ส.ค. 55 ก.ค. 58

บมจ. อาร์เอส

บจ. สกาย-ไฮ เน็ตเวิร์ค

บจ. เค.มาสเตอร์

บจ. อาร์เอส อินสโตร์ มีเดีย
บจ. เชษฐโชติศักดิ์

บจ. เชษฐโชติศักดิ์

บจ. เอส.เอส.ทู.ซี

2. อาคารเชษฐโชติศักดิ์ 2

เลขที่ 419/2 ซอยลาดพร้าว 15

เขตจตุจักร กทม

3. อาคารเชษฐโชติศักดิ์ 3

เลขที่ 419/3 ซอยลาดพร้าว 15

เขตจตุจักร กทม

4. อาคารเลขที่ 419/3 

ซอยลาดพร้าว 15

เขตจตุจักร กทม

ช่วง ผู้เช่า พื้นที่ (ตรม.)
อายุสัญญา

เริ่ม สิ้นสุด (*)

อนุมัติรายการ

โดย (*)

ค่าบริการ
/

เดือน

โดยสัญญาเช่าที่ทำกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
ค่าเช่าอาคารสำนักงาน
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ค่าเช่าอาคารสำนักงาน (ต่อ)

อาคาร/ที่ตั้ง

5. อาคารเลขที่ 203/18-20

ซอบลาดพร้าว 15

เขตจตุจักร กทม. บจ. เชษฐโชติศักดิ์

นายเกรียงไกร

เชษฐโชติศักดิ์ /

บจ. เชษฐโชติศักดิ์

นายเกรียงไกร

เชษฐโชติศักดิ์ /

บมจ. อาร์เอส

บจ. จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย

บจ. จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย

(ราคาเหมารวม)

(ราคาเหมารวม)

0.05

0.12

(ราคาเหมารวม) 0.14

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

มิ.ย. 55

มิ.ย. 55

มิ.ย. 55

พ.ค. 58

พ.ค. 58

พ.ค. 58

6. อาคารเลขที่ 203/34-36

ซอบลาดพร้าว 15

เขตจตุจักร กทม.

ช่วง ผู้เช่า พื้นที่ (ตรม.)
อายุสัญญา

เริ่ม สิ้นสุด (*)

อนุมัติรายการ

โดย (*)

ค่าบริการ
/

เดือน

หมายเหตุ

* สามารถต่ออายุของสัญญาเช่าออกไปได้อีก เมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่า (การต่ออายุสัญญาเช่าดังกล่าว ไม่เป็นไปโดยอัตโนมัติ ซึ่งต้องมีการพิจารณาสัญญาใหม่ทุกครั้ง)

** รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นได้มีการอนุมัติรายการตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและเปิดเผยข้อมูลตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

*** สัญญาที่ดำเนินการโดยฝ่ายจัดการเนื่องจากขนาดของรายการไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน    
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การเชาที่ดิน

 งบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ชำระค่าเช่าที่ดิน ให้แก่

บริษัท เชษฐโชติศักดิ์ จำกัด เป็นจำนวนเงิน 0.06 ล้านบาท 

การ ื้อทรัพยสินถาวร

 ไม่มี

การค้ำประกัน 

 ไม่มี

 บร ิษ ัทฯและบริษ ัทย่อยได้ม ีการเช ่าที ่ด ินจากบริษ ัท เชษฐโชติศ ักด ิ ์ จำกัด ซึ ่งเป ็นที ่ด ินที ่ทาง

บริษัท เชษฐ์โชติศักดิ ์ จำกัด เช่าช่วงต่อมาจาก นายเกรียงไกร เชษฐโชติศักดิ ์ มีว ัตถุประสงค์เพื ่อใช้

เป็นโรงเก็บอุปกรณ์ โดยคิดค่าเช่าที่ดินในอัตราตารางวาละ 96 บาท ซึ่งมีความสมเหตุสมผลเมื่อเปรียบเทียบกับ

การเช่าที่ดินในบริเวณใกล้เคียง รายละเอียดการเช่ามีดังตารางต่อไปนี้

หมายเหตุ

* สามารถต่ออายุของสัญญาเช่าออกไปได้อีก เมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่า (การต่ออายุสัญญาเช่าดังกล่าว ไม่เป็นไปโดยอัตโนมัติ

ซึ่งต้องมีการพิจารณาสัญญาใหม่ทุกครั้ง)

** รายการระหว่างกันที ่เกิดขึ ้นได้มีการอนุมัติรายการตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและเปิดเผยข้อมูล

ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

*** สัญญาที่ดำเนินการโดยฝ่ายจัดการเนื่องจากขนาดของรายการไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

1. ที่ดิน 52 ตร.วา

ซอยลาดพร้าว 15 

เขตจตุจักร กทม.

ดำเนินการโดย

ฝ่ายจัดการ

(***)บจ. เชษฐโชติศักดิ์

นายเกรียงไกร

เชษฐโชติศักดิ์ /

ประเภท
ผู้ให้เช่า / 

ผู้เช่าช่วง
ผู้เช่า หมายเหตุ

อายุของสัญญา

( * )

ค่าเช่า/เดือน

(บาท)

อนุมัติ
รายการโดย 

(**)

บมจ. อาร์เอส

มิ.ย. 55 - พ.ค. 58 5,000

5,000ธ.ค. 55 - พ.ค. 58

บจ. สกาย-ไฮ

เน็ตเวิร์ค

ยกเลิกสัญญาตั้งแต่

เดือน ธ.ค. 55
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ความจำเปนและความสมเหตุสมผลของการทำรายการระหวางกัน

 รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้นมีความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการเพื่อก่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ซึ่งในปี 2555 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นกับบริษัทย่อย 

และกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีรายการหลักๆ อันได้แก่ การเช่าที ่ดิน การเช่าอาคารเพื่อใช้เป็น

อาคารสำนักงาน หรือเพื ่อการดำเนินธุรกิจ และรายการค้ำประกันซึ ่งเป็นรายการที ่ดำเนินตามธุรกิจปกติ 

ไม่มีเงื ่อนไขพิเศษ และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ ระหว่างบริษัทฯ และผู ้ที ่เกี ่ยวข้อง การกำหนดราคา 

อัตราค่าธรรมเนียม และ/หรือ อัตราดอกเบี้ย เป็นการกำหนดตามราคาที่สอดคล้องกับอัตราปกติที่สามารถ

เปร ียบเท ียบได้ก ับการทำรายการกับบุคคลอื ่นท ี ่ ไม ่ม ีความเก ี ่ยวข ้องก ัน ซ ึ ่งได ้เป ิดเผยในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินประจำปี 2555 แล้ว

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้สอบทานรายการระหว่างกันของบริษัทฯและบริษัทย่อย อันได้แก่ 

รายการซื ้อขายสินค้า หรือทรัพย์สิน ค่าลิขสิทธิ ์ การรับจ้างผลิต งานคอนเสิร ์ตและกิจกรรมการตลาด 

การขายโฆษณา ค่าบริการ และดอกเบี้ยเงินกู้ ฯลฯ ซึ่งได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำปี 2555 

แล้ว มีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่ดำเนินตามธุรกิจปกติ มีความจำเป็นและความสมเหตุสมผล

ของการทำรายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

มาตรการ หรือ ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหวางกัน

 บริษัทฯ มีนโยบายในการทำรายการระหว่างกัน คือ รายการระหว่างกันนั ้น ต้องอยู ่บนพื ้นฐาน

ของความจำเป็น ความสมเหตุสมผล และ เป็นการดำเนินการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มบริษัทฯ  

ซ ึ ่ ง เป ็นไปในราคา และ เง ื ่อนไขท ี ่ ไม ่แตกต ่างก ับรายการท ี ่ม ีก ับบ ุคคลภายนอกที ่ ไม ่ เก ี ่ยวข ้องก ัน

และ ในกรณีที่มีรายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญ บริษัทฯ จะจัดให้ผ่านการอนุมัติจาก คณะกรรมการตรวจสอบ

และคณะกรรมการบริษัท รวมถึงที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยกำหนดให้การออกเสียงในที่ประชุมนั้นๆ 

กรรมการ หรือ ผู ้ถ ือหุ ้น ซึ ่งมีส ่วนได้เส ีย จะไม่มีส ิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั ้งนี ้ การดำเนินการใดๆ

จะต้องเป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 

มาตรการ หรือ ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหวางกัน

 บริษัทฯ ยังคงมีนโยบายหรือแนวโน้มในการทำรายการระหว่างกันในอนาคตกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันต่อไป 

เช ่น การเช ่าอาคารสำนักงาน การเช ่าท ี ่ด ิน และการค้ำประกันเง ินก ู ้ของบร ิษ ัทในกลุ ่มโดยบริษ ัทฯ

และกรรมการของบริษัท อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ไม่มีนโยบายที ่จะทำรายการกับบุคคลที ่อาจขัดแย้งกัน 

ยกเว้นในกรณีที่บริษัทฯ เห็นว่าจะได้รับผลตอบแทนสูงสุด ซึ่งเป็นไปในราคาและเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างหรือดีกว่า

จากบุคคลภายนอก ซึ่งบริษัทฯ จะกำหนดให้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่เป็นรายการตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
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น ยบายหรือแนว นมการทำรายการระหวางกันรวมทั้งการไดมา
หรือจำหนายไป ่งสินทรัพย นอนาคต
 บริษัทฯ ยังคงมีนโยบายหรือแนวโน้มในการทำรายการระหว่างกันในอนาคตกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันต่อไป 

เช ่น การเช ่าอาคารสำนักงาน การเช ่าท ี ่ด ินและการค ้ำประก ันเง ินก ู ้ของบร ิษ ัทในกลุ ่มโดยบร ิษ ัทฯ

และกรรมการของบริษัท อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ไม่มีนโยบายที ่จะทำรายการกับบุคคลที ่อาจขัดแย้งกัน

ยกเว้นในกรณีที ่บริษัทฯ เห็นว่าจะได้ร ับผลตอบแทนสูงสุด ซึ ่งเป็นไปในราคาและเงื ่อนไขที ่ไม่แตกต่าง

หร ือดีกว ่าจากบุคคลภายนอก ซึ ่งบร ิษ ัทฯ จะกำหนดให้ผ ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษ ัท

และที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่เป็นรายการตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
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รายงานคณะกรรมการ

เรียน    ทานผูถือหุน

            บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน)

  คณะกรรมการบริษัทฯ     เปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัทฯ     และบริษัท
ยอยซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใชนโยบายบัญชี่ที่เหมาะสมและ
ถือปฏิบัติอยางสม่ำเสมอ ละใชดุลยพินิจอยางระมัดระวัง และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ 
รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสำคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

  ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2546 ไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

ซึ่งประกอบดวยกรรมการที่ไมเปนผูบริหารเปนผูดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงาน

ทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ได

ปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไวในรายงานประจำบีนี้แลว

  คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวางบกรเงินประจำป 2555 ของบริษัท และ

บริษัทยอย   ที่คณะกรรมการตรวจสอบทานรวมกับฝายบริหารและผูสอบบัญชีของบริษัท ได

แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานเปนจริง ถูกตอง ครบถวน ตามที่ควร ตามมาตรฐาน

การบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป

( นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ )

ประธานกรรมการ/

ประธานเจาหนาที่บริหาร

110



RS คำอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน    ทานผูถือหุน

            บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน)

  สำหรับป          พ.ศ.     2555          คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตรของ

คณะกรรมการตรวจสอบที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท      และสนับสนุนใหบริษัทมีระบบการกำกับ

ดูแลกิจการที่ดี  ( ood Cor orate o ernace)  เพื่อใหมีความโปรงใส มีคุณธรรมและจริยธรรม  กอใหเกิด

ความเชื่อมั่นแกผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียอื่นๆ รวมถึง ไดมีการพิจารณาสอบทานงบการเงินประจำป    พ.ศ.

2555 รวมกับฝายบริหารและผูสอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลว มีความเห็นสอดคลอง

กับผูสอบบัญชีรับอนุญาติและฝายบริหารวางบการเงินและการเปดเผยขอมูลทางการเงินของบริษัทครบถวน

เพียงพอ และถูกตองตามที่ควรและเปนไปตามมาตรฐานฐัญชีที่รับรองทั่วไป และระบบการควบคุมภายในมี

ความเพียงพอเหมาะสมไมพบขอบกพรองที่เปนสาระสำคัญ ตลอดจนทางบริษัทมีการบริหารงานโดยปฏิบัติ

ตามกฎหมายที่เกี่ยวของ    โดบยึดถือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี   ซึ้งรวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายฯ

สำหรับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน โดยแสดงความเห็นวา   รายการดังกลาวไดดำเนินการ

อยางสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท          ทางคณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมกับ

ผูสอบบัญชีภายนอกและฝายตรวจสอบกลางเพื่อหารือแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นการประเมินความเสี่ยง ผลการ

ตรวจสอบ และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน    รวมทั้งใหขอเสนอแนะนำในการปองกันหรือลด

ความเสี่ยง พิจารณาและอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทใหมี

ความโปรงใสและมีการปฏิบัติตามขอกำหนดของกฏหมาย นอกจากนี้ ทางคณะกรรมการตรวจสอบยังมีการ

ประชุมรวมกับผูสอบบัญชีภายนอกโดยไมมีผูบริหารหรือฝายบริหารเขารวมการประชุมดวย   เพื่อเปดโอกาศ

ใหผูสอบบัญชีภายนอกนำเสนอขอมูลปญหาที่พบจากการตรวจสอบและขอเสนอแนะตางๆ

  คณะกรรมการตรวจสอบยังไดพิจารณาสอบทานคุณสมบัติ    ความเปนอิสระ    คาสอบบัญชี

ผลงาน และความพรอมในการบริการของผูสอบบัญชีภายนอกตามที่ผูบริหารเสนอ     พิจารณาไดวามีความ

เหมาะสม   แลวจึงนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัทสำหรับการแตตั้งผูสอบบัญชีจาก   บริษัท  กรินทร ออดิท

จำกัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทสำหรับป พ.ศ. 2556 เพื่อนำเสนอที่ประชุมผูถือหุนลงมติแตงตั้งตอไป

( พิศิษฐ ดัชณาภิรมย )

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

ขอมูลทางการเงินโดยสรุป

ขอมูลจากงบการเงิน

บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน)

ตารางสรุปงบแสดงฐานะการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553-2555

คำอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงิน
และผลการดำเนินงาน

รายการ

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคา - สุทธิ

สินคาคงเหลือ - สุทธิ

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

364,371
487,009

52,434

258,922

1,162,736รวมสินทรัพยหมุนเวียน

23.4
31.3

3.4

16.6

74.6

282,174
628,006

37,392

267,837

1,215,409

15.1
33.5

2.0

14.3

64.9

313,597
664,108

140,564

401,967

1,520,237

12.6
26.7

5.6

16.1

61.0

สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทรวม - สุทธิ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

2,348
135,476

163,112

94,021

394,957รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน

0.2
8.7

10.5

6.0

25.4

1,458
111,763

469,231

75,269

657,721

0.1
6.0

25.1

4.0

35.1

5,606
259,520

643,320

61,830

970,276

0.2
10.4

25.8

2.5

39.0

1,557,693รวมสินทรัพย 100.0 1,873,129 100.0 2,490,513 100.0

ป 2553
(ตรวจสอบ)  

ป 2554
(ตรวจสอบ)  

ป 2555
(ตรวจสอบ)  

(พันบาท)
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RS คำอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน

บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน)

ตารางสรุปงบแสดงฐานะการเงินรวม (ตอ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553-2555

-

225,314

8,554

15,000

-

14.5

0.5

1.0

-

232,613

2,488

-

- -
- -

- -

- - - -

- - - -

- - - -

- -

12.4

0.1

86,00

197,020

4,587

240,000

3.5

7.9

0.2

9.6

หนี้สินหมุนเวียน

ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

รวมหนี้สินหมุนเวียน

86,380 5.5 66,481 3.5 74,880 3.0

328,762

3,833

1,902

5,735

669,745

10,982

15,972

6,142

33,095

697,819

16,684

81,000

32,537

10,626

140,847

1,232,466

1,026,000

708,069

5,721

7,229

887,949

1,557,693

14,580

873,369

168,945

1,026,000

882,654

129,502

17,959

1,837,129

1,175,310

14,881

1,160,429

146,908

1,026,000

882,692

(74,672)

129,536

17,225

32,312

74,672

2,490,513

1,258,047

5,235

1,252,811

207,639

21.1

0.2

0.1

0.4

43.0

65.9

0.6

0.9

0.3

1.8

37.3

45.5

0.4

0.5

10.8

56.1

0.9

57.0

100.0

1.0

7.8

62.0

0.8

62.7

100.0

6.9

47.1

54.8

0.7

3.3

1.3

0.4

5.7

49.5

1.3

(16,594) (16,594) (16,594)(1.1 ) (0.9 ) (0.7 )

3.0

8.3

50.3

0.2

50.5

100.0

(3.0 )

5.2
0.7

35.4

41.2

368,143 19.4 489,132 19.6

664,010 42.6 664,724 35.5 1,091,619 43.8

รวมหนี้สิน

รายการ ป 2553
(ตรวจสอบ)  

ป 2554
(ตรวจสอบ)  

ป 2555
(ตรวจสอบ)  

(พันบาท)

ทุนจดทะเบียน

กำไรสะสม

ของ
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RS คำอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน

บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน)

ตารางสรุปงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553-2555

663,379

646,125

2,895,899

22.9

22.3

100.0

941,852

38,885

34.5

1,053,038 36.4 934,477 34.2

1.4

2,729,356 100.0

883,216

1,192,979

17,370

2,812,391

31.4

42.4

533,357 18.4 814,141 29.8 718,826 25.6

0.6

100.0

1,967,538 67.9 1,853,162 67.9 1,824,960 64.9

928,361

84,610

550,507

13,901

399,562

101,264

9,859

592,188

2,707

319,673

151,472

483,398

8,598

643,467

7,509

404,165

326,249

316,652

0.4124

219,661

209,352

0.2253

270,741

281,183

(10,442)

0.2958

950,440

32.1

2.9

19.0

0.5

13.8

11.3

3.7

465,897 481,06516.1

- -

17.6

0.4

21.7

0.1

11.7

10.9

767,734 929,102

7.7

9,598 10,3100.3 0.4
326,249 219,66111.3 8.0

8.0

5.4

950,069 911,860 1,047,63232.8 33.4 37.3

17.2

0.3

22.9

0.3
59,411 97,304 125,9152.1 3.6 4.5

14.4

(0.4 )
270,741 9.6

10.0

0.4503 0.2404 0.3221

703,162 870,696 873,049

9.6

876,194 32.1 987,432 35.1

21,709 0.7 35,666 1.3 60,201 2.1

รายการ ป 2553
(ตรวจสอบ)  

ป 2554
(ตรวจสอบ)  

ป 2555
(ตรวจสอบ)  

(พันบาท)
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RS คำอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน

รายการ ป 2553
(ตรวจสอบ)  

ป 2554
(ตรวจสอบ)  

ป 2555
(ตรวจสอบ)  

บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน)

ตารางสรุปงบกระแสเงินสดรวม

สำหรับปสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553-2555

 326,249 

 309,996 

 (4,607)

 142 

 (2,259)

 39,432 

 -   

 2,039 

 -   

 (279)

 -   

 -   

 -   

 (858)

 13,901 

 59,411 

 89.5  

 85.1  

 (1.3 )

 0.0  

 (0.6 )

 10.8  

 - 

 0.6  

 - 

 (0.1 )

 - 

 - 

 - 

 (0.2 )

 3.8  

 16.3  

 219,661 

 85,419 

 (2,119)

 5,218 

 (21,407)

 1,901 

 -   

 (2,039)

 3,861 

 (3,556)

 -   

 17,391 

 -   

 (4,265)

 2,707 

 97,322 

 77.8  

 30.3  

 (0.8 )

 1.8  

 (7.6 )

 0.7  

 - 

 (0.7 )

 1.4  

 (1.3 )

 - 

 6.2  

 - 

 (1.5 )

 1.0  

 34.5  

 270,741 

 92,930 

 (2,913)

 2,425 

 38,701 

 (18,694)

 (4,148)

 -   

 2,001 

 20,538 

 167 

 16,566 

 (507)

 (2,395)

 7,509 

 125,915 

 86.3  

 29.6  

 (0.9 )

 0.8  

 12.3  

 (6.0 )

 (1.3 )

 - 

 0.6  

 6.5  

 0.1  

 5.3  

 (0.2 )

 (0.8 )

 2.4  

 40.2  

 743,169 

 38,219 

 (4,940)

 83,547 

 102 

 (23,465)

 (40,875)

 -   

 (1,356)

 43,969 

 (68,590)

 769,780 

 204.0  

 10.5  

 (1.4 )

 22.9  

 0.0  

 (6.4 )

 (11.2 )

 - 

 (0.4 )

 12.1  

 (18.8 )

 211.3  

 400,096 

 (139,156)

 9,824 

 3,218 

 (4,303)

 14,663 

 8,050 

 (1,420)

 379 

 26,435 

 (80,639)

 237,148 

 141.8  

 (49.3 )

 3.5  

 1.1  

 (1.5 )

 5.2  

 2.9  

 (0.5 )

 0.1  

 9.4  

 (28.6 )

 84.0  

 548,837 

 (36,670)

 (105,597)

 (141,397)

 (23,442)

 (37,222)

 80,368 

 -   

 4,030 

 42,516 

 (119,527)

 211,895 

 175.0  

 (11.7 )

 (33.7 )

 (45.1 )

 (7.5 )

 (11.9 )

 25.6  

 - 

 1.3  

 13.6  

 (38.1 )

 67.6  

(พันบาท)
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RS คำอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน

รายการ ป 2553
(ตรวจสอบ)  

ป 2554
(ตรวจสอบ)  

ป 2555
(ตรวจสอบ)  

บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน)

ตารางสรุปงบกระแสเงินสดรวม (ตอ)

สำหรับปสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553-2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน   

    ดอกเบี้ยรับ 

    เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกันเพิ่มขึ้น 

    รับชำระเงินใหกูยืมระยะสั้นแกบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน 

   เงินใหกูยืมระยะสั้นอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง 

   เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย 

   เงินสดจายจากการลงทุนในบริษัทยอย 

   เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจำครบกำหนด 12 เดือน 

   เจาหนี้คาซื้อทรัพยสินเพิ่มขึ้น 

   ซื้ออุปกรณ 

   เงินสดรับจากการขายสินทรัพย 

   สินทรัพยไมมีตัวตนเพิ่มขึ้น 

       เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน 

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน   

    จายชำระดอกเบี้ย 

    รับเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

    จายชำระเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

    รับเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

    จายชำระเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

    จายชำระหนี้สินภายใตสัญญาเชาทางการเงิน  

    บริษัทยอยเพิ่มทุนหุนสามัญ 

    เงินปนผลจาย 

    เงินปนผลจายใหสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม 

    หุนทุนซื้อคืน 

    เงินรับลวงหนาคาหุน  

    รับชำระคาหุนเพิ่ม 

     เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ   

เงินสดของบริษัทยอย ณ วันขายเงินลงทุน   

เงินสดของบริษัทยอย ณ วันซื้อเงินลงทุน   

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป   

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดสิ้นป   

 858 

 -   

 9,267 

 834 

 -   

 -   

 (4,083)

 -   

 (36,036)

 4,790 

 (56,890)

 (81,261)

 0.2  

 - 

 2.5  

 0.2  

 - 

 - 

 (1.1 )

 - 

 (9.9 )

 1.3  

 (15.6 )

 (22.3 )

 4,020 

 (8,102)

 -   

 (901)

 -   

 -   

 (124)

 -   

 (33,313)

 4,222 

 (322,990)

 (357,188)

 1.4  

 (2.9 )

 - 

 (0.3 )

 - 

 - 

 (0.0 )

 - 

 (11.8 )

 1.5  

 (114.5 )

 (126.6 )

 2,685 

 (8,040)

 18,040 

 1,531 

 2,610 

 (2,610)

 (98)

 2,149 

 (191,636)

 8,996 

 (221,589)

 (387,963)

 0.9  

 (2.6 )

 5.8  

 0.5  

 0.8  

 (0.8 )

 (0.0 )

 0.7  

 (61.1 )

 2.9  

 (70.7 )

 (123.7 )

 (14,004)

 104,000 

 (367,500)

 14,600 

 (172,400)

 (8,833)

 -   

 -   

 (6,509)

 -   

 -   

 13,789 

 (436,857)

 251,662 

 -   

 -   

 112,709 

 364,371 

 (3.8 )

