




พนัธกิจ (Mission)

วิสัยทัศน์ (Vision)
เราคือผู้สร้างสรรค์ธุรกิจใหม่

ด้วยการต่อยอดจากจุดแข็งในธุรกิจสื่อและบันเทิง

อาร์เอสจะนำาจุดแข็งจากธุรกิจสื่อของตนเอง 

ไปต่อยอดในทุกธุรกิจที่มีโอกาส 

เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า 

ด้วยทีมบุคลากรที่มีความเป็นเลิศ 

พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและแสวงหาโอกาสใหม่ๆ อยู่เสมอ 

ภายใต้ระบบการจัดการและเทคโนโลยีที ่ทันสมัย
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การไม่ยึดติดกับความสำาเร็จในอดีต และต้อง

เข้าใจว่าไม่มีสูตรสำาเร็จตายตัวใดๆ เพื่อให้ธุรกิจ

ประสบความสำาเร็จ สิ่งสำาคัญอยู่ที ่การเรียนรู้และ

เข้าใจเรื ่องราวในอดีต ค้นหาจุดแข็ง ลบจุดอ่อน 

พัฒนาตัวเราตามการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย 

เพื่อให้มีสายตาที่แม่นยำาและสามารถคาดการณ์

อนาคตได้ดีขึ ้น ผนวกกับการหลอมรวมกันของ

สัญชาตญาณของการอยู่รอดและสัญชาตญาณ

ของการเอาชนะ และทัศนคติเชิงบวก พร้อมที่

จะทุ่มเทฝ่าฟันทุกอุปสรรค และนั่นจะเป็นพลัง 

ที่ก้าวสู่ความสำาเร็จ
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“การไม่ยึดติดกับความส�าเร็จในอดีต และต้องเข้าใจว่าไม่มีสูตรส�าเร็จตายตัวใดๆ เพื่อให้ธุรกิจประสบความส�าเร็จ สิ่งส�าคัญอยู ่ ท่ี 
การเรยีนรูแ้ละเข้าใจเรือ่งราวในอดตี ค้นหาจดุแขง็ ลบจดุอ่อน พัฒนาตวัเราตามการเปลีย่นแปลงของยคุสมยั เพือ่ให้มสีายตาทีแ่ม่นย�าและสามารถ
คาดการณ์อนาคตได้ดีขึ้น ผนวกกับการหลอมรวมกันของสัญชาตญาณของการอยู่รอดและสัญชาตญาณของการเอาชนะ และทัศนคติเชิงบวก 
พร้อมที่จะทุ่มเทฝ่าฟันทุกอุปสรรค น่ันจะเป็นพลังท่ีก้าวสู่ความส�าเร็จได้ไม่ยากนัก” ปีนี้ถือเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ของอาร์เอสที่ต้องเผชิญกับ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เข้ามาท�าให้หลายอุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลงไปจากหน้ามือเป็นหลังมือ แต่อาร์เอสก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าผู้ที่ยอมรับ
การเปลี่ยนแปลง ไม่หยุดนิ่ง เชื่อมั่นต่อพลังบวกของตนเอง (Passion to Win) และพร้อมที่จะปรับตัวไปกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ จะยืนหยัด
และเป็นผู้ชนะในอุตสาหกรรมได้

ในปี 2560 ที่ผ่านมา ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งของธุรกิจอาร์เอสที่มีจุดเปล่ียนที่ส�าคัญ (Transformation) เรามองหาโอกาส และใช้ความช�านาญ 
ผนวกกับจุดแข็งที่มีอยู่ในมือ ท�าให้ธุรกิจใหม่ “ธุรกิจสุขภาพและความงาม” ประสบความส�าเร็จอย่างงดงามด้วยการต่อยอดจากธุรกิจเดิม 
นอกเหนือจากช่อง 8 ที่มีเรตติ้งเติบโตก้าวกระโดดกว่าร้อยละ 30 จากปีก่อนหน้า รวมถึงหลายรายการของช่อง 8 มีเรตติ้งสูงเทียบเท่ากลุ่มผู้น�า
แล้วนั้น ธุรกิจใหม่ ซึ่งก็คือ ธุรกิจสุขภาพและความงาม ท�ารายได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์กว่า 6 เท่าจากปีก่อน และจะเป็นธุรกิจที่ก้าวขึ้นมาเป็น
ธุรกิจหลักในปี 2561 ด้วย

ผลประกอบการของปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้รวมเท่ากับ 3,502 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นจากปีก่อนกว่าร้อยละ 17 จากการเติบโตของรายได ้
ทัง้ “ธรุกจิสขุภาพและความงาม” และ “ช่อง 8” อาร์เอสใช้แต้มต่อของการมสีือ่ทีห่ลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ “ช่อง 8” ทีป่ระสบความส�าเรจ็ 
มีเรตต้ิงอยู่ในกลุ่มผู้น�า มีข้อได้เปรียบในเชิงการท�าการตลาด มีฐานผู้ชมหลากหลายที่เหมาะสมกับสินค้า ท�าให้มีการวางโฆษณาบนโทรทัศน์ได้
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงข้ึนต่อเนื่อง เป็นการต่อยอดจากธุรกิจเดิมโดยไม่ต้องใช้เงินลงทุนสูง และเป็นธุรกิจท่ีอยู่ในเทรนด์ของโลก 
ในปีท่ีผ่านมา นอกเหนือจากการท�าให้ “บริษัท ไลฟ์สตาร์ จ�ากัด” สร้างแบรนด์สินค้าคุณภาพด้านสุขภาพและความงาม ซึ่งได้รับการตอบรับ 
อย่างท่วมท้น (Product Champion) ทั้งจากหน้าจอโทรทัศน์ ออนไลน์ และการซื้อผ่านร้านค้าปลีกสมัยใหม่ อีกทั้งบุคลากรของอาร์เอสและ
ซอฟต์แวร์ที่มีอยู่เดิม ได้ถูกพัฒนาท�าให้เกิดระบบเทเลเซลล์ “โทร 1781” ที่มีประสิทธิภาพ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าได้แม่นย�าขึ้น ท�าให้
บริษัทฯ ปิดการขายได้เพิ่มขึ้นในทุกๆ เดือน นอกจากนี้ อาร์เอสยังได้ร่วมมือกับพันธมิตรซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้าสุขภาพและความงามอีกหลายราย 
น�าสินค้าโฆษณาและขายผ่านช่องทางส่ือต่างๆ ของอาร์เอส ท�าให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดทั้งในแง่ของเวลาโฆษณาและมีสินค้าคุณภาพท่ี 
หลากหลายขึน้ ส่ิงทีก่ล่าวมาทัง้หมดนี ้เป็นผลให้รายได้รายเดอืนของธรุกิจสขุภาพและความงามสงูขึน้กว่าเดอืนก่อนหน้าตลอดทัง้ปี 2560 ทีผ่่านมา

ในส่วนของ “ช่อง 8” ธุรกิจท่ีเป็นฐานส�าคัญในการต่อยอดไปสู่ธุรกิจใหม่ ปีที่ผ่านมามีเรตต้ิงเติบโตกว่าร้อยละ 30 เป็นผลมาจากความ 
หลากหลายของรายการต่างๆ บนช่อง 8 ซึ่งได้รับความนิยมอย่างสูงจากผู้ชมทั่วประเทศ ทั้งจากรายการข่าว “คุยข่าวเช้าช่อง 8” และรายการ 
ในกลุม่กฬีา ทีท่�าเรตติง้ข้ึนกลุม่ผูน้�าตดิอันดบั 1-2 อย่างต่อเนือ่ง รวมถงึการทบุสถิตซิรีีส์ต่างประเทศท้ัง “สีดาราม ศกึรักมหาลงกา” และ “หนมุาน 
สงครามมหาเทพ” ที่ประสบความส�าเร็จอย่างมาก มีผู้ชมกว่า 3 ล้านคน และก่อให้เกิดปรากฏการณ์ซีรีส์อินเดียกลับมาฟีเวอร์อีกครั้งในไทย 
รวมถึงละครและรายการวาไรตี้ก็ได้รับการตอบรับที่ดีเช่นกัน