 28.5  

 (100.9 )

 4.0  

 (47.3 )

 (2.4 )

 - 

 - 

 (1.8 )

 - 

 - 

 3.8  

 (119.9 )

 69.1  

 - 

 - 

 30.9  

 100.0  

 (2,741)

 45,000 

 (45,000)

 -   

 (15,000)

 (12,117)

 -   

 (220,659)

 (10,008)

 -   

 -   

 298,367 

 37,843 

 (82,197)

 -   

 -   

 364,371 

 282,174 

 (1.0 )

 15.9  

 (15.9 )

 - 

 (5.3 )

 (4.3 )

 - 

 (78.2 )

 (3.5 )

 - 

 - 

 105.7  

 13.4  

 (29.1 )

 - 

 - 

 129.1  

 100.0  

 (6,860)

 166,000 

 (80,000)

 321,000 

 -   

 (4,364)

 800 

 (131,426)

 (4)

 (74,672)

 17,225 

 72 

 207,772 

 31,704 

 (4,634)

 4,353 

 282,174 

 313,597 

 (2.2 )

 52.9  

 (25.5 )

 102.4  

 - 

 (1.4 )

 0.3  

 (41.9 )

 (0.0 )

 (23.8 )

 5.5  

 0.0  

 66.3  

 10.1  

 (1.5 )

 1.4  

 90.0  

 100.0  

(พันบาท)
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RS คำอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน

บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน)

อัตราสวนทางการเงินที่สำคัญรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553-2555

 

อัตราสวนทางการเงิน

อัตราสวนทางการเงิน ป 2553 ป 2554 ป 2555

อัตราสวนสภาพคลอง

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา)

อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา)

อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา)

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)

อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา)

ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน)

อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา)

ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)

วงจรเงินสด (วัน)

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากำไร

อัตรากำไรขั้นตน ( )

อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ( )

อัตรากำไรอื่น ( )

อัตรากำไรสุทธิ ( )

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน ( )

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย ( )

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร ( )

อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา)

อัตรากำไรกอนหักคาเสื่อมราคาดอกเบี้ยและภาษี ( )

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)

อัตราสวนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เทา)

อัตราสวนความสามารถชำระภาระผูกพัน (Ca  a i )(เทา)

อัตราการจายเงินปนผล ( )

ขอมูลตอหุน

มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท)

กำไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญตอหุน (บาท)

 1.75 

 1.28 

 0.86 

 5.76 

 64 

 26.08 

 14 

 9.37 

 39 

 39 

 32.06  

 13.05  

 0.74  

 10.85  

 44.72  

 24.50  

 251.13  

 1.79 

 15.98  

 0.77 

 28.74 

 1.34 

 41.81  

 1.24 

 0.45 

 1.83 

 1.38 

 0.36 

 4.90 

 75 

 25.38 

 15 

 9.02 

 41 

 49 

 32.10  

 10.41  

 1.29  

 7.57  

 20.59  

 18.64  

 220.03  

 1.61 

 14.65  

 0.60 

 118.08 

 0.76 

 63.24  

 1.33 

 0.24 

 1.39 

 0.90 

 0.24 

 4.35 

 84 

 15.10 

 25 

 9.67 

 38 

 71 

 35.11  

 12.23  

 2.10  

 9.79  

 23.30  

 18.52  

 176.78  

 1.32 

 17.30  

 0.98 

 53.82 

 0.53 

 77.67  

 1.43 

 0.32 
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RS คำอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน

คำอธิบายและการวิเคราะหของ ายจัดการ
        คำอธิบายและบทวิเคราะหของฝายจัดการนี้    ไดจัดทำขึ้นจากผลประกอบการของบริษัท   อารเอส   จำกัด 

(มหาชน)   และบริษัทในเครือ    (“บริษัทฯ”)   ตามงบการเงินที่ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีสำหรับปสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2553, 2554 และ 2555 เพื่อประโยชนในการแสดงภาพผลประกอบการโดยรวมของกลุมบริษัท

โดยไดมีการจัดแบงกลุมธุรกิจ ออกเปน 4 กลุม ไดแก  ธุรกิจเพลง  ธุรกิจสื่อ  ธุรกิจโชวบิซ    และธุรกิจบริการและ

อื่นๆ ซึ่งเปนกลุมธุรกิจหลักของบริษัทฯ 

าวะเ รษฐกิจและอุตสาหกรรมที่มีผลตอการดำเนินงาน และน ยบาย  กลยุทธ  
หรือการเลือกตัดสิน จทางธุรกิจ
        บมจ.  อารเอส  ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจบันเทิงเต็มรูปแบบ  ซึ่งประกอบดวยธุรกิจหลัก  ไดแก  ธุรกิจเพลง

ธุรกิจสื่อ   ธุรกิจโชวบิซ   และธุรกิจอื่นที่สนับสนุนธุรกิจหลักของกลุม โดยรายไดหลักที่สำคัญสวนหนึ่งมาจากการ

ขายโฆษณาผานสื่อทีวีดาวเทียม สื่อวิทยุ ซึ่งปจจัยสำคัญที่มีผลตอการเพิ่มขึ้นลดลงของรายได ไดแก  การเติบโต

ของรายจายดานโฆษณาของเศรษฐกิจโดยรวม   ซึ่งขึ้นอยูกับการใชจายของผูบริโภคในประเทศ   การแขงขันของ

ผูประกอบการในประเทศซึ่งเปนผูโฆษณา  และการตัดสินใจเลือกใชสื่อทางเลือกใหมดังเชน สื่อทีวีดาวเทียม

        ในป 2555 รายจายของอุตสาหกรรมโฆษณาสื่อโทรทัศนมีมูลคา 6.8 หมื่นลานบาท  เพิ่มขึ้นจากปกอน  5.9 

พันลานบาท หรือ คิดเปนรอยละ 9.4  รายจายของอุตสาหกรรมโฆษณาสื่อวิทยุมีมูลคา  6.3 พันลานบาท เพิ่มขึ้น

จากปกอนคิดเปนรอยละ 7.3 (แหลงที่มา : บริษัท นีลเส็น (ประเทศไทย)  จำกัด  จากเวบไซทสมาคมโฆษณาแหง

ประเทศไทย    www.ada ot ai.co )     ซึ่งภาพรวมการเติบโตของรายจายดานโฆษณาของเศรษฐกิจดังกลาว 

สงผลใหยอดขายโฆษณาของบริษัทเติบโตขึ้นเชนกัน  

        ในป    2556    คาดวาแนวโนมการเติบโตของงบรายจายอุตสาหกรรมโฆษณาจะเติบโตเพิ่มขึ้น    เนื่องจาก

แนวโนมการเติบโตของเศรษฐกิจในป 2556   และการขยายตัวของชองทีวีดาวเทียมซึ่งเปนสื่อทางเลือกที่ปจจุบัน

อัตราโฆษณายังไมสูงนักเมื่อเทียบกับอัตราโฆษณาสื่อฟรีทีวี      รวมถึงการคาดการณการเติบโตของฐานผูชมทีวี

ดาวเทียมและเคเบิลทีวี 

        จากการติดตามความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมโฆษณา   และประเมินสภาวการณทางเศรษฐกิจโดยรวม

อยางตอเนื่อง  บริษัทมีการปรับกลยุทธทางการตลาดและการแขงขันใหสอดคลองกับสถานการณในปจจุบันและ

เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต    โดยธุรกิจทีวีดาวเทียม   ในแตละชองรายการจะกำหนดกลยุทธที่สำคัญ    เชน 

กำหนดตราสินคา ของบริษัท ( randin )   และ    Po itionin     ของรายการ      กำหนดกลุมเปาหมายที่ชัดเจน 

การพั นาสรางสรรครูปแบบรายการใหสอดคลองกับกระแสความนิยมและรสนิยมของกลุมเปาหมาย  และ การ

ใชจุดแข็งทางการแขงขันของกลุมอารเอสเพื่อเปนองคประกอบหลักในการผลิตรายการใหมีคุณภาพ        เปนตน 

ซึ่งการกำหนดกลยุทธดังกลาวจะชวยดึงดูดใหลูกคาที่เปนผูประกอบการโฆษณาใหความสนใจ      และจัดสรรงบ

ประมาณโฆษณาผานชองรายการของบริษัทมากขึ้น เนื่องจากเห็นความคุมคาในการลงสื่อโฆษณา  
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ผลการดำเนินงานที่ผานมาของแตละกลุมธุรกิจ
        งบการเงินสำหรับสำหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2555 บริษัทมีรายไดซึ่งสามารถจำแนก

ตามกลุมธุรกิจตางๆ ไดดังนี้ 

งบการเงินสำหรับป 2555 เมื่อเปรียบเทียบกับ งบการเงินสำหรับป 2554 
แสดง าพรวมของผลการดำเนินงาน ดังนี้
        งบการเงินรวมของบริษัทฯสำหรับป สิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2555  แสดงผลกำไรสุทธิจำนวน   281.2 

ลานบาท เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากป 2554 จำนวน  71.8  ลานบาท  หรือรอยละ   34.3  ซึ่งแสดงผลกำไรสุทธิ 

จำนวน 209.4 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักดังนี้

รายได
        รายไดรวมสำหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจำนวน 2,872.6 ลานบาท เพิ่มขึ้นสุทธิจากป 2554

 จำนวน 107.6 ลานบาท หรือรอยละ 3.9 สามารถอธิบายจำแนกตามกลุมธุรกิจตางๆ ไดดังนี้

รายไดธุรกิจเพลง
        รายไดจากธุรกิจเพลงประกอบดวย   รายไดจากการจำหนายสินคาเพลง ประเภทซีดี วีซีดี    และ    ดีวีดี  

รายไดจากธุรกิจดิจิตอล และรายไดจากการจัดเก็บลิขสิทธิ์    โดยในป 2555   บริษัทฯมีรายไดจากธุรกิจเพลง

จำนวน  883.2 ลานบาท ลดลงจากป 2554 จำนวน 51.3  ลานบาท คิดเปนรอยละ   5.5    สาเหตุหลักมาจาก

การลดลงของรายไดจากการจัดเก็บลิขสิทธิ์ และรายไดจากการจัดจำหนายแผนเพลง

รายไดธุรกิจสื่อ
        รายไดจากธุรกิจสื่อประกอบดวย รายไดจากธุรกิจสื่อโทรทัศน และสื่อวิทยุ  โดยในป 2555 บริษัทฯ มีราย

ไดจากธุรกิจสื่อ 1,193.0 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2554 จำนวน 251.1  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  26.7  สาเหตุ

หลักมาจากการปรับเพิ่มราคาขายตอนาที  รวมถึงการเติบโตของพื้นที่ขาย   (Ca acit  tili ation)   ที่เพิ่มขึ้น

จากปกอน

ประเภทรายได ป 2554

(ลานบาท) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)

ป 2555

(ลานบาท) (ลานบาท)

 การเปลี่ยนแปลง

ธุรกิจเพลง

ธุรกิจสื่อ

ธุรกิจโชวบิซ

ธุรกิจบริการและอื่นๆ

รวมรายไดจากการขายและบริการ

รายไดอื่น

รวมรายได

 934.5 

 941.9 

 814.1 

 38.9 

 2,729.4 

 35.6 

 2,765.0 

 33.8  

 34.1  

 29.4  

 0.7  

 98.7  

 1.3  

 100.0  

 883.2 

 1,193.0 

 718.8 

 17.4 

 2,812.4 

 60.2 

 2,872.6 

 30.7  

 41.5  

 25.0  

 0.6  

 97.9  

 2.1  

 100.0  

 (51.3)

 251.1

 (95.3)

 (21.5)

 83.0

 24.6

 107.6

 (5.5 )

 26.7  

 (11.7 )

 (55.3 )

 3.0  

 69.1  

 3.9  
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-   ธุรกิจสื่อทีวีดาวเทียม :

        จากการที่บริษัทฯ    ไดพั นาและปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการตางๆ      เพื่อใหตรงกับความสนใจของผูชม

รายการมากขึ้น       รวมถึงการจัดกิจกรรมนอกสถานที่      เปนผลใหในปนี้บริษัทมีฐานผูชมรายการเพิ่มขึ้นเปน

จำนวนมาก และจากผลการจัดอันดับของ iel on ชอง “สบายดีทีวี” และชอง  8   ติดอันดับ  1  และอันดับ  3 

ตามลำดับจากภาพรวมทั้งหมดทุกกลุมซึ่งขยับตัวดีขึ้นกวาปกอน  และสำหรับชอง    ou C annel    ยังคงติด

อยูในอันดับตนของกลุมเพลง ทั้งนี้   ผลจากการจัดอันดับดังกลาวทำใหลูกคาหรือเอเจนซี่มีความเชื่อมั่นและมา

ลงสื่อโฆษณามากขึ้น  เนื่องจากเห็นความคุมคาในการลงโฆษณา   โดยในปนี้ธุรกิจสื่อทีวีดาวเทียมมีสัดสวนโต

ขึ้นกวาปกอน เมื่อเปรียบเทียบกับภาพรวมของการใชสื่อทั้งหมด

        สำหรับชอง “Star a ” เริ่มออกอากาศตั้งแตเดือน ธันวาคม 2555 (เดิมชอง “ aa  ”)   ไดปรับเปลี่ยน

รูปแบบรายการเพื่อใหตอบโจทยความตองการของผูชมรายการมากขึ้น        โดยรูปแบบรายการจะเปนรายการ

วาไรตี้ของดารา นักแสดง  บุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการตางๆ   และศิลปนชั้นนำของทั้งเมืองไทยและตางประเทศ   

        นอกจากนี้ ในไตรมาส 3 ปนี้   บริษัทเริ่มมีรายไดจากการบริหารคอนเทนตลิขสิทธิ์การถายทอดฟุตบอลลีก

ของประเทศสเปน ซึ่งประกอบดวยลีกสูงสุด หรือ e Pri era i i i n  หรือที่เปนที่รูจักกันทั่วไปวา   a i a

 การแขงขันฟุตบอลถวย Co a del Re   และการแขงขันนัดเหยาของทีมชาติสเปนในรอบคัดเลือกฟุตบอลโลก

 (F F  World Cu  2014)  โดยรายไดหลักจะมาจาก รายไดจากการขายโฆษณา รายไดขายกลองรับสัญญาณ

ภายใตชื่อ “Sun o ”  รวมถึงรายไดที่มาจากการตอยอดลิขสิทธิ์   (Su licen in )   ในการถายทอดผานระบบ

โทรศัพทเคลื่อนที่ ( o ile Strea in ) เปนตน  โดยในการรับชมการถายทอดดังกลาวนั้น   สามารถรับชมผาน

ทางชอง “RS S ort a i a” ซึ่งตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2556 ไดเปลี่ยนชื่อชองเปน “Sun C annel” 

-   ธุรกิจสื่อวิทยุ :  

        ในปนี้มีการปรับขึ้นราคาขายโฆษณาของคลื่น Cool 93 Fa ren eit  รวมถึงการจัดกิจกรรมตางๆ  รวมกับ

ลูกคาและผูฟงรายการ ทำใหคลื่น  Cool 93 Fa ren eit  ไดรับความนิยมเปนอยางสูงตลอดมา  และยังคงเปน

คลื่นที่ไดรับความนิยมอันดับ 1  ในกลุม  a  i tenin   จากผลการสำรวจของ  iel on   โดยในปนี้มีการจัด

กิจกรรมตางๆ ไดแก Cool utin  7, Cool utin  S ecial 5 และ Cool illion an  เปนตน 

รายไดธุรกิจ ชวบิ
        รายไดธุรกิจโชวบิซ   ประกอบดวย    รายไดจากการจัดคอนเสิรตและกิจกรรมการตลาด    รายไดจากการ

บริหารศิลปน  และรายไดจากงานรับจางผลิต โดยในป   2555  บริษัทฯ   มีรายไดในกลุมธุรกิจโชวบิซ   จำนวน 

718.8 ลานบาท ลดลงจากป 2554 จำนวน 95.3 ลานบาท  คิดเปนรอยละ  11.7   จากการลดลงของรายไดจาก

งานรับจางผลิต อยางไรก็ดี  รายไดจากการจัดคอนเสิรตและกิจกรรมการตลาดเพิ่มขึ้น  โดยในปนี้มีการจัดคอน

เสิรตขนาดใหญ  ไดแก  คอนเสิรต   Ra tor 2012,   ลิฟท    ออย   แฮปปปารตี้   คอนเสิรต   และ   คอนเสิรต 

ไดเวลา...เจมส
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รายไดธุรกิจบริการและอื่น
        รายไดธุรกิจบริการและอื่นๆ  ประกอบดวย  รายไดธุรกิจภาพยนตร  และรายไดธุรกิจกีฬา  สนามฟุตบอล

ในรม  โดยในป 2555 บริษัทฯ มีรายไดในกลุมธุรกิจภาพยนตร 4.1 ลานบาท  ลดลงจากป  2554  จำนวน  16.1

ลานบาท คิดเปนรอยละ   79.7   เนื่องจากในปนี้บริษัทไมมีรายไดจากการฉายภาพยนตร มีเพียงรายไดจากการ

ขายลิขสิทธิ์ภาพยนตรไปตางประเทศลิขสิทธิ์และรายไดลิขสิทธิ์เคเบิ้ลทีวี    สำหรับรายไดกลุมธุรกิจกีฬา   13.3 

ลานบาท ลดลงจากป 2554 จำนวน 5.4 ลานบาท   ทั้งนี้   บริษัทฯ   ไดหยุดดำเนินโครงการสนามฟุตบอลในรม

แลวในเดือนพฤศจิกายน 2555

ตนทุน คา ชจายขายบริหาร อัตรากำไรขั้นตน และ อัตรากำไรสุทธิ
        ตนทุนขายและผลิตสำหรับป 2555 มีจำนวน 1,825.0 ลานบาท ลดลงจากป 2554 จำนวน 28.2 ลานบาท

คิดเปนรอยละ    1.5    สาเหตุหลักมาจากการลดลงของตนทุนธุรกิจสื่อโมเดิรนเทรดจากสัมปทานที่หมดอายุลง

ระหวางป และการลดลงของตนทุนธุรกิจโชวบิซ ซึ่งสอดคลองกับรายไดที่ลดลง 

        อัตรากำไรขั้นตนสำหรับป 2555  รอยละ 35.1 เพิ่มขึ้นจากป 2554   มาจากกลุมธุรกิจสื่อทีวีดาวเทียมเปน

หลัก

        คาใชจายในการขายและบริหารสำหรับป 2555 มีจำนวน  634.9  ลานบาท  เพิ่มขึ้นจากป  2554  จำนวน 

52.6  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  9.0  มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของคาใชจายในการขายซึ่งสัมพันธกับราย

ไดที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ตนทุนทางการเงิน สำหรับป 2555 จำนวน  7.5  ลานบาท  เพิ่มขึ้นจากป  2554  จำนวน 

4.8 ลานบาท คิดเปนรอยละ 177.8  เนื่องจากในป  2555  บริษัทฯมีการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินทั้งระยะสั้น

และระยะยาว เพื่อนำมาใชเปนเงินทุนหมุนเวียน และเพื่อสนับสนุนการชำระคาลิขสิทธิ์กีฬาตางๆ

        จากภาพรวมดังกลาวขางตน  เปนผลใหปนี้บริษัทมีอัตรากำไรสุทธิ  รอยละ  9.8  เพิ่มขึ้นจากป  2554  ที่มี

อัตรากำไรสุทธิ รอยละ 7.6

สินทรัพย
        ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯมีสินทรัพยรวมทั้งสิ้น 2,490.5  ลานบาท โดยแบงสัดสวนเปนสินทรัพย

หมุนเวียน รอยละ 61.0 และ สินทรัพยไมหมุนเวียน รอยละ 39.0 

        สินทรัพยรวมป   2555  เพิ่มขึ้นจากป  2554  รอยละ  33.0   มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของสินคาคง

เหลือรอยละ  275.9  จากการเพิ่มขึ้นของกลองรับสัญญาณ  Sun o   สินทรัพยหมุนเวียนเพิ่มขึ้นรอยละ  50.1 

จากรายไดคางรับ  คาใชจายจายลวงหนาเกี่ยวกับการใชบริการชองสัญญาณดาวเทียม  และลูกหนี้อื่น  สำหรับ

สินทรัพยไมมีตัวตนเพิ่มขึ้นรอยละ 37.1  จากการจายชำระคาลิขสิทธิ์ระหวางป
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คุณ าพของสินทรัพย
ลูกหนี้การคา
        บริษัทฯมียอดลูกหนี้การคาสุทธิ ป 2555 เพิ่มขึ้นจากป 2554 จำนวน 36.1 ลานบาท คิดเปนรอยละ 5.7 

และบริษัทฯมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 84 วัน เพิ่มขึ้นจากป 2554 ซึ่งมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 75 วัน โดยระยะ

เวลาการเก็บหนี้ที่เพิ่มขึ้น มาจากลูกหนี้ในสวนของงานราชการเปนหลัก

        ลูกหนี้การคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553, 2554 และ 2555 แยกตามอายุหนี้ที่คางชำระไดดังนี้ :-

                                                                                                                         

                                                                                                                                   

 ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน 

 ยังไมถึงกำหนดชำระ 

 คางชำระ : 

 นอยกวา 3 เดือน 

 3 - 6 เดือน 

 6 - 12 เดือน 

 มากกวา 12 เดือนขึ้นไป 

 รวมลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน 

 ลูกหนี้การคา-อื่น- สุทธิ 

 ยังไมถึงกำหนดชำระ 

 คางชำระ : 

 นอยกวา 3 เดือน 

 3 - 6 เดือน 

 6 - 12 เดือน 

 มากกวา 12 เดือนขึ้นไป 

 รวม 

 หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

 รวมลูกหนี้การคา - อื่น - สุทธิ 

 -   

     

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

     

     

 322.3 

     

 152.7 

 1.2 

 9.3 

 56.5 

 541.9 

 (55.1)

 486.7 

 1.0 

     

 1.0 

 -   

 -   

 -   

 2.0 

     

     

 325.3 

     

 232.0 

 54.3 

 5.8 

 62.0 

 679.4 

 (53.3)

 626.1 

 -   

     

 -   

 11.2 

 -   

 -   

 11.2 

     

     

 387.7 

     

 184.2 

 41.7 

 37.8 

 54.5 

 705.9 

 (52.9)

 653.0 

 2553  2554  2555 

(ลานบาท)
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        ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 , 2554 และ 2555 ในภาพรวมบริษัทมีลูกหนี้การคาจากบุคคลหรือนิติบุคคล

ภายนอกรวมสุทธิ 627.8 ลานบาท , 570.7 ลานบาท และ 653.0 ลานบาท ตามลำดับ  และลูกหนี้การคาจาก

กิจการที่เกี่ยวของกันสุทธิ 0.3 ลานบาท, 2.0 ลานบาท และ 11.2 ลานบาท ตามลำดับ เนื่องจากบริษัทฯมีการ

ขยายการดำเนินธุรกิจและมีรายไดเติบโตสูงขึ้น  สงผลใหมีลูกหนี้การคาเพิ่มมากขึ้น  โดยสวนใหญเปนลูกหนี้

การคาจากกิจกรรมการคาปกติ ซึ่งบริษัทอาจมีขอตกลงในการเรียกเก็บลวงหนาบางสวน หรือ ใหเครดิตเทอม

ซึ่งโดยเฉลี่ยอยูในระยะเวลา 60 - 90  วัน  ขึ้นอยูกับประเภทของสินคาหรือบริการที่ให  หากพิจารณาจากอายุ

ลูกหนี้ในตารางขางตนจะเห็นวา     ระยะเวลาการคางชำระของลูกหนี้โดยสวนใหญเปนไปตามระยะเวลาการ

ใหสินเชื่อของบริษัท  อยางไรก็ดี   บริษัทไดพิจารณาบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้การคาเพิ่มขึ้น

เล็กนอยจำนวน 0.3 ลานบาท จากเดิม 52.6 ลานบาทในป 2554 เปน 52.9  ลานบาทในป  2555 เพื่อสะทอน

ความเสี่ยงจากลูกหนี้ที่คาดวาจะไมไดรับชำระ         บริษัทไดพิจารณาตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยใชวิธีการ

พิจารณามูลหนี้ของลูกหนี้รายตัวที่มีแนวโนมจะมีปญหาในการจายชำระ       และมีปญหาในการติดตามทวง

ถามหนี้    ซึ่งมูลหนี้ที่จะนำมาใชรวมในการพิจารณานั้นจะครอบคลุมถึงหนี้ทั้งหมดที่ลูกหนี้รายนั้นมีตอบริษัท

อยางไรก็ดี บริษัทไดมีการติดตามทวงถามหนี้จากลูกหนี้อยางเครงครัด   และมีการทบทวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะ

สูญในทุกงวดบัญชีอยางสม่ำเสมอ     เพื่อใหมูลหน้ีที่คงเหลือในงบการเงินมีมูลคาสะทอนตามมูลหนี้ที่คาดวา

จะไดรับ

สินคาคงเหลือ  สุทธิ
        ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555  บริษัทมีสินคาคงเหลือ  -  สุทธิจำนวน  140.6  ลานบาท  เพิ่มขึ้นจากปกอน 

จำนวน 103.2 ลานบาท  บริษัทไดพิจารณาบันทึกคาเผื่อการดอยคาของสินคาคงเหลือเพิ่มขึ้น  2.4  ลานบาท

 จากเดิม 30.7 ลานบาท ในป  2554  เปน  33.1  ลานบาทในป  2555  เนื่องจากในระหวางป  2555  บริษัทมี

นโยบายในการจัดการสินคาคงเหลือใหอยูในระดับที่เหมาะสม     รวมถึงควบคุมปริมาณสินคาที่ขายใหอยูใน

ระดับที่เหมาะสมกับความตองการของผูบริโภค อยางไรก็ดี บริษัทฯ  ไดมีการทบทวนมูลคาสุทธิที่คาดวาจะได

รับสำหรับสินคาคงเหลือดังกลาวอยางสม่ำเสมอ   ในทุกงวดบัญชีเพื่อใหสินคาที่คงเหลือในงบการเงินสะทอน

ตามมูลคาที่คาดวาจะขายไดตามเศรษฐกิจหรือตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป

ส าพคลอง
กระแสเงินสด
        สำหรับปสิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2555  บริษัทฯมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเทากับ     313.6 

ลานบาท  เพิ่มขึ้นจากปกอน  จำนวน    31.4   ลานบาท    สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นในกระแสเงินสดจาก

กิจกรรมจัดหาเงินโดยในระหวางป 2555 บริษัทมีเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน – สุทธิ 407.0 ลานบาท  เพื่อนำ

มาชำระคาลิขสิทธิ์ตางๆ รวมถึงมีเงินรับลวงหนาคาหุน 17.2  ลานบาท  จากการมีผูใชสิทธิแปลงสภาพของใบ

สำคัญแสดงสิทธิ (RS-W2) 

        อยางไรก็ดี  ในป  2555  กระแสเงินสดไดมาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน   211.9   ลานบาท  มาจาก

ผลการดำเนินงานในระหวางปเปนหลัก  สำหรับกระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน  388.0  ลานบาท 

เปนการใชไปเพื่อการลงทุนในสินทรัพยถาวร และการชำระคาลิขสิทธิ์กีฬา
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อัตราสวนส าพคลองที่สำคัญ

        ณ สิ้นป 2555 ภาพรวมสภาพคลองของบริษัทฯลดลงจากป 2554  เนื่องจากในระหวางป บริษัทมีหนี้สิน

หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากการกูยืมเงินระยะสั้นและเงินกูยืมระยะยาว   ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปจากสถาบัน

การเงิน   เพื่อนำมาใชสำหรับการลงทุนในสินทรัพยถาวร  และสินทรัพยไมมีตัวตน  ไดแก  ลิขสิทธิ์กีฬาซึ่งเปน

สาเหตุหลักที่ทำใหอัตราสวนสภาพคลองของบริษัทลดลง อยางไรก็ดี สภาพคลองจะดีขึ้นเมื่อไดชำระคืนเงินกู

ที่ถึงกำหนดแลว และการดำเนินงานของบริษัทฯ ยังคงสามารถสรางกระแสเงินสดรับเขาไดอยางตอเนื่อง

แหลงที่มาของเงินทุน
หนี้สิน
        หนี้สินรวมป 2555 เพิ่มขึ้นจากป 2554 รอยละ 76.6 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินกูยืมจาก

สถาบันการเงินรอยละ 100 เพื่อนำมาใชเปนเงินทุนหมุนเวียน และชำระคาลิขสิทธิ์ตางๆ 

สวนของผูถือหุน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ จำนวน 1,252.8 ลานบาท  เพิ่ม

ขึ้นจากป  2554  รอยละ   8.0   เนื่องจากผลประกอบการที่เพิ่มขึ้นในปนี้   อยางไรก็ดี  ในระหวางป  บริษัทได

ดำเนินการซื้อหุนคืน จำนวน 17.7 ลานหุน  คิดเปนมูลคา  74.7  ลานบาท   และมีเงินรับลวงหนาคาหุน  17.2 

ลานบาท จากการมีผูใชสิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ (RS-W2)

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน
 

        อัตราสวนของหนี้สินตอสวนของผูถือหุนป 2555 เทากับ 0.98 เทา เพิ่มขึ้นจากป 2554 (0.60 เทา)  จาก

การเพิ่มขึ้นในสวนของหนี้สินเปนหลัก

ปจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลตอผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงิน นอนาคต
 ไมมี

คาบริการวิชาชีพ
1.   คาตอบแทนจากการสอบบัญชี ( udit Fee)

      กลุมบริษัทจายคาตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับป 2555 และ 2554 เปนจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,500,000 บาท

      และ 2,400,000 ลานบาท ตามลำดับ

2.   บริการอื่น ( on- udit Fee)

      ไมมี

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา)

1.75

1.28

1.83

1.38

1.39

0.90

ป 2553 ป 2554 ป 2555

ป 2553 ป 2554 ป 2555

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 0.77 0.60 0.98

124



งบการเงิน

The Multi Content
Media Network

2012
Annual Report



ขาพเจาเช่ือวาหลักฐานการสอบบัญชีท่ีขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา         

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการของบริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

และของเฉพาะบริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ ซึ ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงินรวมและ

งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม และงบกำไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของ

ผูถือหุนเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน 

รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ

                                   การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพื่อใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชี

เก่ียวกับจำนวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึนอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี 

ซึ ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญของงบการเงิน 

ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดในการประเมินความเส่ียงดังกลาว ผูสอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายใน

ท่ีเก่ียวของกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงิน โดยถูกตองตามท่ีควรของกิจการ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบ

ท่ีเหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ 

การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท ี ่ใช และความสมเหตุสมผล

ของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผูบริหาร รวมท้ังการประเมินการนำเสนองบการเงินโดยรวม
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผูถือหุนและคณะกรรมการ บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน)

ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

          ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหลานี้

โดยถูกตองตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผูบริหารพิจารณาวา

จำเปนเพ่ือใหสามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริง

อันเปนสาระสำคัญ ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี

             ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดังกลาว

จากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ ่งกำหนด

ใหขาพเจาปฏิบัติตามขอกำหนดดานจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อใหไดความเชื่อมั่น

อยางมีเหตุผลวางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการปราศจากการแสดงขอมูลที ่ขัดตอขอเท็จจริง

อันเปนสาระสำคัญหรือไม



ความเห็น

       ขาพเจาเห็นวา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขางตนน้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ

ของบริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 2555 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ 

สำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

วิมลศรี จงอุดมสมบัติ

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899

บริษัท กรินทร ออดิท จำกัด

กรุงเทพมหานคร

26 กุมภาพันธ 2556
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผูถือหุนและคณะกรรมการ บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน)



บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย   
งบแสดงฐานะการเงิน   
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554                                                                                        

313,597,281.03

4,305,687.74

652,952,824.18

11,155,498.99

-

1,408,810.00

140,563,872.02

244,964,879.21

51,185,744.57

100,102,134.48

1,520,236,732.22

-

5,605,507.21

259,519,850.56

643,320,328.66

20,832,372.35

40,998,122.32

970,276,181.10

2,490,512,913.32

282,173,935.93

4,207,531.34

626,098,827.00

1,907,085.50

10,000,000.00

2,940,000.00

37,391,683.36

140,260,502.46

39,208,473.18

71,220,537.02

1,215,408,575.79

-

1,457,520.71

111,763,355.94

469,230,749.57

57,387,019.21

17,882,038.86

657,720,684.29

1,873,129,260.08

202,828,939.59

-

463,142,922.51

116,071,344.01

344,900,000.00

1,127,048.00

25,252,438.09

132,523,700.26

854,953.27

46,180,814.66

1,332,882,160.39

307,871,953.91

-

235,974,626.94

127,738,909.22

-

29,026,366.24

700,611,856.31

2,033,494,016.70

169,924,309.90

-

320,245,557.20

145,356,125.70

292,026,148.36

2,380,000.00

24,481,643.64

94,880,825.03

75,000.00

32,277,232.06

1,081,646,841.89

331,575,719.15

-

71,796,622.02

122,167,576.05

37,813,794.91

9,078,016.50

572,431,728.63

1,654,078,570.52

สินทรัพยหมุนเวียน    

สินทรัพย

หมายเหตุ

       บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 25552554 2554

เงินลงทุนชั่วคราว - 

เงินฝากประจำครบกำหนด 12 เดือน

ลูกหนี้การคา - อื่น - สุทธิ

ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน

เงินใหกูยืมแกบุคคลหรือ

กิจการที่เกี่ยวของกัน - สุทธิ

เงินใหกูยืมระยะสั้นอื่น

สินคาคงเหลือ - สุทธิ

รายไดคางรับ

ลูกหนี้กรมสรรพากร

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

รวมสินทรัพยหมุนเวียน

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธิ

เงินลงทุนในบริษัทรวม - สุทธิ

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ  - สุทธิ

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ

ภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จาย

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน

รวมสินทรัพย

7

5, 7

5

9

5, 8

5

10

11

12

13

14
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เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น



บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย   
งบแสดงฐานะการเงิน   
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554                                                                                        

 

บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย   
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554                                                                                        

หมายเหตุ

       บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 25552554 2554

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หนี้สินหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น - 

กิจการที่เกี่ยวของกัน

หนี้สินภายใตสัญญาเชาทางการเงิน

ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป

เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระ

ภายในหนี่งป

เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน

รายไดรับลวงหนาจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน

รายไดรับลวงหนา - อื่น

คาใชจายคางจาย

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

รวมหนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินไมหมุนเวียน

หนี้สินภายใตสัญญาเชาทางการเงิน

เงินกูยืมระยะยาว

ประมาณการผลขาดทุนของเงินลงทุน

ในบริษัทยอย

หนี้สินผลประโยชนพนักงาน

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน

รวมหนี้สิน

5

16

17

5

5

5

15

16

17

11

18

 86,000,000.00

195,323,620.59

1,696,585.87

4,586,604.69

240,000,000.00

-

-

74,880,202.92

324,453,912.62

164,677,773.76

1,091,618,700.45

16,684,322.75

81,000,000.00

-

32,536,899.12

10,626,079.88

140,847,301.75

1,232,466,002.20

- 50,000,000.00 -

231,307,991.62 160,706,966.21 147,611,921.65

1,304,851.70 39,570,940.49 28,603,922.14

2,487,906.12 4,586,604.69 2,487,906.12

- - -

- 84,095,000.00 41,243,000.00

- 19,922,276.98 14,769,772.87

66,480,781.31 9,654,396.36 13,647,662.15

249,426,793.88 232,635,806.52 144,060,550.12

113,715,960.02 127,161,193.53 82,365,052.34

664,724,284.65 728,333,184.78 474,789,787.39

10,981,635.40 16,684,322.75 10,981,635.40

- - -

- 5,032,152.12 1,594,583.40

15,971,219.00 28,457,589.32 13,912,727.00

6,141,724.40 6,045,311.66 2,121,198.86

33,094,578.80 56,219,375.85 28,610,144.66

697,818,863.45 784,552,560.63 503,399,932.05
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บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย   
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554                                                                                        

 
  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  

  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย   
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554                                                                                        

หมายเหตุ

       บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 25552554 2554

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน

ทุนจดทะเบียน

หุนสามัญ 1,026,000,280 หุน 

มูลคาหุนละ 1 บาท

ทุนที่ออกและเรียกชำระแลว

หุนสามัญ 882,654,428 หุน 

มูลคาหุนละ 1 บาท

หุนสามัญซ้ือคืน

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ

เงินรับลวงหนาคาหุน

สวนตางระหวางราคาซื้อเงินลงทุน

ในบริษัทยอยที่อยูภายใตการ

ควบคุมเดียวกันกับมูลคาสุทธิ

ตามบัญชีของบริษัทยอย

 

หุนสามัญ 882,692,428 หุน 

มูลคาหุนละ 1 บาท

กำไรสะสม

จัดสรรแลว-สำรองตามกฎหมาย

จัดสรรแลว-สำรองหุนสามัญซื้อคืน

ยังไมไดจัดสรร

รวมสวนของบริษัทใหญ

สวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม

รวมสวนของผูถือหุน

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

20

20

20

21

20, 23

20

23
21

1,026,000,280.00 1,026,000,280.00 1,026,000,280.00 1,026,000,280.00

- 882,654,428.00 - 882,654,428.00

882,692,428.00 - 882,692,428.00 -

(74,671,816.00) - (74,671,816.00) -

129,536,375.48 129,502,175.48 129,536,375.48 129,502,175.48

17,224,830.00 - 17,224,830.00 -

(16,593,839.52) (16,593,839.52) - -

32,312,196.83 17,959,026.83 32,312,196.83 17,959,026.83

74,671,816.00 - 74,671,816.00 -

207,639,468.73 146,907,617.44 187,175,625.76 120,563,008.16

1,252,811,459.52 1,160,429,408.23 1,248,941,456.07 1,150,678,638.47

5,235,451.60 14,880,988.40 - -

1,258,046,911.12 1,175,310,396.63 1,248,941,456.07 1,150,678,638.47

2,490,512,913.32 1,873,129,260.08 2,033,494,016.70 1,654,078,570.52
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บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย   
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554                                                                                        

         

            

                           

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

 

 
  

  

  

  

 

  

 

  

 

  

  

  

  

  

  

 

  

 

  

  

  

  

 

 

บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย   
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตอ)   
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554                                                                                           

หมายเหตุ

       บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 25552554 2554

 

รายได

รายไดธุรกิจเพลง

รายไดธุรกิจสื่อ

รายไดธุรกิจโชวบิซ

รายไดธุรกิจบริการและอื่นๆ

รายไดจากการขายและบริการ

ตนทุนขายและบริการ

กำไรขั้นตน

รายไดอื่น

กำไรกอนคาใชจาย

คาใชจายอื่น

คาใชจายในการขาย

คาใชจายในการบริหาร

กลับรายการประมาณการผลขาดทุน

ของเงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธิ

ผลประโยชนพนักงานตัดจาย

รวมคาใชจาย

กำไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได

กำไรกอนภาษีเงินได

ภาษีเงินได

กำไรและกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับป

5, 25

5, 25

5, 19

5, 24

5, 24

18

5

883,215,707.91 

1,192,978,748.48

718,826,408.87 

17,370,467.40 

2,812,391,332.66

(1,824,959,726.63)

987,431,606.03
 

60,200,806.43
 

1,047,632,412.46

(151,471,564.27)

 

(483,397,653.46)

 

-

 

(8,598,063.12)

 

(643,467,280.85)

 

404,165,131.61

 

(7,509,169.30)

 

396,655,962.31

 

(125,915,050.17)

 

270,740,912.14

 

 

 

 

 

 

 

934,477,034.35

941,852,304.56 

814,141,478.53 

38,885,345.25 

2,729,356,162.69 

(1,853,161,935.24)

876,194,227.45
 

35,666,196.32
 

911,860,423.77

 

(101,263,974.98) 

(481,064,832.35) 

-
 

(9,859,115.00) 

(592,187,922.33) 

319,672,501.44
 

(2,707,202.90)
 

316,965,298.54
 

(97,304,091.79)
 

219,661,206.75
 

840,312,001.26 

629,432,185.52 

441,851,334.27 

4,091,556.54 

1,915,687,077.59
 

(1,264,540,840.25)

651,146,237.34
 

210,295,931.44
 

861,442,168.78

 

(89,207,938.99) 

(348,075,760.43) 

(39,623,520.07)
 

(7,865,002.80)

 

(484,772,222.29)

 

376,669,946.49

 

(3,309,506.57)

 

373,360,439.92

 

(86,297,047.12)

 

287,063,392.80

 

875,257,759.84 

314,938,878.28 

422,178,027.57 

20,230,385.12 

1,632,605,050.81 

(1,202,934,532.80)

429,670,518.01
 

169,451,859.64
 

599,122,377.65

 

(35,898,991.61) 

(325,626,997.10) 

36,425,789.10
 

(8,979,761.00)

 

(334,079,960.61)

 

265,042,417.04

 

(3,064,274.38)

 

261,978,142.66

 

(47,370,390.96)

 

214,607,751.70
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ตนทุนทางการเงิน



บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย   
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตอ)   
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554                                                                                           

         

            

                           

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

 

 
  

  

  

  

 

  

 

  

 

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

  

  

  

  

 

 

บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย   
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554                                                                                           

หมายเหตุ

       บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 25552554 2554

 

281,182,626.49

(10,441,714.35)

270,740,912.14

0.3221

873,049,466

0.2958

950,440,368

209,351,613.67 

10,309,593.08 

219,661,206.75 

0.2404 

870,696,490 

0.2253 

929,101,510
 

287,063,392.80 

 -

287,063,392.80 

0.3288 

873,049,466 

0.3020 

950,440,368
 

214,607,751.70

-  

214,607,751.70

0.2465 

870,696,490

0.2310 

929,101,510
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การแบงปนกำไรและกำไรเบ็ดเสร็จ

สวนที่เปนของบริษัทใหญ

สวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม

กำไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

สวนที่เปนของบริษัทใหญ (บาท)

จำนวนหุนสามัญ (หุน)

กำไรตอหุนปรับลด  

สวนที่เปนของบริษัทใหญ (บาท)

จำนวนหุนสามัญถัวเฉลี่ย

ถวงน้ำหนักปรับลด (หุน)
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บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย    
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน    
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554    

หมายเหตุ
ทุนเรือนหุน

ที่ออกและ

เรียกชำระแลว
สวนเกินมูลคา

หุนสามัญ

หุนสามัญ

ซื้อคืน

สวนตางระหวางราคาซ้ือเงินลงทุน

ในบริษัทยอยท่ีอยูภายใต

การควบคุมเดียวกันกับมูลคาสุทธิ

ตามบัญชีของบริษัทยอย 

เงินรับลวงหนา

คาหุน

บาท

งบการเงินรวม

กำไร(ขาดทุน)สะสม

จัดสรรแลว

สำรองตามกฎหมาย สำรองหุนสามัญซ้ือคืน ยังไมจัดสรร

รวมสวนของ

ผูถือหุน

ของบริษัทใหญ

สวนของ

สวนไดเสียท่ีไมมี

อำนาจควบคุม

รวม

ยอดยกมา ณ วันท่ี 1 มกราคม 2554   

เพิ่มทุนหุนสามัญ   

สวนของสวนไดเสีย

ที่ไมมีอำนาจควบคุมลดลง   

เงินปนผลจาย   

สำรองตามกฎหมาย   

กำไรและกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับป   

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554   

เพิ่มทุนหุนสามัญ   

เงินรับลวงหนาคาหุน   

หุนสามัญซื้อคืนเพิ่มขึ้น   

สำรองหุนสามัญซื้อคืน   

เงินปนผลจาย   

สำรองตามกฎหมาย   

บริษัทยอยเพิ่มทุนหุนสามัญ   

กำไรและกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับป   

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555   

20

22 

23 

20 

20 

21 

21 

22 

23 

2 

 708,068,528.00 

 174,585,900.00 

 

           -   

           -   

           -   

           -   

 882,654,428.00 

          38,000.00 

           -   

           -   

           -   

           -   

           -   

           -   

           -   

 882,692,428.00 

    5,720,710.00 

123,781,465.48 

           -   

           -   

           -   

           -   

129,502,175.48 

         34,200.00 

           -   

           -   

           -   

           -   

           -   

           -   

           -   

129,536,375.48 

           -   

           -   

           -   

           -   

           -   

           -   

           -   

           -   

           -   

 (74,671,816.00)

           -   

           -   

           -    

           -   

           -   

 (74,671,816.00)

 (16,593,839.52)

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 (16,593,839.52)

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 (16,593,839.52)

           -   

           -   

 

           -   

           -   

           -   

           -    

           -   

           -   

 17,224,830.00 

           -   

           -   

           -   

           -   

           -   

 17,224,830.00 

-

   7,228,639.26 

       -   

 

       -   

       -   

 10,730,387.57 

       -   

 17,959,026.83 

       -   

       -   

       -   

       -   

       -   

 14,353,170.00 

       -   

       -   

 32,312,196.83 

     -   

     -   

     -   

     -   

     -   

     -   

     -   

     -   

     -   

     -   

 74,671,816.00 

     -   

     -   

     -   

     -   

 74,671,816.00 

   168,944,893.34 

            -   

 

            -   

 (220,658,502.00)

   (10,730,387.57)

   209,351,613.67 

   146,907,617.44 

             -   

             -   

             -   

   (74,671,816.00)

 (131,425,789.20)

   (14,353,170.00)

             -   

   281,182,626.49 

   207,639,468.73 

    873,368,931.08 

    298,367,365.48 

 

             -   

  (220,658,502.00)

              -   

    209,351,613.67 

 1,160,429,408.23 

             72,200.00 

      17,224,830.00 

    (74,671,816.00)

              -   

  (131,425,789.20)

              -   

              -   

   281,182,626.49 

 1,252,811,459.52 

   14,579,612.49 

           -   

 

 (10,008,217.17)

           -   

           -   

   10,309,593.08 

   14,880,988.40 

           -   

           -   

           -   

           -   

          (3,922.45)

           -   

        800,100.00 

 (10,441,714.35)

     5,235,451.60 

    887,948,543.57 

    298,367,365.48 

 

    (10,008,217.17)

  (220,658,502.00)

              -   

    219,661,206.75 

 1,175,310,396.63 

             72,200.00 

      17,224,830.00 

    (74,671,816.00)

              -   

  (131,429,711.65)

              -   

           800,100.00 

    270,740,912.14 

 1,258,046,911.12 
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บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย    
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน    
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554    

หมายเหตุ   หุนสามัญที่ออก 

 และเรียกชำระแลว 

สวนเกินมูลคา

หุนสามัญ

หุนสามัญ

ซื้อคืน

เงินรับลวงหนา

คาหุน

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กำไร(ขาดทุน)สะสม

จัดสรรแลว

สำรองตามกฎหมาย สำรองหุนสามัญซ้ือคืน ยังไมจัดสรร

รวม

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2554

เพิ่มทุนหุนสามัญ

เงินปนผลจาย

สำรองตามกฎหมาย

กำไรและกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับป

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

เพิ่มทุนหุนสามัญ

เงินรับลวงหนาคาหุน

หุนสามัญซื้อคืนเพิ่มขึ้น

สำรองหุนสามัญซื้อคืน

เงินปนผลจาย

สำรองตามกฎหมาย

กำไรและกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับป

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

20 

22 

23 

20 

20 

21 

21 

22 

23 

 708,068,528.00 

 174,585,900.00 

            -   

            -   

            -   

 882,654,428.00 

 38,000.00 

            -   

            -   

            -   

            -   

            -   

            -   

 882,692,428.00 

     5,720,710.00 

 123,781,465.48 

            -   

            -   

            -   

 129,502,175.48 

          34,200.00 

            -   

            -   

            -   

            -   

            -   

            -   

 129,536,375.48 

            -   

            -   

            -   

            -   

            -   

            -   

            -   

            -   

 (74,671,816.00)

            -         

            -   

            -   

            -   

 (74,671,816.00)

       -   

       -   

       -   

       -   

       -   

       -   

       -   

 17,224,830.00 

       -   

       -   

       -   

       -   

       -   

 17,224,830.00 

   7,228,639.26 

 -   

 -   

 10,730,387.57 

 -   

 17,959,026.83 

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 14,353,170.00 

 -   

 32,312,196.83 

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 74,671,816.00 

 -   

 -   

 -   

 74,671,816.00 

   137,344,146.03 

        -   

 (220,658,502.00)

   (10,730,387.57)

   214,607,751.70 

   120,563,008.16 

         -   

         -   

         -   

   (74,671,816.00)

 (131,425,789.20)

   (14,353,170.00)

   287,063,392.80 

   187,175,625.76 

   858,362,023.29 

   298,367,365.48 

 (220,658,502.00)

   -   

   214,607,751.70 

1,150,678,638.47 

            72,200.00 

     17,224,830.00 

   (74,671,816.00)

   -   

 (131,425,789.20)