ในปี 2561 จะเป็นอีกปีที่จะได้เห็นการเติบโตต่อจากการปรับเปลี่ยนธุรกิจที่ประสบความส�าเร็จแล้ว (Transformation) ของอาร์เอส 
เราใช้แนวคิดท�าธุรกิจใหม่ไร้กรอบ (Beyond the Limit) ซึ่งไม่ยึดติดกับรูปแบบเดิม ด�าเนินธุรกิจแบบยืดหยุ่นไปตามทิศทางของตลาด และจะใช้
สือ่ทีม่ผีลักดนัธรุกจิในกลุม่ “สขุภาพความงามและพาณชิย์” ให้เตบิโต และต่อยอดไปสูธ่รุกจิใหม่ทีเ่กีย่วเนือ่งกนั ในส่วนของธรุกจิเพลง จะด�าเนนิ
ธุรกิจภายใต้แนวคิดดนตรีไร้ขอบ พร้อมใช้กลยุทธ์ ศิลปินเป็นศูนย์กลาง (Artist Centric) เพื่อสร้างรายได้ทุกมิติและทุกประเภทธุรกิจ ให้ธุรกิจ
เกือ้หนนุและสร้างคณุค่าร่วมระหว่างกนั เพือ่ให้อาร์เอสเป็นอกีหนึง่ในบรษัิทมหาชนจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ไทย ทีม่มีลูค่าตามราคาตลาด
สูงขึ้นตามมูลค่าที่แท้จริงของบริษัทฯ อย่างมั่นคง

ในนามของผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้า หน่วยงานราชการ และผู้มีส่วนได้เสีย 
ทีเ่ชือ่มัน่ และสนบัสนนุบรษิทัฯ ด้วยดเีสมอมา รวมถงึพนกังาน และศลิปินทกุท่านทีทุ่่มเทแรงกาย แรงใจ พร้อมทีจ่ะปรบัตวัตามการเปลีย่นแปลง
ของโลก และเผชิญกับทุกสถานการณ์แม้ในช่วงที่ท้าทายที่สุดของบริษัทฯ เราจะร่วมมือกันน�าพาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงต่อไป

          นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์
                                                 ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สารจากประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล

นายดนัยศิษฏ์ เปสลาพันธ์

นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์

นายดามพ์ นานา

กรรมการ กรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

เลขานุการบริษัท 
และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการบริหารความเสี่ยง

และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร 
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการ กรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

คณะกรรมการบริษัท
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นายพิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์

นางวรรณสุดา ธนสรานาต

นายโสรัตน์ วณิชวรากิจ

พลเอก ไพโรจน์ พานิชสมัย

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการ

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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คณะกรรมการบริษัท

นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร 
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อายุ 55 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 31.78

การศึกษา : 
	 l  ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
	 l  ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
 
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :
 Director Accreditation Program (DAP) ปี 2546

การอบรมหลักสูตรต่างๆ ในปี 2560 : 
 -

ประสบการณ์การทำางาน : 
 2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท อาร์เอส จำากัด (มหาชน)
 2546 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อาร์เอส จำากัด (มหาชน)
 2535 - ปัจจุบัน  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์เอส จำากัด (มหาชน)
 2546 - 2555  ประธานกรรมการ บริษัท อาร์เอส จำากัด (มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ได้ถือหุ้นโดย บมจ.อาร์เอส :
 กรรมการ บริษัท เชษฐโชติศักดิ์ จำากัด
 กรรมการ บริษัท เม็มเบอร์ชิป จำากัด
 กรรมการ บริษัท ไทเกอร์ฟัน จำากัด
 กรรมการ บริษัท เชษฐโชติ จำากัด
 กรรมการ บริษัท ซอร์ริ่ง ไทเกอร์ จำากัด
 กรรมการ บริษัท โกลเด้น ไทเกอร์ จำากัด

สัดส่วนการถือหุ้น ต้นปี 2560 (หุ้น)  334,153,700
ซื้อ/ได้มาระหว่างปี 2560 (หุ้น)   9,781,300
จำาหน่าย/โอนออกระหว่างปี 2560 (หุ้น) 22,935,000
สัดส่วนการถือหุ้น สิ้นปี 2560 (หุ้น)  321,000,000



การศึกษา : 
 l  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์  
      แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 l  ปริญญาตรี สถิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 l  Executive Development Program รุ่นที่ 4 (EDP4) ปี 2552 สมาคมบริษัท
      จดทะเบียนไทย
 
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :
 Director Certification Program (DCP) ปี 2550
 Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547

การอบรมหลักสูตรต่างๆ ในปี 2560 : 
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 23 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประสบการณ์การทำางาน : 
 2554 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท อาร์เอส จำากัด (มหาชน)
 2553 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
    บริษัท อาร์เอส จำากัด (มหาชน)
 2551 - ปัจจุบัน  เลขานุการบริษัท บริษัท อาร์เอส จำากัด (มหาชน)
 2550 - ปัจจุบัน  ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท อาร์เอส จำากัด (มหาชน)
 2547 - ปัจจุบัน  กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการพัฒนา  
    ทรัพยากรบุคคล บริษัท อาร์เอส จำากัด (มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ได้ถือหุ้นโดย บมจ.อาร์เอส :
 -

สัดส่วนการถือหุ้น ต้นปี 2560 (หุ้น)  -
ซื้อ/ได้มาระหว่างปี 2560 (หุ้น)   -
จำาหน่าย/โอนออกระหว่างปี 2560 (หุ้น) -
สัดส่วนการถือหุ้น สิ้นปี 2560 (หุ้น)  -

นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล
กรรมการ
กรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ประธานกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
เลขานุการบริษัท 
และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

อายุ 47 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น : -

 บริษัท อาร์เอส จำากัด (มหาชน) 7



การศึกษา : 
 l  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ( MBA) University of Notre Dame,
      Indiana, U.S.A 

 l  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :
 Director Certification Program (DCP) ปี 2551

 Director Accreditation Program (DAP) ปี 2551

การอบรมหลักสูตรต่างๆ ในปี 2560 : 
 -

ประสบการณ์การทำางาน : 
 2550 - ปัจจุบัน  กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
    บริษัท อาร์เอส จำากัด (มหาชน) 
 2554 - 2559   กรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท อาร์เอส จำากัด (มหาชน)
 2553 - 2559   กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อาร์เอส จำากัด (มหาชน)
 2545 - 2550   Senior Vice President 

    ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำากัด (HSBC)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ได้ถือหุ้นโดย บมจ.อาร์เอส :
 -

สัดส่วนการถือหุ้น ต้นปี 2560 (หุ้น)  -
ซื้อ/ได้มาระหว่างปี 2560 (หุ้น)   -
จำาหน่าย/โอนออกระหว่างปี 2560 (หุ้น) -
สัดส่วนการถือหุ้น สิ้นปี 2560 (หุ้น)  -

นายดามพ์ นานา
กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

อายุ 48 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น : -

8



การศึกษา : 
 l  น.บ.ท. เนติบัณฑิตไทย สำานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 l  น.บ. นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
 l  ประกาศนียบัตรกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ สำานักอบรมศึกษากฎหมาย
      แห่งเนติบัณฑิตยสภา 
 l  ประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร สำานักอบรมและศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :
 Director Certification Program (DCP) ปี 2551
 Director Accreditation Program (DAP) ปี 2551
 Financial Statements for Directors (FSD) ปี 2551

การอบรมหลักสูตรต่างๆ ในปี 2560 : 
 -

ประสบการณ์การทำางาน : 
 1 กุมภาพันธ์ 2560 - ปัจจุบัน กรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหารความเส่ียง 
     บริษัท อาร์เอส จำากัด (มหาชน)
 2558 - ปัจจุบัน   ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายกฎหมาย บริษัท อาร์เอส จำากัด (มหาชน)
 2551 - ปัจจุบัน   กรรมการ บริษัท อาร์เอส จำากัด (มหาชน)
 2550 - 2558   รองกรรมการผู้อำานวยการอาวุโส สำานักกฎหมาย
     บริษัท อาร์เอส จำากัด (มหาชน)
 2555 - 2557   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
     บริษัท อาร์เอส จำากัด (มหาชน)
 2540 - 2550   ท่ีปรึกษากฎหมาย บริษัท อาร์เอส จำากัด (มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ได้ถือหุ้นโดย บมจ.อาร์เอส :
 -

สัดส่วนการถือหุ้น ต้นปี 2560 (หุ้น)  -
ซื้อ/ได้มาระหว่างปี 2560 (หุ้น)   -
จำาหน่าย/โอนออกระหว่างปี 2560 (หุ้น) -
สัดส่วนการถือหุ้น สิ้นปี 2560 (หุ้น)  -