   -   

   287,063,392.80 

1,248,941,456.07 



บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
งบกระแสเงินสด  
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554                                                                                          

       บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 25552554 2554

ปรับกระทบกำไร(ขาดทุน)สุทธิเปนเงินสดรับ(จาย)

จากกิจกรรมดำเนินงาน

คาเสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชี

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(หนี้สูญรับคืน) 

และภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จายตัดจาย

คาเผื่อมูลคาสินคา

คาเผื่อการรับคืนสินคา (โอนกลับ)

คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย (โอนกลับ)

โอนกลับคาเผื่อการดอยคาเงินลงทุนในบริษัทรวม

คาเผื่อการดอยคาเงินลงทุนในบริษัทยอย (โอนกลับ)

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การคา

และเงินใหกูยืมแกบริษัทยอย

โอนกลับคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเงินใหกูยืมระยะสั้นอื่น

ประมาณการผลขาดทุนของเงินลงทุน

ในบริษัทยอย (โอนกลับ)

กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย

ประมาณการผลขาดทุนจากคดีความ

ขาดทุน(กำไร)จากการขายและตัดจำหนายอุปกรณ

ขาดทุนจากการจำหนายสินทรัพยไมมีตัวตน

สำรองผลประโยชนพนักงาน

กำไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริงของอัตราแลกเปลี่ยน

เงินปนผลรับ

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยจาย

ภาษีเงินได
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

กำไรสุทธิ

กำไรจากการดำเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง

ในสินทรัพยและหนี้สินดำเนินงาน

270,740,912.14

92,929,640.61 

(2,912,604.20)
 

2,425,279.73

 

38,701,464.00

 

(18,693,667.99)

 

(4,147,986.51)

 

-

-

-

-

-

2,001,198.94 

20,538,105.56 

167,248.70
 

16,565,680.12
 

(507,376.86)

 

-

 

(2,395,336.49)

 

7,509,169.30

 

125,915,050.17

 

548,836,777.22

 

219,661,206.75 

85,419,414.57

 

(2,118,806.04)

 

5,218,230.58

 

(21,406,563.00)

 

1,900,808.07

 

-

 

-

 

- 

(2,039,001.23)

 

-

 

-

 

3,860,661.27

 

(3,555,543.48)

 

-

 

17,390,936.00

 

-

 

-

 

(4,264,648.57)

 

2,707,202.90

 

97,322,091.79

 

400,095,989.61

 

-

287,063,392.80

49,623,392.26

 

2,851,910.51

 

1,567,540.22

 

36,547,284.00

 

12,026,259.30

 

-

 

25,113,665.24

 

11,072,286.65

 

-

 

3,437,569.12

 

(210,000.00)

 

-

 

(5,680,850.33)

 

98,023.60

 

14,544,862.32

 

-

 

(110,115,577.55)

(17,647,872.60)

 

3,309,506.57

 

86,297,047.12

 

399,898,439.23

214,607,751.70 

57,434,740.07

 

2,136,004.98

 

5,933,025.71

 

(21,406,563.00)

 

(16,403,884.63)

 

-

 

(42,665,329.31)

 

6,261,151.64

 

(2,039,001.23)

 

(21,611.43)

 

-

 

1,200,000.00

 

(3,515,649.93)

 

-

 

15,306,179.00

 

-

 

(90,303,020.79)

 

(12,013,879.74)

 

3,064,274.38

 

47,370,390.96

 

164,944,578.38

 



บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
งบกระแสเงินสด (ตอ)  
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554                                                                                          

       บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 25552554 2554

สินคาคงเหลือ

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

การเปลี่ยนแปลงในสวนประกอบ

ของหนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)

เจาหนี้การคา

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

หนี้สินผลประโยชนพนักงานลดลง

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น

รับคืนภาษีถูกหัก ณ ท่ีจาย

จายชำระภาษีเงินได

   เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดำเนินงาน

ลูกหนี้การคา
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การเปลี่ยนแปลงในสวนประกอบ

ของสินทรัพยดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง

(36,670,286.83) 

(105,597,468.39)
 

(141,397,157.48)

 

(23,442,427.10)

 

(37,221,703.56)

 

80,367,807.03

 

- 

4,030,291.07

 

42,516,379.83

 

(119,527,376.49)

 

211,894,835.30

 
 -

(139,156,004.08)

9,824,431.06

3,218,245.81

(4,303,191.98)

14,663,210.82

8,050,241.14

(1,419,717.00)

378,939.23

26,434,620.01

(80,638,889.63)

237,147,874.99

(115,417,972.63)

(2,338,334.67)
 

(53,827,702.97)

 

(19,948,349.76)

 

21,913,446.16

 

81,077,548.43

 

-

 

3,924,114.88

 

31,902,880.22

 

(63,835,269.74)

 

283,348,799.15

(31,969,537.47)

11,887,835.57
 

16,285,984.02

 

(1,929,289.00)

 

(17,120,596.21)

(36,552,131.30)

(1,393,452.00)

 

545,714.60

 

-

 

(32,750,879.66)

71,948,226.93

 



บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
งบกระแสเงินสด (ตอ)  
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554                                                                                          

บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
งบกระแสเงินสด (ตอ)  
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554                                                                                          

       บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 25552554 2554

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกันเพิ่มขึ้น

รับชำระเงินใหกูยืมระยะสั้นแกบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน

เงินใหกูยืมระยะสั้นอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย

เงินสดรับจากการคืนเงินลงทุนในบริษัทยอย

เงินสดจายจากการลงทุนในบริษัทยอย

เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจำครบกำหนด 12 เดือน

เงินปนผลรับ

เจาหนี้คาซื้อทรัพยสินเพิ่มขึ้น

ซื้ออุปกรณ

เงินสดรับจากการขายสินทรัพย

สินทรัพยไมมีตัวตนเพิ่มขึ้น

 เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน

2,684,737.95

 (8,040,000.00)

 

18,040,000.00

 

1,531,190.00  

2,610,000.00  

-

 

(2,610,000.00)

 

(98,156.40)

 

-

 

2,148,615.07

 

(191,636,196.27)

8,996,214.61

 

(221,589,118.09)

(387,962,713.13)

4,019,680.87 

(8,101,678.56)
 

-
 

(900,998.77)

 

-

 

-

 

-

 

(124,411.34)

 

-

 

-

 

(33,312,856.66)

 

4,221,926.99

 

(322,989,557.54)

(357,187,895.01)

16,626,748.36

(253,800,000.00)

 

191,340,000.00

 

1,252,952.00

 

2,610,000.00

 

-

 

(3,809,900.00)

 

-

 

110,115,577.55

 

2,148,615.07

 

(188,262,522.80)

 

7,458,162.75

 

(32,846,762.13)

 

(147,167,129.20)

 

11,048,206.95 

(527,600,000.00) 

251,811,021.40
 

(340,998.77)

 

-

 

85,000,000.00

 

(27,675,000.00)

 

-

 

90,303,020.79

 

-

 

(19,827,098.60)

 

4,002,624.91

 

(59,334,931.82)

 

(192,613,155.14)
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ดอกเบี้ยรับ



บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
งบกระแสเงินสด (ตอ)  
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554                                                                                          

บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
งบกระแสเงินสด (ตอ)  
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554                                                                                          

       บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 25552554 2554

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน     

จายชำระดอกเบี้ย

รับเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

จายชำระเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

รับเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

จายชำระเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

จายชำระหนี้สินภายใตสัญญาเชาทางการเงิน

บริษัทยอยเพิ่มทุนหุนสามัญ

รับเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน

จายเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน

เงินปนผลจาย

เงินปนผลจายใหสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม

หุนทุนซื้อคืน

เงินรับลวงหนาคาหุน

รับชำระคาหุนเพิ่ม

   เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ

เงินสดของบริษัทยอย ณ วันขายเงินลงทุน

เงินสดของบริษัทยอย ณ วันซื้อเงินลงทุน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป

(6,859,892.40) 

166,000,000.00

(80,000,000.00)
 

321,000,000.00

-

 

(4,363,656.00)

 

800,100.00

 

-

 

-

 

(131,425,789.20)

(3,922.80)

 

(74,671,816.00)

 

17,224,830.00

 

72,200.00

 

207,772,053.60

31,704,175.77

 

(4,633,749.00)

 

4,352,918.33

 

282,173,935.93

 

313,597,281.03

 

(2,740,776.86) 

45,000,000.00
 

(45,000,000.00)
 

-

 

(15,000,000.00)

 

(12,116,823.52)

 

-

 

-

 

-

 

(220,658,502.00)

(10,008,217.17)

 

-

 

-

 

298,367,365.48

37,843,045.93

 

(82,196,974.09)

 

-

 

-

 

364,370,910.02

 

282,173,935.93

 

(2,964,809.36) 

130,000,000.00

(80,000,000.00)

-

 

-

 

(4,363,655.70)

 

-

 

142,500,000.00

(99,648,000.00)

(131,425,789.20)

-

 

(74,671,816.00)

17,224,830.00

 

72,200.00

 

(103,277,040.26)

32,904,629.69

 

-

 

-

 

169,924,309.90

202,828,939.59

(2,957,569.51) 

45,000,000.00
 

(45,000,000.00)

 

-

 

-

 

(10,319,652.21)

 

-

 

105,700,000.00

 

(133,450,000.00)

 

(220,658,502.00)

 

-

 

-

 

-

 

298,367,365.48

 

36,681,641.76

 

(83,983,286.45)

 

-

 

-

 

253,907,596.35

 

169,924,309.90
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บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
งบกระแสเงินสด (ตอ)  
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554                                                                                          

บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
งบกระแสเงินสด (ตอ)  
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554                                                                                          

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม     

(หัก) เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน

  สุทธิ

(หัก) สินทรัพยอื่นหักดวยหนี้สินอื่น

(หมายเหตุ 11 และ 12)

เงินสดจายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย

บวก เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน

  สุทธิ

(บวก) สินทรัพยอื่นหักดวยหนี้สินอื่น

12,165,042.00

2,610,000.00

283,625.79

4,352,918.33

1,742,918.33

(2,795.53)

1,740,122.80

 ในราคาตามบัญชี

13,200,000.00 12,165,042.00 13,200,000.00
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25552554 2554

       บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555

1) บริษัทซื้อยานพาหนะโดยการทำสัญญาเชาทางการเงิน

2) ในไตรมาส 2 ของป 2555 บริษัทฯไดขายเงินลงทุนบางสวนใน

บริษัท อาร.เอส. เทเลวิช่ัน จำกัด โดยเงินสดรับจากการขายเงินลงทุน

ในบริษัทยอยดังกลาวมีรายละเอียด ดังน้ี (หมายเหตุ 11 และ 12)

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย

โอนเปล่ียนประเภทเปนเงินลงทุนในบริษัทรวม ณ วันขายเงินลงทุน 

3) ในไตรมาส 4 ของป 2555 บริษัทฯไดซื้อเงินลงทุน

ในบริษัท อาร.เอส.เทเลวิชั่น จำกัด

โดยเงินสดรับจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษัทดังกลาวมีรายละเอียด ดังน้ี

ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทยอย ณ วันท่ีซ้ือเงินลงทุน

(4,633,748.59)

(2,023,748.59)

(1,740,122.80)

(2,610,000.00)



บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
งบกระแสเงินสด (ตอ)  
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 
                                                                                          
1.ขอมูลทั่วไป

           บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย บริษัทฯจดทะเบียน

กับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2546 และที่อยูจดทะเบียนตั้งอยูเลขที่ 419/1 

ซอยลาดพราว 15 ถนนลาดพราวแขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย บริษัทฯและบริษัทยอย 

(รวมกันเรียกวา “กลุมบริษัท”) ดำเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับธุรกิจบันเทิงเต็มรูปแบบ ซ่ึงประกอบดวยธุรกิจหลักไดแก 

ธุรกิจเพลง ธุรกิจสื่อโทรทัศน สื่อในธุรกิจโมเดิรนเทรด สื่อวิทยุ ธุรกิจผลิตภาพยนตร ละคร และรายการโทรทัศน 

และธุรกิจอื่นที่สนับสนุนธุรกิจหลักของกลุม

2.เกณฑในการจัดทำงบการเงินรวม

             งบการเงินรวมประกอบดวยงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย ซ่ึงบริษัทฯ มีอำนาจควบคุมหรือถือหุน

เกินกวารอยละหาสิบของหุนท่ีมีสิทธ์ิออกเสียงในบริษัทยอยดังกลาว

บริษัทยอย

              บริษัทยอยเปนกิจการที่อยูภายใตการควบคุมของบริษัทฯการควบคุมเกิดขึ้นเมื่อบริษัทฯมีอำนาจควบคุม

ท้ังทางตรงหรือทางออมในการกำหนดนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานของบริษัทน้ัน เพ่ือไดมาซ่ึงประโยชน

จากกิจกรรมของบริษัทยอย งบการเงินของบริษัทยอยไดรวมอยูในงบการเงินรวม นับแตวันที่มีการควบคุม

จนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง งบการเงินรวมจัดทำขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีเดียวกันสำหรับรายการบัญชี

หรือเหตุการณทางบัญชีที่เหมือนกันหรือที่คลายคลึงกัน รายการและยอดคงเหลือทางบัญชีระหวางบริษัทฯ 

และบริษัทยอยที่มีนัยสำคัญไดถูกตัดบัญชีออกจากงบการเงินรวมนี้แลว งบการเงินรวมของบริษัทฯ ประกอบดวย

งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย ซึ่งรายละเอียดบริษัทยอยของบริษัทฯ มีดังตอไปนี้
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บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 
                                                                                          

บริษัทยอยที่ดำเนินธุรกิจ

บริษัท เค. มาสเตอร จำกัด

บริษัท ยาค จำกัด

บริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จำกัด

บริษัท สกาย-ไฮ เน็ตเวิรค จำกัด

บริษัท โพเอมา จำกัด

บริษัท อารเอส อินสโตร มีเดีย จำกัด

บริษัท อารเอส อินเตอรเนชั่นแนล บรอดคาสติ้ง 

แอนด สปอรต แมเนจเมนท จำกัด

บริษัท เอส – วัน สปอรต จำกัด

บริษัท อะลาดิน เฮาส จำกัด

บริษัท บลูแฟรรี่ จำกัด

บริษัท นาคาเซีย จำกัด

บริษัท อาวอง จำกัด

บริษัท ดี มีเดีย แอนด โปรดักชั่น จำกัด 

บริษัท เลเซอรเฟส เรคคอรดส จำกัด **

บริษัทยอยที่หยุดดำเนินธุรกิจ

บริษัท อาร สยาม จำกัด

บริษัท อาร.เอส. สปอรตมาสเตอร จำกัด

บริษัท อาร.เอส.เทเลวิชั่น จำกัด*

บริษัท อาร เอส ฟลม แอนด ดิสทริบิวชั่น จำกัด

บริษัท บางกอก ออรกาไนเซอร จำกัด

ใหบริการและรับจางจัดกิจกรรม

ผลิตรายการโทรทัศน

จัดเก็บคาลิขสิทธิ์

ผลิตรายการวิทยุและรับจางจัดกิจกรรม

รับจางจัดกิจกรรม

บริหารสื่อรูปแบบตางๆในโมเดิรนเทรด

ใหบริการและรับจางจัดกิจกรรมดานการกีฬา

ใหเชาพื้นที่สนามฟุตบอล

รับจางจัดกิจกรรม

รับจางจัดกิจกรรม

รับจางจัดกิจกรรม

รับจางจัดกิจกรรม

รับจางจัดกิจกรรม

รับจางจัดกิจกรรม

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

100

100

100

100

100

 65

 83

100

100

100

100

100

100

 60

100

 76

100

100

100

100

100

100

100

100

 65

 83

100

100

100

100

100

100

 -

100

 76

100

100

100

สัดสวนความเปนเจาของ

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ
  2555

(รอยละ)

  2554

(รอยละ)

รายการที่มีนัยสำคัญระหวางบริษัทฯ กับบริษัทยอยไดถูกตัดรายการในการทำงบการเงินรวม

* เม่ือวันท่ี 15 มิถุนายน 2555 มีมติอนุมัติใหบริษัทฯจำหนายเงินลงทุนในบริษัทยอยแหงหน่ึง (บริษัท อาร.เอส. เทเลวิช่ัน จำกัด) 
ใหกับบุคคลภายนอกในสัดสวนรอยละ 60 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแลวของบริษัทยอยดังกลาว ดังนั้น 
บริษัทฯ จึงจัดประเภทเงินลงทุนดังกลาวเปนเงินลงทุนในบริษัทรวม ณ วันท่ีบริษัทฯไดจำหนายเงินลงทุนดังกลาวออกไป 
ตอมาในไตรมาส 4 ป 2555 บริษัทฯ ไดซ้ือเงินลงทุนดังกลาวกลับมาดวยจำนวนหุนเทาเดิมในราคาท่ีไดจำหนายออกไป 
สงผลใหบริษัทยอยดังกลาว กลับมาเปนเงินลงทุนในบริษัทยอยอีกครั้ง (ดูหมายเหตุ 11 และ 12) 

** เม่ือวันท่ี 6 กรกฎาคม 2555 มีมติอนุมัติใหบริษัทฯจัดต้ังบริษัทยอยใหมหน่ึงแหง (บริษัท เลเซอรเฟส เรคคอรดส จำกัด) 
เพ่ือประกอบธุรกิจรับจางผลิตและจัดกิจกรรมตาง  ๆในสัดสวนรอยละ 60 ของทุนท่ีออกและเรียกชำระแลวของบริษัทยอยดังกลาว 
(มูลคาเงินลงทุน 1.20 ลานบาท) โดยบริษัทฯจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทตอกระทรวงพาณิชยแลวเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2555 
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บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 
                                                                                          
บริษัทฯมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางเกี่ยวกับบริษัทยอยดังนี้

1.ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2554 ของบริษัท ดี มีเดีย แอนด โปรดักช่ัน จำกัด (เดิมช่ือ: บริษัท อารเอสไอ-ดรีม 
เอ็นเตอรเทนเมนท จำกัด) เม่ือวันท่ี 29 กันยายน 2554 ไดมีมติใหบริษัทยอยดังกลาวดำเนินการเพ่ิมวัตถุประสงคบริษัท
ในการประกอบกิจการประมูลเพื่อขายสินคาตามวัตถุประสงคที่กำหนดทั้งหมดใหแกบุคคล และนิติบุคคลทั่วไป 
และเปลี่ยนชื่อเปนบริษัท ดี มีเดีย แอนด โปรดักชั่น จำกัด เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2554 

2.ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 2/2554 ของบริษัท บลูแฟรร่ี จำกัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ ไดมีมติเม่ือวันท่ี 
17 ตุลาคม 2554 ใหบริษัทยอยดังกลาวดำเนินการลดทุนจากเดิม 15 ลานบาท เปน 5 ลานบาท โดยลดหุนสามัญ
จากจำนวน 150,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท เหลือหุนสามัญจำนวน 50,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท 
บริษัทยอยไดจดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554

3.ท่ีประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 3/2554 ของบริษัท ดี มีเดีย แอนด โปรดักช่ัน จำกัด (เดิมช่ือ: บริษัท อารเอสไอ-ดรีม 
เอ็นเตอรเทนเมนท จำกัด) เม่ือวันท่ี 14 ตุลาคม 2554 ไดมีมติใหบริษัทยอยดังกลาวเรียกชำระคาหุนท่ียังไมไดชำระท้ังส้ิน
จากบริษัทฯ ในมูลคาหุ นละ 5 บาท คิดเปนเงินจำนวน 675,000 บาท เปนทุนที ่เรียกชำระ 10 ลานบาท 
และโดยที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2554  เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2554 ไดมีมติใหบริษัทยอยดังกลาว
ดำเนินการเพ่ิมทุนจากเดิม 10 ลานบาท เปน 37 ลานบาท โดยออกหุนสามัญใหมจำนวน 2.7 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท 
บริษัทยอยไดจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2554  ทั้งนี้บริษัทไดลงทุนเพิ่ม
ในหุนสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดของบริษัทยอยนี้
 
4.ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2554 ของบริษัท สกาย-ไฮ เน็ตเวิรค จำกัด เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2554 
ไดมีมติใหบริษัทยอยดังกลาวดำเนินการลดทุนเดิม 100 ลานบาท เปน 25 ลานบาท โดยลดยอดหุนสามัญจากจำนวน 
1,000,000 หุ น มูลคาหุ นละ 100 บาท เหลือหุ นสามัญ จำนวน 250,000 หุ น มูลคาหุ นละ 100 บาท 
บริษัทยอยไดจดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2554

3.หลักเกณฑในการจัดทำงบการเงิน

3.1 เกณฑการถือปฎิบัติ

งบการเงินน้ีจัดทำข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช 
โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
ท่ีเก่ียวของ และตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปของประเทศไทย งบการเงินน้ีนำเสนอเพ่ือวัตถุประสงคของการรายงาน
เพื่อใชในประเทศและจัดทำเปนภาษาไทย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษไดจัดทำขึ้นจากงบการเงินภาษาไทย
มาตรฐานการบัญชีใหม มาตรฐานการบัญชีท่ีมีการปรับปรุง มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม และการตีความ
มาตรฐานการบัญชีใหมที่มีผลบังคับใชแตบริษัทยังไมไดนำมาถือปฏิบัติกอนวันที่มีผลบังคับใช มีดังตอไปนี้ 
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มีผลบังคับใชสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม  2556 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เร่ือง    ภาษีเงินได

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง    การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปดเผยขอมูล

           เก่ียวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง     ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

            ตางประเทศ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 เร่ือง     สวนงานดำเนินงาน

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 เร่ือง     ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไมมีความเก่ียวของ

            อยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 เร่ือง      ภาษีเงินได - การไดรับประโยชนจากสินทรัพย

             ท่ีไมไดคิดคาเส่ือมราคาท่ีตีราคาใหม

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25 เร่ือง      ภาษีเงินได - การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษี

             ของกิจการหรือของผูถือหุน

มีผลบังคับใชสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม  2557

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4                     เรื่อง   การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12                     เรื่อง   ขอตกลงสัมปทานบริการ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13                     เรื่อง    โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29                                   เรื่อง    การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ

     ผูบริหารของบริษัทไดประเมินและเห็นวามาตรฐานการบัญชีใหม มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม และการตีความมาตรฐานการบัญชีใหมดังกลาวจะไมมีผลกระทบ
ที่เปนสาระสำคัญตอขอมูลทางการเงินที่นำเสนอ ยกเวนมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได 
โดยผูบริหารของบริษัทอยูในระหวางการประเมินผลกระทบจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี

3.2 เกณฑการวัดมูลคา 
           งบการเงินน้ีจัดทำข้ึนโดยถือหลักเกณฑการบันทึกตามราคาทุนเดิม 
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3.3 สกุลเงินที่นำเสนองบการเงิน  
      งบการเงินนี้จัดทำและแสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาท ขอมูลทางการเงินทั้งหมดมีการปดเศษในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินเพื่อใหแสดงเปนหลักพันหรือหลักลานบาท ยกเวนที่ระบุไวเปนอยางอื่น
   3.4 การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ
      ในการจัดทำงบการเงินนี้เปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารตองใชดุลยพินิจการประมาณ
และขอสมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบตอการกำหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจำนวนเงินท่ีเก่ียวกับ 
สินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจาย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางจากที่ประมาณการไว
       ประมาณการและขอสมมติฐานท่ีใชในการจัดทำงบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางตอเน่ือง การปรับประมาณการทางบัญชี
จะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกลาวไดรับการทบทวนและในงวดอนาคตที่ไดรับผลกระทบ
 ขอมูลเกี่ยวกับการประมาณความไมแนนอนและขอสมมติฐานที่สำคัญในการกำหนดนโยบายการบัญชี
มีผลกระทบสำคัญตอการรับรูจำนวนเงินในงบการเงิน และรวมอยูในหมายเหตุประกอบงบการเงินตอไปนี้

 ขอ 18  เร่ืองอัตราคิดลดประมาณการอัตราการข้ึนของเงินเดือน อัตราการหมุนเวียนพนักงานและอัตราการมรณะ

4.นโยบายการบัญชีที่สำคัญ
        นโยบายการบัญชีท่ีนำเสนอดังตอไปน้ีไดถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอสำหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน

เงินตราตางประเทศ 
        รายการบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีเกิดรายการสินทรัพย
และหน้ี สินท่ีเปนตัวเงินและเปนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน 
ณ วันน้ัน กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาจะบันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สินทรัพยและหน้ีสินท่ีไมเปนตัวเงิน
ซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศและบันทึกตามเกณฑราคาทุนเดิม แปลงคาเปนเงินบาท
โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
          เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดประกอบดวย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก 
และเงินลงทุนระยะส้ันท่ีมีสภาพคลองสูง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซ่ึงจะตองชำระคืนเม่ือทวงถามถือเปนสวนหน่ึง
ของกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
            ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจงหน้ีหักคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ
 คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะหประวัติการชำระหนี้ และการคาดการณเกี่ยวกับการ
ชำระหนี้ในอนาคตของลูกคา ลูกหนี้จะถูกตัดจำหนายบัญชีเมื่อทราบวาเปนหนี้สูญ
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                                                                                          สินคาคงเหลือและงานระหวางทำ

         สินคาคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตอยางใดจะต่ำกวา

         สินคาสำเร็จรูป ประเภทเทป ซีดี วีซีดี ดีวีดี วัตถุดิบและอ่ืน ๆ แสดงในราคาทุนตามวิธีเขากอน-ออกกอน

         สินคาสำเร็จรูปและงานระหวางทำภาพยนตร ละคร หนังแผนและอ่ืน ๆ แสดงในราคาทุนประกอบดวย

                  ตนทุนการผลิตทางตรง การถายทำ และคาใชจายในการผลิตอื่น

         สินคาคงเหลืออื่น แสดงในราคาทุน ตามวิธีเขากอน-ออกกอน

           มูลคาสุทธิท่ีจะไดรับเปนการประมาณราคาท่ีจะขายไดจากการดำเนินธุรกิจปกติหักดวยคาใชจายท่ีจำเปนในการขาย 

บริษัทฯ ตั้งคาเผื่อการลดมูลคา สำหรับสินคาที่เสื่อมคุณภาพ เสียหาย และลาสมัย

เงินลงทุนในบริษัทยอย 

            เงินลงทุนในบริษัทยอย ในงบการเงินเฉพาะกิจการ บันทึกบัญชีโดยใชวิธีราคาทุนปรับลดดวย

คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน(ถามี)

เงินลงทุนอื่น 

           เงินลงทุนอื่น ไดแก เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไมใชหลักทรัพยในความตองการของตลาด

แสดงในราคาทุนปรับลดดวยคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน(ถามี)

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ

          ที่ดิน อาคารและอุปกรณแสดงดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอยคา

ราคาทุนรวมถึงตนทุนทางตรง ท่ีเก่ียวของกับการไดมาของสินทรัพย ตนทุนของการกอสรางสินทรัพยท่ีกิจการกอสรางเอง 

รวมถึงตนทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และตนทุนทางตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดหาสินทรัพยเพ่ือใหสินทรัพย

น้ันอยูในสภาพท่ีพรอมจะใชงานไดตามความประสงค ตนทุนในการร้ือถอน การขนยาย การบูรณะสถานท่ีต้ัง

ของสินทรัพยและตนทุนการกูยืม นอกจากน้ีตนทุนอาจรวมถึงกำไรหรือขาดทุนจากการปองกันความเส่ียงกระแสเงินสด

จากการซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณท่ีเปนเงินตราตางประเทศ ซ่ึงถูกโอนจากงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับ

เครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธซอฟแวรซึ่งไมสามารถทำงานไดโดยปราศจากลิขสิทธซอฟแวรนั้นใหถือวา

ลิขสิทธซอฟแวรดังกลาวเปนสวนหนึ่งของอุปกรณและถือเปนที่ดิน อาคารและอุปกรณ สวนประกอบ

ของรายการที ่ดิน อาคารและอุปกรณแตละรายการที ่มีอายุการใหประโยชนไมเทากันตองบันทึก

แตละสวนประกอบที่มีนัยสำคัญแยกตางหากจากกัน กำไรหรือขาดทุนจากการจำหนายที่ดิน อาคาร

และอุปกรณ คือผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิที่ไดรับจากการจำหนายกับมูลคาตามบัญชีของที่ดิน

อาคารและอุปกรณ โดยรับรูสุทธิเปนรายไดอื่นในกำไรหรือขาดทุน
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สินทรัพยที่เชา

       การเชาซ่ึงบริษัทไดรับความเส่ียงและผลตอบแทนสวนใหญจากการครอบครองสินทรัพยท่ีเชาน้ันๆ จัดประเภทเปน

สัญญาเชาทางการเงิน ท่ีดิน อาคารและอุปกรณท่ีไดมาโดยทำสัญญาเชาทางการเงินบันทึกเปนสินทรัพยดวยมูลคายุติธรรม

หรือมูลคาปจจุบันของจำนวนเงินข้ันต่ำท่ีตองจายตามสัญญาเชาแลวแตจำนวนใด จะต่ำกวาหักดวยคาเส่ือมราคาสะสม

และขาดทุนจากการดอยคา คาเชาท่ีชำระจะแยกเปนสวนท่ีเปนคาใชจายทางการเงินและสวนท่ีจะหักจากหน้ีตามสัญญา 

เพ่ือทำใหอัตราดอกเบ้ียเม่ือเทียบกับยอดหน้ีท่ีคงเหลืออยูในแตละงวดมีอัตราคงท่ี คาใชจายทางการเงินจะบันทึกโดยตรง

ในกำไรหรือขาดทุน

    
ตนทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง

          ตนทุนในการเปลี่ยนแทนสวนประกอบจะรับรูเปนสวนหนึ่งของมูลคาตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคาร

และอุปกรณ ถามีความเปนไปไดคอนขางแนที่บริษัทจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น 

และสามารถวัดมูลคาตนทุนของรายการน้ันไดอยางนาเช่ือถือ ช้ินสวนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตัดจำหนายตามมูลคา

ตามบัญชี ตนทุนท่ีเกิดข้ึนในการซอมบำรุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณท่ีเกิดข้ึนเปนประจำจะรับรูในกำไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน

คาเสื่อมราคา

            คาเส่ือมราคาคำนวณจากมูลคาเส่ือมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ ซ่ึงประกอบดวยราคาทุนของสินทรัพย

หรือตนทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืน หักดวยมูลคาคงเหลือของสินทรัพย คาเส่ือมราคาบันทึกเปนคาใชจายในกำไรหรือขาดทุน 

คำนวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการใชงานโดยประมาณของสวนประกอบของสินทรัพยแตละรายการ ดังตอไปน้ี

สวนปรับปรุงท่ีดิน                                                   8 ป 7 เดือน  ตามอายุสัญญาเชา

อาคารและส่ิงปลูกสราง                                             20  ตามอายุสัญญาเชาท่ีดิน

เคร่ืองจักรและอุปกรณ                                                      5 - 10 

เคร่ืองตกแตงติดต้ังและเคร่ืองใชสำนักงาน                  5 - 10 

ยานพาหนะ                                                                    5 

จำนวนป

สินทรัพยไมมีตัวตน

        บริษัทฯตัดจำหนายสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอายุการใหประโยชนจำกัดอยางมีระบบตลอดอายุการใหประโยชนของสินทรัพยน้ัน 

และจะประเมินการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวเม่ือมีขอบงช้ีวาสินทรัพยน้ันเกิดการดอยคา บริษัทฯจะทบทวนระยะเวลา

การตัดจำหนายและวิธีการตัดจำหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวทุกส้ินปเปนอยางนอย คาตัดจำหนายรับรูเปนคาใชจาย

ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอายุการใหประโยชนจำกัดมีดังน้ี ลิขสิทธ์ิซอฟทแวรตัดจำหนายเปนคาใชจาย

ในงบกำไรขาดทุน โดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณ 10 ปลิขสิทธ์ิ  อ่ืน ตัดจำหนายเปนคาใชจายโดย

วิธีเสนตรงตามอายุสัญญา
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          บริษัทฯไมมีการตัดจำหนายสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอนแตจะใชวิธีการทดสอบ

การดอยคาทุกปทั้งในระดับของแตละสินทรัพยนั้นและในระดับของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด บริษัทฯ

จะทบทวนอายุการใหประโยชนของสินทรัพยไมมีตัวตนที ่มีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอนทุกป 

สินทรัพยท่ีไมมีตัวตนท่ีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอน คือ ลิขสิทธ์ิมาสเตอรเทปเพลง, ลิขสิทธ์ิละคร, ลิขสิทธ์ิภาพยนตร

การดอยคา

          ยอดสินทรัพยตามบัญชีของกลุมบริษัท ไดรับการทบทวน ณ ทุกวันท่ีรายงานวามีขอบงช้ีเร่ืองการดอยคาหรือไม 

ในกรณีท่ีมี ขอบงช้ีจะทำการประมาณมูลคาสินทรัพยท่ีคาดวาจะไดรับคืน มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยไมมีตัวตน

ที่มีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอน หรือยังไมพรอมใชงานจะประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนทุกป 

ในชวงเวลาเดียวกัน ขาดทุนจากการดอยคารับรูเม่ือมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย หรือมูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพย

ที่กอใหเกิดเงินสด สูงกวามูลคาที่จะไดรับคืน ขาดทุนจากการดอยคาบันทึกในกำไรหรือขาดทุน เวนแตเมื่อมีการ

กลับรายการการประเมินมูลคาของสินทรัพยเพิ่มขึ้นของสินทรัพยชิ้นเดียวกันกับที่เคยรับรูในสวนของผูถือหุน

และมีการดอยคาในเวลาตอมา ในกรณีนี้รับรูในสวนของผูถือหุน

การคำนวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน

            มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยท่ีไมใชสินทรัพยทางการเงิน หมายถึง มูลคาจากการใชของสินทรัพย

หรือมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหักตนทุนในการขายแลวแตมูลคาใดจะสูงกวา ในการประเมินมูลคาจากการใชของสินทรัพย  

ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรับในอนาคตจะคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนคำนึงภาษีเงินได

เพื่อใหสะทอนมูลคาที่อาจประเมินไดในตลาดปจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีตอสินทรัพย  

สำหรับสินทรัพยท่ีไมกอใหเกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ืน จะพิจารณามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนรวมกับ

หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่สินทรัพยนั้นเกี่ยวของดวย

การกลับรายการดอยคา

              ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยที่ไมใชสินทรัพยทางการเงิน ที่เคยรับรูในงวดกอนจะถูกประเมิน 

ณ ทุกวันที่ที ่ออกรายงานวามีขอบงชี ้เรื ่องการดอยคาหรือไม ขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการ 

หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใชในการคำนวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ขาดทุนจากการดอยคา

จะถูกกลับรายการเพียงเทาที่มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมเกินกวามูลคาตามบัญชีภายหลังหักคาเสื่อมราคา

หรือคาตัดจำหนาย เสมือนหนึ่งไมเคยมีการบันทึกขาดทุนจากการดอยคามากอน

คาเผื่อสินคารับคืน

               คาเผ่ือสินคารับคืนประมาณข้ึนโดยพิจารณาจากประสบการณการรับคืนท่ีเกิดข้ึนจริง และคำนวณข้ึนเปน

สัดสวนตอยอดขาย
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ผลประโยชนพนักงาน

          ผลประโยชนพนักงานของกลุมบริษัทคำนวณโดยการประมาณยอดผลประโยชนในอนาคต (เงินชดเชยใหออกจากงาน 

เมื่อเกษียณอายุ) ที่เกิดจากการทำงานของพนักงานในปจจุบันและงวดกอนไดบันทึกในงบการเงินคำนวณ

โดยวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว เพื่อใหเปนมูลคาปจจุบัน ซึ่งคำนวณโดยนักคณิตศาสตรประกันภัย

บริษัทรับรูกำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตรประกันภัยท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนในรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

และรับรูคาใชจายของโครงการผลประโยชนท่ีกำหนดไวในกำไรหรือขาดทุน

ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน

           ภาระผูกพันผลประโยชนระยะส้ันของพนักงานวัดมูลคาโดยมิไดคิดลดกระแสเงินสดและรับรูเปนคาใชจาย

เมื่อพนักงานทำงานใหหนี้สินรับรูดวยมูลคาที่คาดวาจะจายชำระสำหรับการจายโบนัสเปนเงินสดระยะสั้น

หรือการปนสวนกำไร หากบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานที ่จะตองจาย

อันเปนผลมาจากการที่พนักงานไดทำงานใหในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณไดอยางสมเหตุสมผล

สัญญาเชาทางการเงิน

           กลุมบริษัทบันทึกบัญชี ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ตามสัญญาเชาการเงินเปนสินทรัพยและหนี้สิน

ดวยจำนวนเทากับราคายุติธรรมของสินทรัพยท่ีเชา ณ วันท่ีเร่ิมตนของสัญญาเชาหรือมูลคาปจจุบันของจำนวนเงินข้ันต่ำ

ที่ตองจายตามสัญญาเชาแลวแตจำนวนใดจะต่ำกวา ซึ่งใชอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาเชาสำหรับการคิดลด

เพ่ือคำนวณมูลคาปจจุบันของจำนวนเงินข้ันต่ำท่ีตองจายตามสัญญาเชา โดยดอกเบ้ียจายจะถูกบันทึกตามงวดตาง ๆ 

ตลอดอายุสัญญาเชาตามยอดคงเหลือของเจาหนี้ตามสัญญาเชาการเงินในแตละงวด

หุนทุนซื้อคืน

             หุนทุนซ้ือคืนบันทึกเร่ิมแรกในราคาทุน โดยแสดงเปนรายการหักในสวนของผูถือหุน และจัดสรรจำนวนเงินเดียวกันน้ี

จากกำไรสะสมไปเปนสำรองหุนทุนซ้ือคืนภายใตสวนของผูถือหุน  เม่ือมีการจำหนายหุนทุนซ้ือคืน หากจำนวนเงินท่ีไดรับ

สูงกวาตนทุนของหุนทุนซ้ือคืนซ่ึงคำนวณโดยวิธีถัวเฉล่ียถวงน้ำหนักจะรับรูเปนรายการสวนเกินทุนจากการจำหนายหุนทุนซ้ือคืน 

(“สวนเกินทุนหุนทุนซ้ือคืน”) แสดงเปนรายการแยกตางหากในสวนของผูถือหุน และโอนจำนวนเงินเทากับตนทุนของหุนทุนซ้ือคืน

จากสำรองหุนทุนซื้อคืนไปบัญชีกำไรสะสม สำหรับขาดทุนสุทธิจากมูลคาที่ไดรับต่ำกวาตนทุนของหุนทุนซื้อคืน 

จากการจำหนายหุนทุนซ้ือคืนหรือจากการยกเลิกหุนทุนซ้ือคืนใหนำไปหักจากกำไรสะสมหลังจากท่ีหักจากสวนเกิน

ทุนหุนทุนซื้อคืนหมดแลว ทั้งนี้ตองโอนจำนวนเงินเทากับตนทุนของหุนทุนซื้อคืนจากบัญชีสำรองหุนทุนซื้อคืน

ไปบัญชีกำไรสะสม
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การรับรูรายได

         รายไดท่ีรับรูไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิมหรือภาษีขายอ่ืน ๆ และแสดงสุทธิจากสวนลดการคารายไดจากการจำหนายสินคา 

รับรูในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสินคาที่มีนัยสำคัญ

ไปใหกับผูซ้ือแลว และจะไมรับรูรายไดถาฝายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินคาท่ีขายไปแลวน้ันมีความไมแนนอน

ท่ีมีนัยสำคัญในการไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคาและใหบริการน้ัน ไมอาจวัดมูลคาของจำนวนรายได

และตนทุนท่ีเกิดข้ึนไดอยางนาเช่ือถือ หรือมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนท่ีจะตองรับคืนสินคา รายไดจากการใหบริการ

รับรูเมื่อมีการใหบริการ

1.รายไดธุรกิจเพลง

   รายไดธุรกิจเพลงมาจากรายไดจากการจัดจำหนายสินคาและบริการ รายไดคาลิขสิทธิ์ 

   รายไดจากการใหใชลิขสิทธิ์เพลงเพื่อการคาหรือหาผลประโยชนและรายไดธุรกิจดิจิตอล

   รายไดคาลิขสิทธิ์ รับรูเปนรายไดเมื่อมีการสงมอบ

   รายไดจากการใหใชลิขสิทธิ์เพลงเพื่อการคาหรือหาผลประโยชน รับรูตามวิธีเสนตรงตามอายุสัญญา

   รายไดธุรกิจดิจิตอลรับรูเมื่อมีการสงมอบหรือเมื่อมีการใหบริการดาวนโหลดเพลงแลว

2.รายไดธุรกิจโชวบิซ 

   รายไดธุรกิจโชวบิซมาจากรายไดจากการจำหนายบัตรคอนเสิรต รายไดจากการขายโฆษณาและโฆษณาสนับสนุน 

   รายไดรับจางผลิตงาน และรายไดบริการเกี่ยวกับศิลปน

   รายไดจากการจำหนายบัตรคอนเสิรต รับรูเปนรายไดเมื่อมีการแสดงเกิดขึ้นแลว

   รายไดจากการขายโฆษณาและโฆษณาสนับสนุน แสดงมูลคาตามราคาในใบแจงหน้ีของบริการหลังจากหักสวนลด 

   โดยจะรับรูเปนรายไดเมื่อไดใหบริการแลว

   รายไดจากการรับจางผลิต รับรูเปนรายไดเม่ือมีการสงมอบงานท่ีแลวเสร็จ หรือรับรูตามสัดสวนท่ีงานใหบริการเสร็จ

   แลวแตประเภทของงานนั้น ๆ  

   รายไดบริการเกี่ยวกับศิลปน  รับรูเปนรายไดเมื่อไดใหบริการแลว

3.รายไดธุรกิจภาพยนตร

   รายไดธุรกิจภาพยนตรมาจากรายไดสวนแบงจากโรงภาพยนตร รายไดคาลิขสิทธ์ิ และรายไดจากการขายโฆษณาสนับสนุน

   รายไดสวนแบงเครือโรงภาพยนตร เปนรายไดคาผานประตู ซ่ึงแบงระหวางเจาของโรงภาพยนตรกับกลุมบริษัท

   จะถือเปนรายไดตามวันที่ฉายภาพยนตร

   รายไดลิขสิทธิ์สายหนัง รับรูเปนรายไดตามวันที่ฉายภาพยนตร

   รายไดจากการขายลิขสิทธิ์ภาพยนตรประเภทอื่น รับรูเปนรายไดตามรายละเอียดที่ระบุในสัญญา 

   และ/หรือวันที่ใหสิทธิ์ในภาพยนตรนั้น

   รายไดจากการขายโฆษณาสนับสนุน แสดงมูลคาตามราคาในใบแจงหนี้ของบริการหลังจากหักสวนลด 

   โดยจะรับรูเปนรายไดเมื่อไดใหบริการแลว

งบการเงิน 149



 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 
                                                                                          
4.รายไดธุรกิจสื่อ

   รายไดจากการขายโฆษณา เปนรายไดจากการขายส่ือโฆษณา ไดแกส่ือโทรทัศน ส่ือวิทยุ ส่ือในธุรกิจโมเดิรนเทรด 

   ส่ือส่ิงพิมพ และส่ืออ่ืน ๆ ซ่ึงแสดงมูลคาตามราคาในใบแจงหน้ีของบริการหลังจากหักสวนลด โดยจะรับรูเปนรายได

   เมื่อไดใหบริการแลว

   รายไดจากการจำหนายส่ือส่ิงพิมพ แสดงมูลคาตามราคาในใบแจงหน้ีของสินคาท่ีไดสงมอบแลว หลังจากหักสินคารับคืน 

   และสวนลดแลว

   รายไดจากการรับจางผลิตละคร รายการโทรทัศน ภาพยนตรโฆษณา และรับจางผลิตอื่นๆ รับรูเปนรายได

   เม่ือมีการสงมอบงานท่ีแลวเสร็จ หรือรับรูตามสัดสวนท่ีงานใหบริการเสร็จแลวแตประเภทของรายไดจากการรับจางผลิต

   แลวแตประเภทของงานนั้นๆ   

   รายไดจากการรับจางผลิตกิจกรรมการตลาด รับรูเปนรายไดเม่ือมีการสงมอบงานท่ีแลวเสร็จ หรือรับรูตามสัดสวน

   ที่งานใหบริการเสร็จแลวแตประเภทของงานนั้น ๆ

   รายไดจากการใหเชาชวงสถานีโทรทัศน รับรูเปนรายไดตามระยะเวลาของการใหเชาชวง

5.ดอกเบี้ยรับและเงินปนผลรับ

   ดอกเบี้ยรับบันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามเกณฑคงคาง  เงินปนผลรับบันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

   ในวันที่กลุมบริษัทมีสิทธิไดรับเงินปนผล 

การรับรูคาใชจาย

1.สัญญาเชาดำเนินการ

   รายจายภายใตสัญญาเชาดำเนินการบันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา 

   คาเชาที่อาจเกิดขึ้นจะบันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในรอบบัญชีที่มีรายการดังกลาว
2.คาใชจายอื่น

   คาใชจายบันทึกตามเกณฑคงคาง

3.รายจายทางการเงิน

   ดอกเบ้ียจายและคาใชจายในทำนองเดียวกันบันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงวดท่ีคาใชจายดังกลาวเกิดข้ึน

ภาษีเงินได

       ภาษีเงินไดจากกำไรหรือขาดทุนสำหรับปประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบัน ซึ่งไดแกภาษีที่คาดวาจะจายชำระ

โดยคำนวณจากกำไรประจำปท่ีตองเสียภาษี โดยใชอัตราภาษีท่ีประกาศใช ณ วันท่ีในรายงาน ซ่ึงเก่ียวกับรอบบัญชี

ที่คำนวณภาษีเงินได ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปกอนๆ 
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กำไรตอหุน

       กำไรตอหุนข้ันพ้ืนฐานท่ีแสดงไวในงบกำไรขาดทุนคำนวณโดยการหารกำไรสุทธิสำหรับปดวยจำนวนของหุนสามัญ

ถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักที่ออกและเรียกชำระแลวในระหวางป 

       กำไรตอหุนปรับลดคำนวณโดยการหารกำไรสุทธิท่ีเปนของผูถือหุนสามัญ ดวยจำนวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ำหนัก

โดยใช ขอสมมติวามีการใชสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญทั้งหมด

5.รายการบัญชีกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน

        บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ไดแกบุคคลหรือกิจการตางๆ ที่มีความเกี่ยวของกับกลุมบริษัทและบริษัทฯ 

โดยการเปนผูถือหุนหรือมีผูถือหุนรวมกันหรือมีกรรมการรวมกัน รายการที่มีขึ้นกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน

ไดกำหนดขึ้นโดยใชราคาตลาดหรือราคาที่ไดตกลงกันตามสัญญาหากไมมีราคาตลาดรองรับ 

รายการกับบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวของกันที่สำคัญสรุปได ดังนี้

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน          ลักษณะธุรกิจ                 ลักษณะความสัมพันธ

บริษัท เชษฐโชติศักดิ์ จำกัด                 ใหบริการเชาสถานที่ มีผูถือหุนและกรรมการรวมกัน

บริษัท ไอเดีย เพาเวอร จำกัด                 รับจางจัดกิจกรรม            ถือหุนทางออมโดยมีกรรมการบริษัทยอยรวมกัน

บริษัท เอส.เอส.ทู ซี จำกัด                 ใหบริการเชาสถานที่ มีผูถือหุนและกรรมการรวมกัน

หลักเกณฑในการคิดรายไดและคาใชจายระหวางกัน

1. รายไดจากการขายสินคา คิดราคาตอหนวยโดยใชราคาทุน

2. รายไดคาลิขสิทธิ์ คิดราคาตอหนวยที่ประเมินจากตนทุนในอดีตหรือคิดตามสัดสวนการนำลิขสิทธิ์ 

    ไปใชในการจัดเก็บรายได

3. รายไดจากการรับจางผลิต คิดจากราคาทุนบวกคาดำเนินการ ท่ีพิจารณาจากการดำเนินธุรกิจปกติ 

4. รายไดคอนเสิรตและกิจกรรมการตลาด คิดจากราคาทุนบวกคาดำเนินการ ที่พิจารณาจากการ

    ดำเนินธุรกิจปกติ

5. รายไดจากการขายโฆษณา คิดราคาตอหนวยโดยอางอิงกับราคาตลาด 

6. รายไดจากการใหเชาชวงสถานีวิทยุและโทรทัศน คิดจากราคาตนทุน

7. รายไดคาบริการ คิดจากราคาตนทุนการใหบริการ ซึ่งสามารถอางอิงไดกับราคาตลาด

8. รายไดจากการบริหารจัดการ คิดจากราคาตามท่ีตกลงกันในสัญญา ท่ีพิจารณาจากตนทุนการใหบริการ  