นายดนัยศิษฏ์ เปสลาพันธ์
กรรมการ
กรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย

อายุ 62 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น : -

 บริษัท อาร์เอส จำากัด (มหาชน) 9



การศึกษา : 
 l  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
 l  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)
 
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :
 Director Certification Program (DCP) ปี 2556

การอบรมหลักสูตรต่างๆ ในปี 2560 : 
 -

ประสบการณ์การทำางาน : 
 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อาร์เอส จำากัด (มหาชน)
 2543 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แพนเอเชียอุตสาหกรรม จำากัด

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ได้ถือหุ้นโดย บมจ.อาร์เอส :
 บริษัท แพนเอเชียอุตสาหกรรม จำากัด

สัดส่วนการถือหุ้น ต้นปี 2560 (หุ้น)  115,000,000
ซื้อ/ได้มาระหว่างปี 2560 (หุ้น)             -
จำาหน่าย/โอนออกระหว่างปี 2560 (หุ้น)           -
สัดส่วนการถือหุ้น สิ้นปี 2560 (หุ้น)  115,000,000

นายโสรัตน์ วณิชวรากิจ
กรรมการ

อายุ 44 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 11.38
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การศึกษา : 
 l  ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 l  ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 l  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 966
  
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :
 Director Certification Program (DCP) ปี 2550
 Audit Committee Program (ACP) ปี 2548
 Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547

การอบรมหลักสูตรต่างๆ ในปี 2560 : 
 -

ประสบการณ์การทำางาน : 
 2557 - ปัจจุบัน   กรรมการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำากัด (มหาชน)
 กุมภาพันธ์ 2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
     และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
     บริษัท อาร์เอส จำากัด (มหาชน)
 2546 - ปัจจุบัน   กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และรองประธาน
     กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน 
     บริษัท เจมาร์ท จำากัด (มหาชน)
 2544 - ปัจจุบัน    ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทท่ีปรึกษาในเครือ
     บริษัท โปรเฟสช่ันแนล อัลไลแอนซ์ กรุ๊ป จำากัด
 2535 - ปัจจุบัน   กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท โปลิฟาร์ม จำากัด 
 2545 - 2557   กรรมการบริหาร บริษัท ภูเก็ต อินเตอร์เนช่ันแนล    
     ฮอสปิตอล จำากัด

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ได้ถือหุ้นโดย บมจ.อาร์เอส :
 กรรมการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำากัด (มหาชน)
 ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาในเครือบริษัท 
โปรเฟสชั่นแนล อัลไลแอนซ์ กรุ๊ป จำากัด
 กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจมาร์ท จำากัด (มหาชน)
 กรรมการ บริษัท โปลิฟาร์ม จำากัด

สัดส่วนการถือหุ้น ต้นปี 2560 (หุ้น)  -
ซื้อ/ได้มาระหว่างปี 2560 (หุ้น)   -
จำาหน่าย/โอนออกระหว่างปี 2560 (หุ้น) -
สัดส่วนการถือหุ้น สิ้นปี 2560 (หุ้น)  -

นายพิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์
กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ 76 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น : -

 บริษัท อาร์เอส จำากัด (มหาชน) 11



การศึกษา : 
 l  ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางพัฒนาสังคม
      สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 l  ปริญญาตรี โรงเรียนนายร้อย Sandhurst U.K.
 l  ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

 การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :
 Director Certification Program (DCP) ปี 2550
 Director Accreditation Program (DAP) ปี 2550
 Audit Committee Program (ACP) ปี 2550
 Finance for Non-Finance Director (FN) ปี 2550

การอบรมหลักสูตรต่างๆ ในปี 2560 : 
 -

ประสบการณ์การทำางาน : 
 2557 - ปัจจุบัน  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 2557
 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
     บริษัท อาร์เอส จำากัด (มหาชน)
 กุมภาพันธ์ 2550 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
     บริษัท อาร์เอส จำากัด (มหาชน)
 2549     รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ทบ.) 
     กองบัญชาการทหารสูงสุด
 2548     ประธานคณะที่ปรึกษา กองทัพบก
 2543     ผู้บัญชาการศูนย์อำานวยการสร้างอาวุธ กองทัพบก

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ได้ถือหุ้นโดย บมจ.อาร์เอส :
 -

สัดส่วนการถือหุ้น ต้นปี 2560 (หุ้น)  -
ซื้อ/ได้มาระหว่างปี 2560 (หุ้น)   -
จำาหน่าย/โอนออกระหว่างปี 2560 (หุ้น) -
สัดส่วนการถือหุ้น สิ้นปี 2560 (หุ้น)  -

พลเอก ไพโรจน์ พานิชสมัย
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ 71 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น : -
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การศึกษา : 
 l  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 l  ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :
 Director Accreditation Program (DAP) ปี 2559

การอบรมหลักสูตรต่างๆ ในปี 2560 : 
 -

ประสบการณ์การทำางาน : 
 มกราคม 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
     และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
     บริษัท อาร์เอส จำากัด (มหาชน)
 2553 - ปัจจุบัน   Senior Vice President ลูกค้าจีน
     ลูกค้าธุรกิจรายกลาง
     ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)
  
การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ได้ถือหุ้นโดย บมจ.อาร์เอส :
 -

สัดส่วนการถือหุ้น ต้นปี 2560 (หุ้น)  210,000
ซื้อ/ได้มาระหว่างปี 2560 (หุ้น)         -
จำาหน่าย/โอนออกระหว่างปี 2560 (หุ้น) 210,000
สัดส่วนการถือหุ้น สิ้นปี 2560 (หุ้น)        -

นางวรรณสุดา ธนสรานาต
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ 66 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น : -
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ปัจจุบนัอาร์เอส ด�าเนนิธรุกิจหลกัแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ ธรุกิจสขุภาพและความงาม ธรุกจิสือ่ 

ธุรกิจเพลง และธุรกิจรับจ้างและผลิตกิจกรรม โดยธุรกิจสุขภาพและความงาม มีสัดส่วนรายได้

เพิ่มข้ึนใกล้เคียงกับธุรกิจส่ือ ด�าเนินธุรกิจภายใต้บริษัท ไลฟ์สตาร์ จ�ากัด จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์

สขุภาพและความงามผ่านช่องทางหลกั ได้แก่ สือ่ต่างๆ ของบรษิทั ซึง่ประกอบไปด้วย ส่ือโทรทัศน์ 

และสื่อวิทยุ โดยมี ช่อง 8 เป็นผู้น�าในกลุ่มดิจิตอลทีวี และยังมีช่องทีวีดาวเทียมอีก 4 ช่อง 

รวมถึงคลื่นวิทยุ COOLfahrenheit ซึ่งยังคงรักษาฐานผู้ฟังที่ชัดเจนและได้รับความนิยมเป็น

อันดับหน่ึง ท�าให้ทั้งธุรกิจสุขภาพและความงาม และธุรกิจส่ือของบริษัทฯ มีการเติบโต 

อย่างต่อเน่ืองด้วยกลยุทธ์การใช้ประโยชน์ร่วมกัน นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังได้มีการลงทุน 

ผ่านบริษัทย่อยต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

อาร์เอสได้ด�าเนินการก่อต้ังในปี พ.ศ. 2519 โดยเริ่มต้นจากการท�าธุรกิจเพลงครบวงจร ต่อมาบริษัทได้แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน และ 

ได้ท�าการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2546 ด้วยทุนจดทะเบียน 560 ล้านบาท และภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็น  

“บริษัท อาร์เอส จ�ากัด (มหาชน)” โดย ณ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว จ�านวน 1,010,147,392 หุ้น 

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท อย่างไรก็ดี บริษัทได้ขยายธุรกิจมาอย่างต่อเน่ืองจากธุรกิจเพลง ไปสู่ธุรกิจส่ือวิทยุ ส่ือโทรทัศน์ และธุรกิจรับจ้างและ 

ผลิตกิจกรรม โดยเมื่อปลายปี 2556 บริษัทฯ เป็นผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจ

ระดับชาติ หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (Standard Definition) จ�านวน 1 ช่อง และบริษัทฯ ได้น�า “ช่อง 8” ที่เดิมออกอากาศอยู่บน

ระบบโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม เปลี่ยนมาออกอากาศในระบบดิจิตอลแทน ตั้งแต่เดือนเมษายน ปี 2557 เป็นต้นมา โดยในปีเดียวกันนั้นเอง  