9. รายไดดอกเบ้ีย บริษัทฯใหกูยืมแกบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของโดยคิดอัตราดอกเบ้ียท่ีอางอิงไดกับตนทุนการกูยืม

    หรืออัตราตลาด ประมาณรอยละ 4.18 – 4.75 ตอป

10.คาเชาและคาบริการสวนกลาง ราคาตอหนวยสามารถเทียบเคียงไดกับราคาตลาดจากการสำรวจราคาตลาด

     ของคาเชาและคาบริการสวนกลาง
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                                                                                                   ยอดคงเหลือท่ีเปนสาระสำคัญ ณ วันท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน และรายการสำหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 
และ 2554 กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีดังตอไปนี้  

งบการเงิน 152

      ลานบาท

31 ธันวาคม 255531 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2554

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  31 ธันวาคม 2555

ลูกหนี้การคา

บริษัทยอย       
บริษัท เค. มาสเตอร จำกัด                                                      -              -                       40.52                     24.59
บริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จำกัด                                        -              -                         3.33           3.10
บริษัท ยาค จำกัด                                                                    -              -                       53.93          68.92
บริษัท สกาย-ไฮ เน็ตเวิรค จำกัด                                        -              -                         3.63            3.01
บริษัท อารเอส อินสโตร มีเดีย จำกัด                                        -              -                         8.30            2.18
บริษัท เอส - วัน สปอรต จำกัด                                        -              -                 -             1.39
บริษัท โพเอมา จำกัด                                                      -              -                 -             0.25
บริษัท นาคาเซีย จำกัด                                                      -              -                 -           23.47
บริษัท บลูแฟรรี่ จำกัด                                                      -              -                 -           24.16
บริษัทรวม                                                                       -                 -                   -
บริษัท ไอเดีย พาวเวอร จำกัด                                             11.16       1.91         11.16                -
รวมลูกหนี้การคา                                                                         11.16       1.91       120.87        151.07
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ                                                      -              -                       (4.80)          (5.71)
ลูกหนี้การคา - สุทธิ                                                           11.16       1.91      116.07        145.36
เงินใหกูยืม       
บริษัทยอย       
บริษัท เค. มาสเตอร จำกัด                                                      -               -      238.50        277.50
บริษัท ยาค จำกัด                                                                    -               -        20.00          10.00
บริษัท สกาย-ไฮ เน็ตเวิรค จำกัด                                        -               -        30.00     -
บริษัท เลเซอรเฟส เรคคอรดส จำกัด                                        -               -              1.00     -
บริษัท เอส - วัน สปอรต จำกัด                                        -               -        19.76         21.10
บริษัท โพเอมา จำกัด                                                      -               -  -            6.00
บริษัท อะลาดิน เฮาส จำกัด                                                      -               -        38.00      -
บริษัท นาคาเซีย จำกัด                                                      -               -  -             3.00
บริษัท บลูแฟรรี่ จำกัด                                                       -               -        37.40            4.60
บริษัท อาร.เอส.สปอรตมาสเตอร จำกัด                          -               -          2.34            2.34
บริษัทรวม       
บริษัท ไอเดีย พาวเวอร จำกัด                                         -                   10.00  -    -
รวมเงินใหกูยืม                                                                     -                   10.00      387.00        324.54
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ                                                       -                -      (42.10)        (32.51)
เงินใหกูยืม – สุทธิ                                                        -                   10.00      344.90        292.03
 



 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 
                                                                                          
         เม่ือวันท่ี 26 กันยายน 2554 บริษัทยอยแหงหน่ึงมีเงินใหกูยืมแกบริษัทท่ีเก่ียวของกันแหงหน่ึงจำนวน 10 ลานบาท 
โดยไมมีหลักประกัน เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555 บริษัทยอยไดรับคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ยแลว
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      ลานบาท

31 ธันวาคม 255531 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2554

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  31 ธันวาคม 2555

รายการเคลื่อนไหวของเงินใหกูยืม       

ยอดยกมา                                                                          10.00        1.90       324.54          48.75

เพิ่มขึ้นในระหวางป                                                              8.04      62.50       253.80                    527.60

จายคืนในระหวางป                                                          (18.04)   (54.40)     (191.34)      (251.81)

ยอดคงเหลือ                                                                    -                    10.00        387.00         324.54

งานระหวางทำ (แสดงรายการในสินคาคงเหลือ)      

บริษัทยอย       

บริษัท สกาย-ไฮ เน็ตเวิรค จำกัด                                        -              -                 -             0.28

บริษัทรวม       

บริษัท ไอเดีย พาวเวอร จำกัด                                        -                     0.02  -      -

รวม                                                                                   -                     0.02  -             0.28

ดอกเบี้ยคางรับ       

บริษัทยอย       

บริษัท เค. มาสเตอร จำกัด                                                       -                -           0.97             0.97

บริษัท ยาค จำกัด                                                                     -                -           0.80             0.21

บริษัท สกาย-ไฮ เน็ตเวิรค จำกัด                                         -                -           0.02       -

บริษัท เลเซอรเฟส เรคคอรดส จำกัด                                         -                -           0.02       -

บริษัท เอส - วัน สปอรต จำกัด                                         -                -           0.07            0.97

บริษัท โพเอมา จำกัด                                                       -                -  -             0.40

บริษัท อะลาดิน เฮาส จำกัด                                                       -                -           0.62       -

บริษัท บลูแฟรรี่ จำกัด                                                        -                -           0.99       -

บริษัท อาร.เอส.สปอรตมาสเตอร จำกัด                           -                -           1.24            1.14

รวมดอกเบี้ยคางรับ                                                       -                -           4.73            3.69

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ                                                       -                -         (2.10)          (1.34)

ดอกเบี้ยคางรับ – สุทธิ                                                       -                -           2.63            2.35
เงินทดรองจาย       

บริษัท อาร.เอส. สปอรตมาสเตอร จำกัด                            -                -           0.10             0.07

บริษัท อาร เอส ฟลม แอนด ดิสทริบิวชั่น จำกัด                           -                -           0.20             0.18

รวม                                                                                   -                -           0.30             0.25



 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 
                                                                                          

งบการเงิน 154

      ลานบาท

31 ธันวาคม 255531 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2554

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  31 ธันวาคม 2555

รายไดคางรับ       

บริษัทยอย       

บริษัท เค. มาสเตอร จำกัด                                                       -             -                         1.75            0.49

บริษัท ยาค จำกัด                                                                     -             -                         9.02            7.38

บริษัท บลูแฟรรี่ จำกัด                                                       -             -                 -             5.96

บริษัท อาวอง จำกัด                                                       -             -                 -             2.46

บริษัท ดี มีเดีย แอนด โปรดักชั่น จำกัด                                         -             -                         0.55     -

บริษัทรวม       

บริษัท ไอเดีย พาวเวอร จำกัด                                                3.03       0.27           3.03     -

รวมรายไดคางรับ                                                                            3.03       0.27         14.35          16.29

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ                                                       -             -                       (9.02)          (7.38)

รายไดคางรับ – สุทธิ                                                              3.03       0.27           5.33            8.91

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น       

บริษัท เค. มาสเตอร จำกัด                                                       -              -                          6.21             3.41

บริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จำกัด                                         -              -                  -              0.60

บริษัท ยาค จำกัด                                                                     -              -                        24.71           12.25

บริษัท สกาย-ไฮ เน็ตเวิรค จำกัด                                         -              -                          1.87             0.74

บริษัท อารเอส อินสโตร มีเดีย จำกัด                                         -              -                          0.37            0.69

บริษัท อารเอส  อินเตอรเนชั่นแนล บรอดคาสติ้ง

 แอนด สปอรต แมเนจเมนท จำกัด                                         -              -                  -             0.64

บริษัท อาร สยาม จำกัด                                                       -              -                         4.75            4.75

บริษัท อาร.เอส. เทเลวิชั่น จำกัด                                         -              -                   -             4.18

บริษัท บางกอก ออรกาไนเซอร จำกัด                                         -              -                         0.36            0.35

บริษัท เชษฐโชติศักดิ์ จำกัด                                                              1.68       1.26           1.28            0.99

บริษัทรวม       

บริษัท ไอเดีย พาวเวอร จำกัด                                                0.02       0.04           0.02      -

รวม                                                                                          1.70       1.30         39.57          28.60



 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 
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      ลานบาท

31 ธันวาคม 255531 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2554

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  31 ธันวาคม 2555

เงินกูยืมระยะสั้น       

บริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จำกัด                                       -              -                       12.00          12.00

บริษัท อารเอส อินสโตร มีเดีย จำกัด                                       -              -                       15.00          10.00

บริษัท อารเอส อินเตอรเนชั่นแนล 

บรอดคาสติ้ง แอนด สปอรต แมเนจเมนท จำกัด                         -              -                -           10.00

บริษัท โพเอมา จำกัด                                                     -              -                       37.00    -

บริษัท อะลาดิน เฮาส จำกัด                                                     -              -                 -             3.50

บริษัท นาคาเซีย จำกัด                                                     -              -                         9.00    -

บริษัท อาวอง จำกัด                                                     -              -                         0.80            0.83

บริษัท ดี มีเดีย แอนด โปรดักชั่น จำกัด             -                             -                         2.50    -

บริษัท อาร สยาม จำกัด                                                     -              -                         1.50            1.50

บริษัท อาร.เอส. เทเลวิชั่น จำกัด                                       -              -                         4.00            1.12

บริษัท บางกอก ออรกาไนเซอร จำกัด                                       -              -                         2.30            2.29

รวม                                                                                 -              -                       84.10          41.24

รายการเคลื่อนไหวของเงินกูยืม       

ยอดยกมา                                                                   -               -         41.24          68.99

เพิ่มขึ้นระหวางป                                                                   -               -       142.50        105.70

จายคืนระหวางป                                                                   -               -       (99.64)      (133.45)

ยอดคงเหลือ                                                                   -               -         84.10          41.24

รายไดรับลวงหนา       

บริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จำกัด                                       -               -         19.92          14.77

รวม                                                                                  -               -         19.92          14.77

       

คาใชจายคางจาย       

บริษัท เค. มาสเตอร จำกัด                                                      -               -           0.08     -

บริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จำกัด                                        -               -           0.20            0.86

บริษัท ยาค จำกัด                                                                    -               -  -             0.05

รวม                                                                                  -               -           0.28            0.91



 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 
                                                                                          รายการสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันในงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการมีดังตอไปนี้

รายไดธุรกิจเพลง       

บริษัท เค.มาสเตอร จำกัด       

รายได                                                                                  -              -                          0.34            9.68

รับคืน                                                                                  -              -                 -           (0.09)

บริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จำกัด                                        -              -                        83.32          89.62

บริษัท ยาค จำกัด                                                                    -              -                          0.14            0.21

บริษัท โพเอมา จำกัด                                                      -              -                  -             0.23

บริษัท นาคาเซีย จำกัด                                                       -              -                  -             0.12

รวมรายไดธุรกิจเพลง                                                      -              -                       83.80          99.77

       

รายไดธุรกิจสื่อ       

บริษัท เค.มาสเตอร จำกัด                                                      -               -         17.51            1.15

บริษัท ยาค จำกัด                                                                    -               -           6.53          41.29

บริษัท สกาย-ไฮ เน็ตเวิรค จำกัด                                        -               -  -             0.30

บริษัท อารเอส อินสโตร มีเดีย จำกัด                                        -               -  -             0.67

บริษัท เอส-วัน สปอรต จำกัด                                                     -               -           0.10            0.70

บริษัท โพเอมา จำกัด                                                      -               -  -             0.28

บริษัท อะลาดิน เฮาส จำกัด                                                       -               -           0.50            0.16

บริษัท นาคาเซีย จำกัด                                                       -               -           0.11            0.31

บริษัท บลูแฟรรี่ จำกัด                                                      -               -           0.60            0.27

บริษัท ดี มีเดีย แอนด โปรดักชั่น จำกัด                                        -               -           1.09   -

รวมรายไดธุรกิจสื่อ                                                      -               -         26.44          45.13

รายไดธุรกิจโชวบิซ       

บริษัทยอย       

บริษัท เค.มาสเตอร จำกัด                                                      -               -            4.41            2.78

บริษัท ยาค จำกัด                                                                    -               -            4.01          10.11

บริษัท เอส - วัน สปอรต จำกัด                                        -               -   -             1.17

บริษัท โพเอมา จำกัด                                                      -               -   -             2.05

บริษัท อะลาดิน เฮาส จำกัด                                                      -               -           1.14          14.80

บริษัท นาคาเซีย จำกัด                                                      -               -           3.61          21.93

บริษัท บลูแฟรรี่ จำกัด                                                      -               -    -           32.10

งบการเงิน
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      ลานบาท

31 ธันวาคม 255531 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2554

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  31 ธันวาคม 2555



 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 
                                                                                          

บริษัท อาวอง จำกัด                                                       -                -           1.24            2.46

บริษัท ดี มีเดีย แอนด โปรดักชั่น จำกัด                                         -                -           0.68      -

บริษัทรวม       

บริษัท ไอเดีย พาวเวอร จำกัด                                              52.51       1.90         52.51            1.90

รวมรายไดธุรกิจโชวบิซ                                                            52.51       1.90         67.60          89.30

รายไดอื่น       

รายไดจากการบริหารจัดการ       

บริษัท เค.มาสเตอร จำกัด                                                        -                -         15.05            0.20

บริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จำกัด                                          -                -         12.42          11.55

บริษัท ยาค จำกัด                                                                      -                -           6.89            9.18

บริษัท สกาย-ไฮ เน็ตเวิรค จำกัด                                          -                -         13.38          11.15

บริษัท อารเอส อินสโตร มีเดีย จำกัด                                          -                -         18.56            8.02

บริษัท เอส - วัน สปอรต จำกัด                                          -                -           0.55            0.60

รวม                                                                                    -                -         66.85          40.70

ดอกเบี้ยรับ       

บริษัทยอย       

บริษัท เค. มาสเตอร จำกัด                                                        -                -         12.86            5.77

บริษัท ยาค จำกัด                                                                      -                -           0.79            0.21

บริษัท เอส-วัน สปอรต จำกัด                                                       -                -           0.94            0.93

บริษัท สกาย-ไฮ เน็ตเวิรค จำกัด                                          -                -           0.03     -

บริษัท เลเซอรเฟส เรคคอรดส จำกัด                                          -                -           0.02     -

บริษัท โพเอมา จำกัด                                                        -                -           0.04             0.94

บริษัท อะลาดิน เฮาส จำกัด                                                        -                -           0.62             0.03

บริษัท นาคาเซีย จำกัด                                                        -                -           0.35             0.11

บริษัท บลูแฟรรี่ จำกัด                                                        -                -           0.98             0.20

บริษัท ดี มีเดีย แอนด โปรดักชั่น จำกัด                             -                -           0.02             1.12

บริษัท อาร.เอส.สปอรตมาสเตอร  จำกัด                            -                -           0.11             0.11

บริษัทรวม       

บริษัท ไอเดีย พาวเวอร จำกัด                                                0.12  -  -     -

รวม                                                                0.12  -         16.76            9.42
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      ลานบาท

31 ธันวาคม 255531 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2554

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  31 ธันวาคม 2555



 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 
                                                                                          

รายไดอื่น       

บริษัทยอย       

บริษัท เค. มาสเตอร จำกัด                                                       -               -           0.14            0.02

บริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จำกัด                                         -               -           0.02            0.13

บริษัท ยาค จำกัด                                                                     -               -           1.99            1.06

บริษัท สกาย-ไฮ เน็ตเวิรค จำกัด                                         -               -           0.20            0.19

บริษัท อารเอส อินสโตร มีเดีย จำกัด                                         -               -           0.15            0.22

บริษัท โพเอมา จำกัด                                                       -               -  -             0.01

บริษัท อะลาดิน เฮาส จำกัด                                                        -               -            0.01            0.52

บริษัท นาคาเซีย จำกัด                                                        -               -  -             0.53

บริษัทรวม       

บริษัท ไอเดีย พาวเวอร จำกัด                                                1.26              -            1.67      -

รวม                                                                                          1.26              -            4.18            2.68

รวมรายไดอื่น                                                                            1.38              -          87.79          52.80

       

ตนทุนขายและบริการ       

บริษัทยอย       

บริษัท เค. มาสเตอร จำกัด                                                       -                -         28.14             3.21

บริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จำกัด                                         -                -           0.48             1.77

บริษัท ยาค จำกัด                                                                     -                -         58.22           37.61

บริษัท สกาย-ไฮ เน็ตเวิรค จำกัด                                         -                -           3.34             1.24

บริษัท อารเอส อินสโตร มีเดีย จำกัด                                         -                -           3.52          12.19

บริษัท อารเอส อินเตอรเนชั่นแนล บรอดคาสติ้ง 

แอนด สปอรต แมเนจเมนท จำกัด                                         -                -           1.20            2.10

บริษัทรวม       

บริษัท ไอเดีย พาวเวอร จำกัด                                                1.71       0.35           1.71            0.35

รวมตนทุนขายและบริการ                                                              1.71       0.35         96.61          58.47
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      ลานบาท

31 ธันวาคม 255531 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2554

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  31 ธันวาคม 2555



 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 

                                                                                          

คาใชจายในการขายและบริหาร       

บริษัท เค. มาสเตอร จำกัด                                                      -               -           6.65        -

บริษัท ยาค จำกัด                                                                    -               -           9.00            0.78

บริษัท สกาย-ไฮ เน็ตเวิรค จำกัด                           -               -  -             0.19

รวมคาใชจายในการขายและบริหาร                          -               -         15.65            0.97

ตนทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจาย       

บริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จำกัด                                        -                -           0.29            0.27

บริษัท สกาย-ไฮ เน็ตเวิรค จำกัด                                        -                -           0.40            0.67

บริษัท อารเอส อินสโตร  มีเดีย จำกัด                                        -                -           0.18            0.21

บริษัท อารเอส อินเตอรเนชั่นแนล บรอดคาสติ้ง 

แอนด สปอรต  แมเนจเมนท จำกัด                                        -                -           0.05            0.05

บริษัท โพเอมา จำกัด                                                      -                -           0.35       -

บริษัท อะลาดิน เฮาส จำกัด                                                      -                -           0.02            0.03

บริษัท นาคาเซีย จำกัด                                                      -                -           0.05            0.01

บริษัท บลูแฟรรี่ จำกัด                                                      -                -    -             0.01

บริษัท อาวอง จำกัด                                                      -                -           0.02            0.02

บริษัท อาร สยาม จำกัด                                                      -                -           0.04            0.03

บริษัท บางกอก ออรกาไนเซอร จำกัด                                        -                -           0.06            0.03

บริษัท อาร.เอส. เทเลวิชั่น จำกัด                                        -                -           0.02            0.03

รวมตนทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจาย                          -                -           1.48            1.36
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      ลานบาท

31 ธันวาคม 255531 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2554

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  31 ธันวาคม 2555



 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 
                                                                                          
6.เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

         เงินฝากออมทรัพยมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ตามอัตราที่ธนาคารกำหนด 

         
7.ลูกหนี้การคา – สุทธิ

          ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 กลุมบริษัทมีลูกหนี้การคา ซึ่งจำแนกตามอายุหนี้ ดังนี้  :
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       บาท

25552554 2554

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555

ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน       

ยังไมถึงกำหนดชำระ                                                    -          943,740.00        30,548,456.38       71,276,644.33

คางชำระ :       

นอยกวา 3 เดือน                                                                   -          958,720.00        22,480,214.19       14,954,109.47

3 - 6 เดือน                                                            11,155,499.00             -         12,455,817.04       21,827,374.21

6 - 12 เดือน                                                                   -              -         23,569,940.32       20,930,887.15

มากกวา 12 เดือนขึ้นไป                                                     -              4,625.50        31,814,772.57       22,079,197.60

รวมลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน                 11,155,499.00      1,907,085.50      120,869,200.50     151,068,212.76

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ                                                      -               -        (4,797,856.49)       (5,712,087.06)

รวมลูกหนี้การคา – กิจการที่เกี่ยวของกัน - สุทธิ                 11,155,499.00      1,907,085.50      116,071,344.01     145,356,125.70

ลูกหนี้การคา - อื่น ๆ - สุทธิ       

ยังไมถึงกำหนดชำระ                                           387,678,554.92  325,300,981.06      293,497,708.99     226,096,869.66

คางชำระ :       

นอยกวา 3 เดือน                                                         184,199,590.25  231,984,996.72      106,039,935.30       84,084,155.87

3 - 6 เดือน                                                           41,689,441.35    54,263,580.56        38,336,155.52         1,127,847.12

6 - 12 เดือน                                                           37,754,753.86      5,821,051.26        27,256,926.60   40,706.26

มากกวา 12 เดือนขึ้นไป                                             54,499,231.73    61,999,891.58          9,184,419.98       17,348,582.61

รวม                                                                       705,821,572.11  679,370,501.18      474,315,146.39     328,698,161.52

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ                                           (52,868,747.93)  (53,271,674.18)      (11,172,223.88)       (8,452,604.32)

รวมลูกหนี้การคา - อื่น ๆ - สุทธิ                            652,952,824.18  626,098,827.00      463,142,922.51     320,245,557.20

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ลูกหนี้การคาที่มียอดคางชำระมากกวา 12 เดือน ขึ้นไป มีจำนวน 12.36 ลานบาท 
สวนท่ีฝายบริหารไมไดต้ังคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ เปนลูกหน้ีท่ีเกิดจากหนวยงานราชการ ซ่ึงกลุมบริษัทไดรับชำระเงิน
จากลูกหนี้ในป 2555 แลวทั้งจำนวน



 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 
                                                                                          
8.สินคาคงเหลือ – สุทธิ
         ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 กลุมบริษัท มีสินคาคงเหลือ ดังนี้ :
    

สินคาสำเร็จรูปประเภทภาพยนตร 

และ เพลงในสื่อ เทป ซีดี วีซีดี ดีวีดี       

หนังแผน และ อื่นๆ                                             32,501,030.22    24,823,488.09        31,273,524.79       22,636,737.21

งานระหวางทำ : ภาพยนตร ละคร เทเลมูวี่ และอื่น ๆ       

ผลิตภัณฑเพลงและสนับสนุนเพลง                                 4,497,985.78      5,868,301.77          1,907,067.68         3,277,383.67

รายการทีวี                                                             1,162,516.49      4,315,693.44          1,002,113.49         1,857,497.39

คอนเสิรตและกิจกรรมสงเสริม    

การตลาด                                                              7,158,649.71      2,113,458.98          5,542,743.06 632,704.23

ละคร                                                                            7,848,150.84      5,259,795.96          7,848,150.84         5,259,795.96

เทเลมูฟวี่                                                 1,511,271.03            -           1,511,271.03

ภาพยนตร                                                             1,944,710.23      1,944,710.22  -       -

กิจกรรมรับจางผลิตและอื่นๆ                                               2,592,001.19    19,226,443.33          1,889,000.00       11,691,408.42

รวมงานระหวางทำ                                                           25,204,014.24    40,239,674.73        18,189,075.07       24,230,060.70

วัตถุดิบ                                                                           2,540,522.31      2,535,293.01          2,277,825.73         2,535,293.01

กลองรับสัญญาณดาวเทียม                                           110,775,217.69             -                 -        -

อื่น ๆ                                                                           2,667,429.05         492,289.29   -        -

รวม สินคาคงเหลือ                                                          173,688,213.51    68,090,745.12        51,740,425.59       49,402,090.92

หัก  คาเผื่อมูลคาสินคาลดลง                                           (33,124,341.49)  (30,699,061.76)      (26,487,987.50)     (24,920,447.28)

สินคาคงเหลิอสุทธิ                                                          140,563,872.02    37,391,683.36        25,252,438.09       24,481,643.64

    -
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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  บาท



 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 
                                                                                          
9.เงินใหกูยืมระยะสั้น – อื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 กลุมบริษัทมีเงินใหกูยืม ดังน้ี
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       บาท

25552554 2554

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555

       บาท

25552554 2554

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555

เงินใหกูยืมแกพนักงาน                                               1,408,810.00      2,940,000.00          1,127,048.00         2,380,000.00

เงินใหกูยืมแกบริษัทอื่น                                                      -               -  -     -

รวม                                                                            1,408,810.00      2,940,000.00          1,127,048.00         2,380,000.00

ในไตรมาส 2 ป 2555 บริษัทยอยมีเงินใหกูยืมแกบริษัทอ่ืน จำนวน 16.31 ลานบาท เน่ืองจากทำโครงการรวมกัน 
โดยไมมีหลักประกันและไมมีการคิดดอกเบี้ย ซึ่งบริษัทยอยไดรับชำระเงินแลวทั้งจำนวน

10.สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 กลุมบริษัทมีสินทรัพยหมุนเวียนอ่ืนดังน้ี :

ภาษีซื้อที่ยังไมถึงกำหนดชำระ                                      15,053,474.60    22,175,163.50          6,562,890.16         7,201,560.53

คาใชจายจายลวงหนา                                            49,801,052.93    25,992,849.56        26,991,291.02       12,126,024.32

เงินทดรองจาย                                                            4,097,655.93    15,532,723.94         2,728,458.04          7,794,981.16

ลูกหนี้อื่น                                                                19,381,574.64      1,563,367.63            497,379.46          1,138,218.25

อื่น ๆ                                                                        11,768,376.38      5,956,432.39         9,400,795.98          4,016,447.80

รวม                                                                  100,102,134.48    71,220,537.02       46,180,814.66        32,277,232.06
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บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 
                                                                                              

บริษัทยอยที่ดำเนินธุรกิจ

บริษัท เค. มาสเตอร จำกัด

บริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จำกัด

บริษัท สกาย-ไฮ เน็ตเวิรค จำกัด

บริษัท โพเอมา จำกัด

บริษัท อารเอส อินสโตร  มีเดีย จำกัด

บริษัท ยาค จำกัด

บริษัท อารเอส อินเตอรเนชั่นแนล 

บรอดคาสติ้ง แอนด สปอรต 

 แมเนจเมนท จำกัด

บริษัท เอส - วัน สปอรต จำกัด

บริษัท อะลาดิน เฮาส จำกัด

บริษัท บลูแฟรรี่ จำกัด

บริษัท นาคาเซีย จำกัด

บริษัท อาวอง จำกัด

บริษัท ดี มีเดีย แอนด โปรดักชั่น จำกัด   

บริษัท เลเซอรเฟส เรคคอรดส  จำกัด

รวม

 

200,000,000.00 200,000,000.00 199,999,300.00 199,999,300.00

       บาท

25552554 2554

ทุนชำระแลว วิธีราคาทุน

2555 25552554 25542555 25552554 25542555

คาเผื่อการดอยคา                  มูลคาตามบัญชี            ประมาณการผลขาดทุน                   เงินปนผลรับ

(155,898,263.70) (129,317,560.61)   44,101,036.30    70,681,739.39              -                          -                  -        -

     5,000,000.00        5,000,000.00       4,999,400.00       4,999,400.00        (323,486.70)     (3,021,213.24)       4,675,913.30       1,978,186.76                -                           -                   -        -

   25,000,000.00      25,000,000.00       5,199,993.00       5,199,993.00                -                         -       5,199,993.00        5,199,993.00               -                           -    103,897.090.80     71,718,237.96

 120,000,000.00    120,000,000.00   120,000,000.00   120,000,000.00  (79,080,796.19)    (83,305,112.09)    40,919,203.81      36,694,887.91               -                           -                   -        -

   30,000,000.00      30,000,000.00     19,499,300.00     19,499,300.00    (9,807,188.28)      -       9,692,111.72     19,499,300.00                -                           -                  -                18,584,782.83

     2,500,000.00        2,500,000.00       2,499,300.00       2,499,300.00    (2,499,300.00)      (2,499,300.00)              -                         -                -                           -                  -                           -

150,000,000.00     150,000,000.00   285,000,000.04  285,000,000.04 (105,770,418.05) (105,770,418.05)   179,229,581.99   179,229,581.99                -                            -                   -                          -

  15,000,000.00       15,000,000.00     33,800,530.00    33,800,530.00  (33,800,530.00)    (33,800,530.00)                -                          -        3,608,989.14         -                   -         -

    5,000,000.00         5,000,000.00       4,999,300.00      4,999,300.00               -                         -       4,999,300.00        4,999,300.00                -                             -                   -         -

    5,000,000.00         5,000,000.00       4,009,993.00      4,009,993.00    (1,773,865.50)      (4,009,993.00)       2,236,127.50        -                  -                             -                    -         -

    4,000,000.00         4,000,000.00       3,999,300.00      3,999,300.00               -                          -       3,999,300.00       3,999,300.00                  -                             -                    -         -

    4,000,000.00         4,000,000.00       3,999,300.00      3,999,300.00    (1,851,966.40)      (1,976,203.94)       2,147,333.60       2,023,096.06                   -                            -        2,147,199.35         -

   37,000,000.00      37,000,000.00     32,775,000.00    32,775,000.00  (29,833,294.46)    (31,954,088.91)      2,941,705.54          820,911.09                   -          -                    -         -

     2,000,000.00      -       1,199,900.00    -    (1,166,570.13)       -            33,329.87       -                   -          -                    -          -

 604,500,000.00    602,500,000.00   721,980,616.04  720,780,716.04 (421,805,679.41) (395,654,419.84)  300,174,936.63   325,126,296.20       3,608,989.14          -    106,044,290.15     90,303,020.79
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บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 
                                                                                                  

       บาท

25552554 2554

ทุนชำระแลว วิธีราคาทุน

2555 25552554 25542555 25552554 25542555

คาเผื่อการดอยคา                  มูลคาตามบัญชี            ประมาณการผลขาดทุน                   เงินปนผลรับ

บริษัท อาร สยาม จำกัด

บริษัท อาร.เอส. สปอรตมาสเตอร จำกัด

บริษัท อาร.เอส.เทเลวิช่ัน จำกัด *

บริษัท อาร เอส ฟลม แอนด 

ดิสทริบิวช่ัน จำกัด

บริษัท บางกอก ออรกาไนเซอร จำกัด

รวม

รวมท้ังส้ิน

     1,000,000.00        1,000,000.00          999,300.00          999,300.00               -                  (999,300.00)           999,300.00        -                  -                      206,709.94          607,893.60        -

     4,500,000.00        4,500,000.00       2,667,594.68       2,667,594.68    (2,667,594.68)      (2,667,594.68)                 -                           -           104,091.28     85,782.50                 -        -

     4,000,000.00        4,000,000.00       4,209,300.00       3,999,300.00                -                           -       4,209,300.00        3,999,300.00                  -          -                    -        -

     5,000,000.00        5,000,000.00       4,999,300.00       4,999,300.00     (4,999,300.00)     (4,999,300.00)                  -                            -       1,319,071.70         1,302,090.96 -        -

     3,000,000.00        3,000,000.00       2,999,300.00       2,999,300.00        (510,882.72)        (549,177.05)        2,488,417.28       2,450,122.95                  -           -         3,463,393.80        -

   17,500,000.00      17,500,000.00     15,874,794.68     15,664,794.68     (8,177,777.40)     (9,215,371.73)        7,697,017.28       6,449,422.95       1,423,162.98        1,594,583.40       4,071,287.40        -

 622,000,000.00    620,000,000.00   737,855,410.72   736,445,510.72 (429,983,456.81) (404,869,791.57)   307,871,953.91  331,575,719.15        5,032,152.12        1,594,583.40   110,115,577.55    90,303,020.79

* ในไตรมาส 2 ป 2555 บริษัทฯไดจำหนายเงินลงทุนในบริษัทยอยใหกับบุคคลภายนอกในสัดสวนรอยละ 60 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแลวของบริษัทยอยดังกลาว 
   ดังนั้นบริษัทฯจึงจัดประเภทเงินลงทุน ดังกลาวเปนเงินลงทุนในบริษัทรวม ณ วันที่บริษัทฯไดจำหนายเงินลงทุนดังกลาวออกไป (ดูหมายเหตุ 2 และ 12)

ตอมาในไตรมาส 4 ป 2555 บริษัทฯ ไดซ้ือเงินลงทุนดังกลาวกลับมาดวยจำนวนหุนเทาเดิมในราคาท่ีไดจำหนายออกไป สงผลใหบริษัทยอยดังกลาว กลับมาเปนเงินลงทุน
ในบริษัทยอยอีกครั้ง (ดูหมายเหต 2 และ 12)

บริษัทยอยที่หยุดดำเนินธุรกิจ



 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 
                                                                                          
12.เงินลงทุนในบริษัทรวม

                                                                                                    พันบาท                                   รอยละ

                                                                                        ทุนที่ออกและเรียกชำระ      สัดสวนการถือหุนของบริษัท

ชื่อบริษัท ธุรกิจหลัก                                                                             2555               2554          2555    2554

บริษัท อาร.เอส. เทเลวิชั่น จำกัด     ผลิตและรับจางผลิตรายการโทรทัศน 

                                                    ภาพยนตรและภาพยนตรโฆษณา 

                                                     (ปจจุบัน หยุดดำเนินธุรกิจ)                        -                  -              -         -

บริษัท ไอเดีย เพาเวอร  จำกัด รับจางจัดกิจกรรม                                       20,000    20,000                25.00           25.00
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หยุดดำเนินธุรกิจ)                        -                  -              -         -

บริษัท ไอเดีย เพาเวอร  จำกัด รับจางจัดกิจกรรม                                       20,000    20,000                25.00           25.00บริษัท ไอเดีย เพาเวอร  จำกัด รับจางจัดกิจกรรม                                       20,000    20,000                25.00           25.00

       พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 25552554 2554

เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

บริษัท อาร.เอส. เทเลวิชั่น จำกัด                                     -               -  -     -

บริษัท ไอเดีย เพาเวอร จำกัด                                                 6,304   6,304  -     -

รวม                                                                                      6,304   6,304  -     -

หัก คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน                                             (698)              (4,846)  -     -

เงินลงทุนในบริษัทรวม-สุทธิ                                            5,606   1,458  -     -

2555 2554

                               เงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย

                      พันบาท

งบการเงินรวม

บริษัท อาร.เอส. เทเลวิชั่น จำกัด                                                                           -                        -

บริษัท ไอเดีย เพาเวอร จำกัด                                                                                                        5,606                       1,458

 รวม                                                                                                                                    5,606                       1,458

ในไตรมาสท่ี 2 ป 2555 บริษัทฯไดจำหนายเงินลงทุนในบริษัทยอยใหกับบุคคลภายนอกในสัดสวนรอยละ 60 ของทุนท่ีออก

และเรียกชำระแลวของบริษัทยอยดังกลาว ดังนั้น บริษัทฯจึงจัดประเภทเงินลงทุนดังกลาวเปนเงินลงทุนในบริษัทรวม 

ณ วันที่บริษัทฯไดจำหนายเงินลงทุนดังกลาวออกไป ตอมาในไตรมาส 4 ป 2555 บริษัทฯ ไดซื้อเงินลงทุนดังกลาวกลับ

มาดวยจำนวนหุนเทาเดิมในราคาท่ีไดจำหนายออกไป สงผลใหบริษัทยอยดังกลาว กลับมาเปนเงินลงทุนในบริษัทยอยอีกคร้ัง 

( ดูหมายเหตุ 2 และ 11)
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บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 
                                                                                                  

ที่ดินและสวน

ปรับปรุงที่ดิน

หนวย : บาท

ราคาทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2554

เพิ่มขึ้น

จำหนาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

เพิ่มขึ้น

โอนเขา (ออก) 

จำหนาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

      งบการเงินรวม

อาคารและสวน

ปรับปรุงอาคาร

เครื่องจักรและอุปกรณ

ในการดำเนินการ

เครื่องตกแตงและ

อุปกรณสำนักงาน ยานพาหนะ

งานระหวางกอสรางและ

อุปกรณระหวางติดตั้ง รวม

     17,462,730.49        55,017,663.31           256,730,562.15         192,341,134.69    47,481,759.59           399,000.00                 569,432,850.23

           -                       1,359,400.00             10,158,766.05  19,641,690.58    13,325,000.00         2,028,000.00                   46,512,856.63

           -                           -               (860,246.17) (8,675,498.70)  (17,588,411.24)         -                               (27,124,156.11)

      17,462,730.49        56,377,063.31           266,029,082.03         203,307,326.57    43,218,348.35         2,427,000.00                 588,821,550.75

           -                       5,154,588.97             17,952,238.06  90,326,892.00    12,167,836.01       78,199,683.23                 203,801,238.27

                                   7,027,493.37             28,918,393.21          27,892,338.76     -                  (63,838,225.34)                    -

    (17,462,730.49)      (26,388,717.17)           (47,316,267.30)        (24,316,349.47)  (18,111,800.60)          -                             (133,595,865.03)

           -                     42,170,428.48            265,583,446.00        297,210,207.86    37,274,383.76       16,788,457.89                 659,026,923.99

13.ที่ดิน อาคารและอุปกรณ – สุทธิ 
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีที่ดิน อาคาร และอุปกรณสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 สรุปไดดังนี้
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บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 
                                                                                                  

คาเสื่อมราคาสะสม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2554

คาเสื่อมราคาในป

จำหนาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

คาเสื่อมราคาในป

โอนเขา (ออก) 

จำหนาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

คาเผื่อการดอยคา

ณ วันที่ 1 มกราคม 2554

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ราคาตามบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

  
 

  

  

  

  

 

สวนปรับปรุงที่ดิน

หนวย : บาท

      งบการเงินรวม

อาคารและสวน

ปรับปรุงอาคาร

เครื่องจักรและอุปกรณ

ในการดำเนินการ

เครื่องตกแตงและ

อุปกรณสำนักงาน ยานพาหนะ งานระหวางกอสราง รวม

      5,258,571.24      33,183,250.21           172,075,920.97          172,415,929.86    36,439,708.55                         -                                  419,373,380.83

     2,034,500.08       5,318,772.64           20,363,389.35             17,238,194.24       7,384,140.24                         -                                    52,338,996.55

            -                               -                               (780,992.23)            (8,475,737.26)   (17,201,043.14)                         -                                  (26,457,772.63)

     7,293,071.32     38,502,022.85          191,658,318.09          181,178,386.84     26,622,805.65                         -                                  445,254,604.75

     1,934,442.66        7,677,915.71            23,364,174.98            20,607,662.12       3,845,574.72                         -                                    57,429,770.19

            -                             (9,950.24)                 359,774.04 (349,823.80)  -                         -                                      -

    (9,227,513.98)    (13,799,240.43)          (40,481,002.17)          (22,561,063.94)   (17,992,724.34)                     -                                (104,061,544.86)

            -                      32,370,747.89           174,901,264.94         178,875,161.22     12,475,656.03                         -                                  398,622,830.08

      

     4,087,931.50       6,083,819.24               4,221,372.06   190,498.19   -                          -                                    14,583,620.99

     4,093,614.45       6,092,276.83              3,047,199.85 3,986,877.94   -                          -                                    17,219,969.07

     8,181,545.95     12,176,096.07              7,268,571.91 4,177,376.13   -                          -                                    31,803,590.06

   (8,181,545.95)   (12,176,096.07)            (6,384,328.56)            (4,177,376.13)   -                          -                                  (30,919,346.71)

             -                               -                                  884,243.35        -                    -                          -                                         884,243.35

      

      1,988,113.22       5,698,944.39            67,102,192.03            17,951,563.60     16,595,542.70                        2,427,000.00                  111,763,355.94

            -                        9,799,680.59            89,797,937.71          118,335,046.64     24,798,727.73                      16,788,457.89                 259,519,850.56
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บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 
                                                                                                   

 

 

 

 

 
 

  

 

 

  
 

  

  

  

 
 

 

 
 

หนวย : บาท

      งบการเงินเฉพาะกิจการ

อาคารและสวน

ปรับปรุงอาคาร

เครื่องจักรและอุปกรณ

ในการดำเนินการ

เครื่องตกแตงและ

อุปกรณสำนักงาน ยานพาหนะ งานระหวางกอสราง รวม

ราคาทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2554

เพิ่มขึ้น

โอนเขา (ออก) 

จำหนาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

เพิ่มขึ้น

โอนเขา (ออก) 

จำหนาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

     8,245,802.22        31,418,947.20          173,751,775.13          39,289,599.79   399,000.00 253,105,124.34

         -                          3,964,100.00            14,049,998.60          13,325,000.00              1,688,000.00   33,027,098.60

     

         -                                -                             (5,892,958.97)       (15,924,335.54)     -                  (21,817,294.51)

     8,245,802.22        35,383,047.20          181,908,814.76          36,690,264.25              2,087,000.00 264,314,928.43

     5,094,588.97        16,032,400.81             88,933,055.41         12,167,836.01            78,199,683.23 200,427,564.43

     6,898,433.37        28,221,284.00            28,378,507.97    -             (63,498,225.34)         -

         -                        (7,603,258.65)          (22,449,541.71)        (14,840,505.27)       -                  (44,893,305.63)

   20,238,824.56       72,033,473.36          276,770,836.43          34,017,594.99            16,788,457.89 419,849,187.23
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บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 
                                                                                              

 
 

หนวย : บาท

      งบการเงินเฉพาะกิจการ

อาคารและสวน

ปรับปรุงอาคาร

เครื่องจักรและอุปกรณ

ในการดำเนินการ

เครื่องตกแตงและ

อุปกรณสำนักงาน ยานพาหนะ งานระหวางกอสราง รวม

คาเสื่อมราคาสะสม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2554

คาเสื่อมราคาในป

จำหนาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

คาเสื่อมราคาในป

จำหนาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

คาเผื่อการดอยคา

ณ วันที่ 1 มกราคม 2554

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ราคาตามบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

     

   7,135,927.46     17,470,866.88        135,193,541.20          29,136,684.45                   -               188,937,019.99

      956,488.94       3,633,004.95          13,807,108.92            6,515,003.14                   -                 24,911,605.95

        -                              -                          (5,793,350.09)        (15,536,969.44)                   -               (21,330,319.53)

   8,092,416.40     21,103,871.83        143,207,300.03          20,114,718.15                   -                192,518,306.41

   3,555,353.87        9,202,408.52          17,888,902.59            3,825,582.12                   -                 34,472,247.10

         -                     (7,571,957.79)        (20,822,604.42)        (14,721,431.01)        -               (43,115,993.22)

 11,647,770.27     22,734,322.56        140,273,598.20            9,218,869.26                    -                183,874,560.29

     

         -                               -                                 -                  -                    -                        -

         -                               -                                 -                  -                    -                        -

         -                               -                                 -                  -                     -                        -

         -                               -                                 -                  -                     -                        -

        -                               -                                 -                  -                     -                        -

     

      153,385.82     14,279,175.37          38,701,514.73          16,575,546.10              2,087,000.00               71,796,622.02

   8,591,054.29    49,299,150.80        136,497,238.23          24,798,725.73            16,788,457.89             235,974,626.94



         

          

 

 

 

 

 
 

  

 

 

  
 

  

  

  

  

  

             คาเสื่อมราคาสำหรับป 2555 ของกลุมบริษัทมีจำนวนเงิน 57.43 ลานบาท (ป 2554: 52.34 ลานบาท) 
ไดรวมอยูในตนทุนขายและบริการ จำนวน 42.65 ลานบาท (ป 2554: 33.69 ลานบาท) และคาใชจายในการบริหาร 
จำนวนเงิน 14.78 ลานบาท (ป 2554: 18.65 ลานบาท) ในงบการเงินรวม

             คาเส่ือมราคาสำหรับป 2555 ของเฉพาะกิจการมีจำนวนเงิน 34.47 ลานบาท (ป 2554: 24.91 ลานบาท) 
ไดรวมอยูในตนทุนขายและบริการจำนวน 22.67 ลานบาท (ป 2554: 11.75 ลานบาท) และคาใชจายในการบริหาร 
จำนวนเงิน 11.80 ลานบาท (ป 2554: 13.17 ลานบาท) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ

              ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ราคาทรัพยสินกอนหักคาเส่ือมราคาสะสมของกลุมบริษัท ซ่ึงไดคิดคาเส่ือมราคา
เต็มจำนวนแลวแตยังคงใชงานอยู มีจำนวนเงิน 179.46 ลานบาท (ป 2554: 194.58 ลานบาท)

              ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ราคาทรัพยสินกอนหักคาเส่ือมราคาสะสมของงบเฉพาะกิจการ ซ่ึงไดคิดคาเส่ือมราคา
เต็มจำนวนแลวแตยังคงใชงานอยู มีจำนวนเงิน 112.32 ลานบาท (ป 2554: 135.02 ลานบาท) 

                ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 มูลคาตามบัญชีของยานพาหนะและอุปกรณของกลุมบริษัท จำนวนเงิน 24.77 ลานบาท 
(ป 2554: 16.30 ลานบาท) ในงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ เปนสินทรัพยภายใตสัญญาเชาทางการเงิน
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บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 
                                                                                              



 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 
                                                                                          
14.สินทรัพยไมมีตัวตน – สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ2554 บริษัทมีสินทรัพยไมมีตัวตน ดังนี้ :
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25552554 2554

       บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555

ราคาทุน       

     ยอดยกมา                                                         993,636,526.88    670,646,969.35     555,688,814.56     496,353,882.74

     เพิ่มขึ้น                                                         221,589,118.09 322,989,557.53       32,846,762.13       59,334,931.82

     จำหนาย/โอนออก                                               (975,621.95)            -           (355,021.95) -

     ยอดยกไป                                                      1,214,250,023.02 993,636,526.88     588,180,554.74     555,688,814.56

คาตัดจำหนายสะสม       

     ยอดยกมา                                                         254,657,682.82 221,577,264.81     171,966,984.34     139,443,850.22

     คาตัดจำหนายสำหรับงวด                               35,499,870.42   33,080,418.01       15,151,145.16       32,523,134.12

     จำหนาย/โอนออก                                               (808,372.35)             -           (256,997.45) -

     ยอดยกไป                                                         289,349,180.89 254,657,682.82     186,861,132.05     171,966,984.34

ยอดคงเหลือ                                                         924,900,842.13 738,978,844.06     401,319,422.69     383,721,830.22

หัก คาเผื่อการดอยคา                                         (281,580,513.47) (269,748,094.49)   (273,580,513.47)   (261,554,254.17)

ราคาตามบัญชี                                                         643,320,328.66 469,230,749.57     127,738,909.22     122,167,576.05



 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 
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25552554 2554

       บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555

25552554 2554

       บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555

ในป 2554 บริษัทยอยไดซื้อลิขสิทธิ์การถายทอดกีฬาในตางประเทศแหงหนึ่ง (ดูหมายเหตุ 28.6)

ลิขสิทธิ์เพลง                                                           81,329,575.37   80,750,357.36       81,605,713.65       81,422,278.13

ลิขสิทธิ์ละคร                                                           20,906,135.64   15,330,250.00       20,906,128.64       15,330,243.00

ลิขสิทธิ์ภาพยนตร                                                                340,072.85        957,571.79            340,067.85            957,566.79

ลิขสิทธิ์ซอฟแวรและอื่นๆ                                           540,744,544.80 372,192,570.42       24,886,999.08       24,457,488.13

รวม                                                                       643,320,328.66 469,230,749.57     127,738,909.22     122,167,576.05

15.หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 กลุมบริษัทฯ มีหนี้สินหมุนเวียนอื่นดังนี้

ประมาณการรับคืนสินคา                                             85,440,269.84    46,738,805.84        83,286,089.84       46,738,805.84

ภาษีขายยังไมถึงกำหนดชำระ                                45,631,441.32    45,414,970.50        29,906,949.84       22,554,550.88

อื่นๆ                                                                         33,606,062.60    21,562,183.68        13,968,153.85       13,071,695.62

รวม                                                                       164,677,773.76  113,715,960.02      127,161,193.53       82,365,052.34



 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 
                                                                                          
16.หนี้สินภายใตสัญญาเชาทางการเงิน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ2554 กลุมบริษัทมีหนี้สินภายใตสัญญาเชาทางการเงิน
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งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

       บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 25552554 2554

หนี้สินภายใตสัญญาเชาทางการเงิน                               21,270,927.44   13,469,541.52       21,270,927.44       13,469,541.52

หัก สวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป                               (4,586,604.69)   (2,487,906.12)       (4,586,604.69)      (2,487,906.12)

หนี้สินภายใตสัญญาเชาทางการเงินระยะยาว -สุทธิ  16,684,322.75   10,981,635.40       16,684,322.75       10,981,635.40

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 กลุมบริษัทไดทำสัญญาเชาทางการเงินเพื่อซื้อยานพาหนะ กำหนดการชำระคาเชา
เปนรายเดือนๆ ละ 0.48 ลานบาท ในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ (ป 2554: 0.26 ลานบาท) 
สวนท่ีถึงกำหนดชำระภายในหน่ึงป จำนวน 4.59 ลานบาท (ป 2554: 2.49 ลานบาท) แสดงภายใตหน้ีสินหมุนเวียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 กลุมบริษัทมีภาระผูกพันที่จะตองจายคาเชาขั้นต่ำตามสัญญาเชาทางการเงิน ดังนี้

บาท

ป

1                                                                                       5,792,643.36

2-5                                                                                     18,280,009.96

                                                                                     24,072,653.32

17.เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษัทยอยมีวงเงินกูยืมกับธนาคารพาณิชยแหงหน่ึง เพ่ือใชในการดำเนินงานของบริษัทยอย 
ซึ่งมีเงื่อนไขการจายชำระหนี้ ดังนี้
1) วงเงินกู 420 ลานบาท (คงเหลือยังไมไดเบิกใช 120 ลานบาท) กำหนดจายชำระเงินตนงวดแรกในเดือนมีนาคม 2556 
โดยมีอัตราดอกเบี้ยอางอิงตามตลาดเงินกู ซึ่งค้ำประกันโดยบริษัทฯ
2) วงเงินกู 210 ลานบาท (คงเหลือยังไมไดเบิกใช 189 ลานบาท) กำหนดจายชำระภายในป 2557 โดยมีอัตราดอกเบ้ีย
อางอิงตามตลาดเงินกู ซึ่งค้ำประกันโดยบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินมียอดคงเหลือเปนจำนวนเงิน 321 ลานบาท 
สวนท่ีถึงกำหนดชำระภายใน 1 ป ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 จำนวน 240 ลานบาท แสดงภายใตหน้ีสินหมุนเวียน



 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 
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งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 

อัตราคิดลด (รอยละ)                                                                           3.7

ประมาณการอัตราการขึ้นของเงินเดือน (รอยละ)                                              5 - 7

อายุครบเกษียณ (ป)                                                                            60

18.หนี้สินผลประโยชนของพนักงาน
          ผูเชี่ยวชาญอิสระรายหนึ่งไดทำการประเมินภาระหนี้สินที่ตองจายสำหรับผลประโยชนของพนักงาน 
โดยใชวิธีการ Projected unit credit ซ่ึงกลุมบริษัทไดต้ังสำรองผลประโยชนของพนักงาน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 
และ 2554 ดังนี้

       บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 25552554 2554

ผลประโยชนพนักงานตนป                                         15,971,219.00             -      13,912,727.00     -

บวก จำนวนที่รับรู                                                      16,565,680.12     17,390,936.00      14,544,862.32      15,306,179.00

หัก หนี้สินลดลงจากการชำระ                                   -    (1,419,717.00)  -        (1,393,452.00)

ผลประโยชนพนักงานปลายป                            32,536,899.12   15,971,219.00      28,457,589.32      13,912,727.00

       

มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันที่ไมไดจัดใหมีกองทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม                           

จำนวนที่ควรรับรูในกำไรหรือขาดทุน       

ตามรายงานของนักคณิตศาสตร       

ประกันภัยมีดังนี้       

     ตนทุนบริการปจจุบัน                                           6,136,971.00     5,918,005.00        5,051,633.52        4,871,394.00

     ตนทุนบริการในอดีต                                           8,598,063.12     9,859,113.00        7,865,002.80        8,979,761.00

     ดอกเบี้ยของภาระผูกพัน                              1,830,646.00     1,613,818.00        1,628,226.00        1,455,024.00

จำนวนที่รับรูในงบกำไรขาดทุน                            16,565,680.12   17,390,936.00      14,544,862.32     15,306,179.00

32,536,899.12 15,971,219.00 28,457,589.32 13,912,727.00

ขอสมมุติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันที่รายงาน



 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 
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25552554 2554

19.เงินปนผลรับจากบริษัทยอย  

       เงินปนผล

อัตราหุนละ (บาท)    รวมเปนจำนวนเงิน (ลานบาท)

2555บริษัท

บริษัท อารเอส อินสโตร มีเดีย จำกัด        

     ครั้งที่ 1                                                               -            31.81      -             6.20

     ครั้งที่ 2                                                               -            63.50      -           12.38

บริษัท สกาย-ไฮ เน็ตเวิรค จำกัด         

     ครั้งที่ 1                                                                   31.60                     11.72            7.90          11.72

     ครั้งที่ 2                                                                 384.00         240.00          96.00          60.00

บริษัท อาวอง จำกัด                                                     42.95       -             2.15        -

บริษัท อาร.เอส. เทเลวิชั่น จำกัด                                       15.20       -             0.61        -

บริษัท นาคาเซีย จำกัด                                                     86.00       -             3.46        -

                                   รวม                                              110.12                90.30

20.ทุนจดทะเบียน
การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ของบริษัทฯ มีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อใบสำคัญ

แสดงสิทธิฯ

วันที่ออกและเสนอขาย

ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ราคาใชสิทธิ

อัตราการใชสิทธิ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
ตอหุนสามัญ

จำนวนหุน

ที่ถูกใชสิทธิ

จำนวนหุนคงเหลือ
เพื่อรองรับ
การใชสิทธิ

กำหนดการ
ใชสิทธิ
ครั้งสุดทาย

(บาทตอหุน) (ลานหุน) (ลานหุน)

RS-W1 13 กุมภาพันธ 2551 ** 1.709 1:1.053 174.59 3.35 14 มกราคม 2554

RS-W2 14 มิถุนายน 2553 * 1.900 1:1   0.04

174.63

139.96

143.31

19 พฤษภาคม 2557

* ในวันท่ี 28 ธันวาคม 2555 ไดมีผูใชสิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธ์ิรุนท่ี 2 (RS-W2) จำนวน 9,065,700 หนวย เพ่ือซ้ือหุนสามัญจำนวน

 9,065,700 หุน มูลคาการใชสิทธิ 17,224,830 บาท โดยบริษัทไดจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนที่ชำระแลวกับทางกระทรวงพาณิชย

 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2556 จึงทำให ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯแสดงเปนเงินรับลวงหนาคาหุนทั้งจำนวนอยูในสวนของผูถือหุน

** ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที ่ออกและเสนอขายของบริษัทฯ เมื ่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2551 ไดหมดอายุแลว 

โดยมียอดคงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ไมสามารถใชสิทธิไดแลวจำนวน 1.54 ลานหนวย



 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 
                                                                                          

           ราคาตลาดของหุนสามัญซื้อคืนดังกลาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มูลคารวม 103.55 ลานบาท 
ขาดทุนจากการจำหนายหุนสามัญซ้ือคืน (ถามี) จะรับรูไปยังบัญชีกำไรสะสมในงบการเงินของบริษัทฯ เม่ือจำหนาย
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21.หุนสามัญซื้อคืน/สำรองหุนสามัญซื้อคืน

หุนสามัญซื้อคืน
          เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 1/2555 มีมติใหซื้อหุนสามัญคืน
จำนวนไมเกิน 26 ลานหุน คิดเปนไมเกินรอยละ 2.9 ของจำนวนหุนท่ีจำหนายท้ังหมด (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 
บริษัทฯมีหุนที่ออกจำหนายไดแลวทั้งหมดจำนวน 882,654,428 หุน) และวงเงินสูงสุดที่จะใชในการซื้อหุนคืน
จำนวนไมเกิน 75 ลานบาท เพ่ือวัตถุประสงค ในการบริหารทางการเงิน เน่ืองจากบริษัทฯมีสภาพคลองสวนเกิน
โดยทำการซ้ือคืนหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กำหนดระยะเวลาท่ีจะซ้ือหุนคืนภายในระยะเวลา 6 เดือน 
นับต้ังแตวันท่ี 8 มีนาคม 2555 ถึงวันท่ี 7 กันยายน 2555 โดยกำหนดระยะเวลาการจำหนายหุนท่ีซ้ือคืนเม่ือพนกำหนด 6 เดือน 
นับแตการซ้ือหุนคืนเสร็จส้ินโดยขายคืนภายใน 3 ป 
         การเปลี่ยนแปลงของบัญชีหุนสามัญซื้อคืนสำหรับปสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2555 มีรายละเอียดดังนี้

                                                             งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

                                                                                   หุน                     บาท

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555                                   -                        -

ซื้อเพิ่มในระหวางป                                                                        17,700,000       74,671,816.00

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555                              17,700,000       74,671,816.00

สำรองหุนสามัญซื้อคืน
           การเปล่ียนแปลงของบัญชีสำรองหุนสามัญซ้ือคืนสำหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 มีรายละเอียดดังน้ี

บาท

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555                                                -

สำรองเพิ่มขึ้นในระหวางป                                                                                            74,671,816.00

สำรองลดลงในระหวางป                                                                           -

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555                                                                74,671,816.00



 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 
                                                                                          

         ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 3/2555 มีมติใหจัดสรรสำรองตามกฎหมาย จำนวน 6,368,378 บาท 
และ จายเงินปนผลจากกำไรสุทธิสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 ในอัตราหุนละ 0.10 บาท 
จำนวน   872,930,828 หุน  รวมเปนเงิน 87.29 ลานบาท   โดยบริษัทฯ ไดจายเงินปนผลใหกับผูถือหุน
ในวันที่ 5 กันยายน 2555 แลว

        ตามมติท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2554 เม่ือวันท่ี 1 เมษายน 2554 ไดมีมติใหจัดสรรสำรองตามกฎหมาย
จำนวน 7,228,639.26 บาท และจายเงินปนผลจากกำไรสุทธิสำหรับป 2553 ในอัตราหุนละ 0.15 บาท 
จำนวน 882,654,428 หุน รวมเปนเงิน 132.40 ลานบาท โดยบริษัทฯ ไดจายเงินปนผลใหกับผูถือหุน
ในวันที่ 21 เมษายน 2554 แลว

          ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2554 มีมติใหจายเงินปนผลจากกำไรสุทธิสำหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2554 ในอัตราหุนละ 0.10 บาทจำนวน 882,654,428 หุน รวมเปนเงิน 88.26 ลานบาท
โดยบริษัทฯ ไดจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนในวันที่ 9 กันยายน 2554 แลว

23.สวนเกินทุนมูลคาหุนและสำรองตามกฎหมาย

สวนเกินมูลคาหุน
          หุนท่ีจดตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษัทฯ 
เสนอขายหุนสูงกวามูลคาหุนท่ีจดทะเบียนไว บริษัทฯ ตองนำคาหุนสวนเกินน้ีต้ังเปนทุนสำรอง (“สวนเกินมูลคาหุน”) 
บัญชีทุนสำรองนี้จะนำไปจายเปนเงินปนผลไมได

สำรองตามกฎหมาย
            ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทฯจะตองจัดสรรทุนสำรอง 
(“สำรองตามกฎหมาย”) อยางนอยรอยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปหักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) 
จนกวาสำรองดังกลาวมีจำนวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสำรองน้ีจะนำไปจายเปนเงินปนผลไมได

22.เงินปนผล
         ตามมติท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2555 เม่ือวันท่ี 19 เมษายน 2555 ไดมีมติใหจัดสรรสำรองกฎหมาย
จำนวน10,730,387.57 บาท และจายเงินปนผลจากกำไรสุทธิสำหรับป 2554 ในอัตราหุนละ 0.05 บาท จำนวน 882,654,428 ห ุน 
รวมเปนเงิน 44.13 ลานบาท โดยบริษัทฯกำหนดจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนในวันที่ 4 พฤษภาคม 2555 แลว
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บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 
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24.คาใชจายตามลักษณะ
คาใชจายตามลักษณะที่สำคัญสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้

       พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 25552554 2554

การเปลี่ยนแปลงในสินคาสำเร็จรูปและงานระหวางทำ                    (68,481)         (7,997)      (20,417)        (5,701)

ตนทุนบริการและวัตถุดิบใชไป                                              1,670,834    1,432,844      899,793      861,728

คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน                                                               602,018       568,102      479,677      438,424

คาเสื่อมราคา                                                                               57,430         52,339        34,472        24,912

คาใชจายคาเชาและสาธารณูปโภค                                                 106,210       102,708        79,953        76,300

คาใชจายในการสงเสริมการขายและโฆษณาประชาสัมพันธ          8,736         63,967          2,348          8,358

ขาดทุนจากการดอยคาสินทรัพย                                                     8,596         17,414          9,054        -

ขาดทุนจากการทำลายสินคาลาสมัยและคาเผ่ือสินคาลาสมัย         23,645         20,619        22,787        21,302
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บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 
                                                                                              

 

 

 

  

                                  

                                                                                                                         บาท

                           ธุรกิจเพลง              ธุรกิจสื่อ      ธุรกิจโชวบิซ         ธุรกิจบริการและอื่น ๆ     รวม                รายการตัดบัญชี      รวม

รายได                              979,791,986.77       1,315,008,528.80       760,319,609.19          17,370,467.40      3,072,490,592.16     (260,099,259.50)        2,812,391,332.66

รายไดภายนอก                  883,215,707.91       1,192,978,748.48       718,826,408.87          17,370,467.40      2,812,391,332.66               -            2,812,391,332.66

รายไดภายใน                    96,576,278.86  122,029,780.32         41,493,200.32           -                          260,099,259.50     (260,099,259.50)                -

ตนทุนขายและผลิต       515,603,116.58  910,046,191.83       639,492,135.91          23,460,008.69 2,088,601,453.01     (263,641,726.38)        1,824,959,726.63

กำไร(ขาดทุน)ขั้นตน       464,188,870.19  404,962,336.97       120,827,473.28          (6,089,541.29)   983,889,139.15          3,542,466.88   987,431,606.03

สินทรัพยถาวร                    19,222,227.71  100,389,482.68          2,656,653.49         137,251,486.68   259,519,850.56                    -               259,519,850.56

25.ขอมูลทางการเงินจำแนกตามสวนงาน
          ขอมูลทางการเงินจำแนกตามสวนงานจะแสดงขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการประเภทตางๆ ของกลุมกิจการที่กลุมบริษัทดำเนินงานอยู 
กลุมบริษัทนำเสนอสวนงานธุรกิจเปนรูปแบบหลักในการรายงาน โดยพิจารณาจากระบบการบริหารการจัดการและโครงสรางการรายงานทางการเงินภายใน
ของกลุมบริษัทเปนเกณฑในการกำหนดสัดสวนงาน ผลไดเสียสินทรัพยและหน้ีสินตามสวนงานเปนรายการท่ีเก่ียวของโดยตรงกับสวนงานหรือท่ีสามารถปนสวน
ใหกับสวนงานไดอยางสมเหตุสมผล รายการท่ีไมสามารถปนสวนไดสวนใหญประกอบดวย ดอกเบ้ียหรือเงินปนผลท้ังสวนของสินทรัพยและรายได เงินใหกูยืม 
เงินกูยืมและดอกเบี้ยจาย และสินทรัพยและคาใชจายองคการ

สวนงานภูมิศาสตร
         กลุมบริษัทดำเนินธุรกิจหลักในประเทศไทยเทานั้น ดังนั้นฝายบริหารจึงพิจารณาวากลุมบริษัทมีสวนงานทางภูมิศาสตรเพียงสวนงานเดียว

สวนงานธุรกิจ
         สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ขอมูลที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามประเภทสวนงานทางธุรกิจ มีดังนี้
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บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 
                                                                                              

 

 

 

  

                                  

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ขอมูลที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามประเภทสวนงานทางธุรกิจ มีดังนี้

                                                                                                                                                       บาท

                                    ธุรกิจเพลง                 ธุรกิจสื่อ       ธุรกิจโชวบิซ             ธุรกิจบริการและอื่น ๆ         รวม                   รายการตัดบัญชี                     รวม

รายได                                1,043,798,630.22         1,045,763,194.47       916,666,292.38           38,885,345.25       3,045,113,462.32     (315,757,299.63)         2,729,356,162.69

รายไดภายนอก                     934,477,034.35 941,852,304.56       814,141,478.53           38,885,345.25       2,729,356,162.69                -             2,729,356,162.69

รายไดภายใน                     109,321,595.87 103,910,889.91       102,524,813.85              -                             315,757,299.63     (315,757,299.63)           -

ตนทุนขายและผลิต       543,901,867.90 784,061,326.90       785,257,725.63           58,210,127.54        2,171,431,047.97     (318,269,112.73)         1,853,161,935.24

กำไร(ขาดทุน)ขั้นตน       499,896,762.32 261,701,867.57       131,408,566.75         (19,324,782.29)  873,682,414.35           2,511,813.10  876,194,227.45

สินทรัพยถาวร                       19,379,548.46   35,597,898.63           2,089,281.35           54,696,627.50  111,763,355.94                  -                111,763,355.94



 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 
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26.เครื่องมือทางการเงิน

           กลุมบริษัทไมมีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินที่เปนตราสารอนุพันธเพื่อการเก็งกำไร

หรือเพื่อการคา

ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ

           กลุมบริษัทมีความเส่ียงดานการใหสินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีการคา แตอยางไรก็ตามบริษัทฯและบริษัทยอย

มีนโยบายท่ีจะทำธุรกรรมกับผูคาท่ีมีสถานะทางการเงินท่ีดีเพ่ือลดโอกาสของการสูญเสียทางการเงิน ในกรณีท่ีมีลูกคา

ที่คาดวาจะเก็บเงินไมได บริษัทฯและบริษัทยอยไดมีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

            ความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ีย หมายถึงความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบ้ียในตลาด 

ซ่ึงสงผลกระทบตอการดำเนินงานและกระแสเงินสดของกลุมบริษัท ผูบริหารเช่ือวากลุมบริษัทมีความเส่ียงในอัตราดอกเบ้ียนอย

เน่ืองจากอัตราดอกเบ้ียเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมท่ีไดรับเปนอัตราตลาดและเงินกูยืมสวนใหญจะครบกำหนด

ในระยะเวลาอันสั้น ดังนั้น กลุมบริษัทจึงไมไดปองกันความเสี่ยงดังกลาว

ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลอง

            กลุมบริษัทมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคลองโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

ใหเพียงพอตอการดำเนินงานของกลุมบริษัท  และเพื่อทำใหผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง

มูลคายุติธรรม

            มูลคายุติธรรม หมายถึง จำนวนเงินท่ีผูซ้ือและผูขายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยหรือชำระหน้ีสินกัน ในขณะท่ี 

ทั้งสองฝาย มีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยนกัน และสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระ

ในลักษณะของผูท่ีไมมีความเก่ียวของกัน กลุมบริษัทใชวิธีการและสมมติฐานดังตอไปน้ีในการประมาณมูลคายุติธรรม

ของเคร่ืองมือทางการเงิน เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินเหลาน้ีจะครบกำหนดในระยะเวลาอันส้ัน เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  

ลูกหน้ีการคามีราคาตามบัญชีใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม เจาหน้ีการคามีมูลคายุติธรรมโดยคิดจากราคาตามบัญชี

ในงบแสดงฐานะการเงิน เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะส้ันและเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

มีราคาตามบัญชีใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม ทั้งนี้เนื่องจากมีอัตราดอกเบี้ยที่ผันแปรตามอัตราตลาด

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

             กลุมบริษัทมีรายการบางรายการเปนเงินตราตางประเทศ ซึ่งทำใหเกิดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง

ของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ อยางไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายปองกันความเส่ียงดังกลาว โดยการเขาทำสัญญา 

ซ้ือ-ขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 กลุมบริษัทไมมีการทำสัญญาขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 



 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 
                                                                                          

งบการเงิน 182

27.การบริหารจัดการทุน

           วัตถุประสงคของบริษัทฯในการบริหารทางการเงิน คือ การดำรงไวซ่ึงความสามารถในการดำเนินงานอยางตอเน่ือง 

และการดำรงไวซึ่งโครงสรางของทุนที่เหมาะสม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 งบการเงินรวมแสดงอัตราสวนหน้ีสินตอทุนเปน 0.98 : 1 (งบการเงินเฉพาะกิจการ 0.63 : 1)

28.ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

28.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 กลุมบริษัทมีภาระผูกพันกับธนาคารพาณิชย ดังนี้

                                                                 งบการเงินรวม                   งบการเงินเฉพาะกิจการ

                                                                          2555                 2554                  2555                  2554

วงเงินสินเชื่อตางๆ ที่ไดรับ    

 - วงเงินที่ยังไมไดใช (ลานบาท)                                            863                   780                     500                   530

 - วงเงินที่ยังไมไดใช (ลานดอลลาร)                                                4                       4            -                           -

   Forward Contract (Sold)    

 - วงเงินที่ยังไมไดใช (ลานดอลลาร)                                                5                       5             -                           -

 - วงเงินที่ยังไมไดใช (ลานยูโร)                                             3.5          -                           -                           -

28.2  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทฯมีภาระผูกพันเก่ียวกับหนังสือค้ำประกันจากธนาคารใหแกบริษัท

บริษัทยอยและบริษัทอื่นดังตอไปนี้

งบการเงินรวม                       งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555               2554                  2555      2554

ค้ำประกันใหบริษัทยอย 

(หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา)

ค้ำประกันใหบริษัทฯบริษัทยอย

และบริษัทอื่น (หนวย : ลานบาท)

          1.00               1.00           -                        -

28.86              58.96   -              58.96

28.3  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯมีภาระผูกพันในการค้ำประกันการจายคาลิขสิทธิ์ของบริษัทยอย

กับหนวยงานตางประเทศแหงหนึ่ง
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28.4 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 กลุมบริษัทมีภาระผูกพันในการจายคาเชาอาคาร อุปกรณ และคาบริการตามสัญญา ดังน้ี

                                                                                                  ลานบาท

                                                                        งบการเงินรวม        งบการเงินเฉพาะกิจการ

  จายชำระภายใน  

   1 ป                                                                                 53.32                       42.07

   2 ถึง 3 ป                                                                     70.74                       57.28

28.5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทฯและบริษัทยอยถูกฟองรองเรียกคาเสียหาย เนื่องจาก 

        การปฏิบัติงานเก่ียวกับการละเมิดลิขสิทธ์ิของบริษัทฯ จำนวนทุนทรัพย 236.17 ลานบาท และ 235.38 ลานบาท 

        ตามลำดับ อยางไรก็ดีบริษัทฯ และบริษัทยอยไดตั้งประมาณการหนี้สินรวมจำนวนเงิน 10.50 ลานบาท 

        และ 3.75 ลานบาท ตามลำดับ ปจจุบันอยูระหวางการพิจารณาของศาล 

28.6 บริษัทยอยสองแหง ไดทำสัญญาซ้ือลิขสิทธ์ิกับหนวยงานตางประเทศสองแหง โดยมีหน้ีสินท่ีจะตองจายชำระ

         ในระหวางป 2553 ถึง 2557 เปนจำนวนเงินตามท่ีระบุในสัญญารวมค้ำประกันโดยบริษัทใหญ ธนาคารพาณิชยแหงหน่ึง

        ออกหนังสือค้ำประกันตามคางวดที่ถึงกำหนดชำระในแตละงวด

28.7 บริษัทใหญและบริษัทยอยมีภาระจายชำระคาเชาชองสัญญาณโทรทัศนตามสัญญารวมผลิตรายการและการใหโฆษณา

        และคาสัมปทานสื่อโฆษณาในโมเดิรนเทรด ตามลำดับ

28.8 บริษัทยอยทำสัญญาคาเชาที่ดินกับบริษัทอื่น กำหนดระยะเวลา 9 ป ตั้งแตวันที่  1 มกราคม 2551 ถึงวันที่ 

         31 ธันวาคม 2559 จำนวนเงินรวม 17.11 ลานบาท บริษัทฯมีภาระผูกพันท่ีจะตองจายคาเชาเดือนละ 0.23 ลานบาท

28.9 บริษัทฯและบริษัทยอยสองแหงไดทำสัญญากับบริษัทสามแหงจำนวน 5 สัญญา เพื่อใชบริการเกี่ยวกับ

        การรับสงสัญญาณโทรทัศนผานดาวเทียม โดยมีกำหนดระยะเวลาต้ังแตป 2555-2565 โดยบริษัทฯ ตกลงจายคาธรรมเนียม

        สำหรับการใชบริการและจายคาใชจายตางๆท่ีเก่ียวกับการใชบริการดังกลาวตามท่ีระบุไวในสัญญา ท้ังน้ี บริษัทฯ 

        ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ที่ระบุไวในสัญญา

28.10 บริษัทยอยสองแหงไดทำสัญญาเชาเวลาของสถานีวิทยุกระจายเสียงกับสวนราชการจำนวน 4 สัญญา 

กำหนดระยะเวลา 2 ป ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2556 

ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557โดยมีอัตราคาเชาตามที่ระบุในสัญญา

28.11 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีภาระผูกพันเก่ียวกับการกอสรางทรัพยสินเปน จำนวนเงิน 20.71 ลานบาท
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29.การจัดประเภทรายการบัญชีใหม

            รายการบางรายการในงบการเงินสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ไดจัดประเภทใหมใหสอดคลอง

กับการแสดงรายการในงบการเงินสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 

30.การอนุมัติงบการเงิน

            งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติใหออกโดยกรรมการผูมีอำนาจของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2556
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