บรษิทัฯ ได้เริม่จ�าหน่ายผลติภณัฑ์สขุภาพและความงาม โดยโฆษณาผ่านส่ือโทรทศัน์และวทิยขุองบรษิทัฯ รวมทัง้เปิดตัวสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ 

และร้านค้าปลีกสมัยใหม่ รวมถึงพัฒนาระบบเทเลเซลล์ซึ่งใช้รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า น�าเสนอสินค้า ปิดการขาย และพัฒนาระบบ 

หลังการขายให้มีประสิทธิภาพ

“เราคือผู้สร้างสรรค์ธุรกิจใหม่ด้วยการต่อยอดจากจุดแข็งในธุรกิจสื่อและบันเทิง”

“อาร์เอสจะน�าจุดแข็งจากธุรกิจส่ือของตนเองไปต่อยอดในทุกธุรกิจท่ีมีโอกาส เพ่ือตอบสนอง 

ทุกความต้องการของลูกค้า ด้วยทีมบุคลากรที่มีความเป็นเลิศ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและ

แสวงหาโอกาสใหม่ๆ อยู่เสมอ ภายใต้ระบบการจัดการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย”

“อาร์เอส เป็นองค์กรที่ท�าธุรกิจร่วมกับ “โอกาส” โดยมุ่งเน้นความเป็นผู้น�า และลงทุนอย่าง 

ต่อเน่ืองเพ่ือความยั่งยืนในธุรกิจสุขภาพและความงาม และธุรกิจส่ือ โดยขยายไปยังธุรกิจที ่

เกี่ยวเนื่องกัน ให้มีสัดส่วนรายได้จากธุรกิจใหม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญเพื่อเสริมความแข็งแกร่ง

ของรายได้รวมของบริษัทฯ”

วิสัยทัศน์ (Vision)

พันธกิจ (Mission)

เป้าหมายการดำาเนินธุรกิจใน 5 ปีข้างหน้า (5-Year Business Direction)

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย



หมายเหตุ   - ตัวเลขร้อยละ (แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์) แสดงสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท อาร์เอส จ�ากัด (มหาชน)

  - กรณีที่ไม่ใช่บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯ ร้อยละ 100 กลุ่มผู้ถือหุ้นหลักส่วนที่เหลือไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน    

    ของบริษัท อาร์เอส จ�ากัด (มหาชน)

  - บริษัทที่หยุดธุรกรรมชั่วคราว ได้แก่ บจ.อาร์.เอส.สปอร์ตมาสเตอร์ บจ.อาร์เอส อินเตอร์เนชั่นแนล บรอดคาสติ้ง แอนด์ สปอร์ต แมเนจเม้นท์   

    บจ.อาร์ อัลไลแอนซ์ บจ.ย๊าค และ บจ.กู๊ดไลฟ์ กรุ๊ป (เดิมชื่อ บริษัท ดี มีเดีย แอนด์ โปรดักชั่น จ�ากัด)

  - บริษัทที่เลิกกิจการ และอยู่ระหว่างการช�าระบัญชี ได้แก่ บจ.บลูแฟร์รี่ บจ.เวรี่เวลล์ บจ.อะลาดิน เฮ้าส์ และ บจ.อาร์เอส อินสโตร์มีเดีย

ธุรกิจสื่อ

บร�ษัท อารเอส จำกัด (มหาชน)

บมจ.อาร�เอส

99.99% 

บจ.จัดเก็บลิขสิทธิ์ ไทย

บมจ.อาร�เอส

ธุรกิจสุขภาพ
และความงาม

สื่อว�ทยุ

99.99% 

บจ.คูลลิซึ่ม

สื่อโทรทัศน�

บมจ.อาร�เอส

99.99% 

บจ.อาร�.เอส.เทเลว�ชั่น

99.99% 

บจ.บันเทิง วาไรตี้

ธุรกิจเพลง ธุรกิจรับจาง
และผลิตกิจกรรม

99.99% บจ.ไลฟ�สตาร�
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l  บริษัท อาร์.เอส. เทเลวิชั่น จ�ากัด (ร้อยละ 99.99) ด�าเนินธุรกิจให้บริการสื่อโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
l  บริษัท ไลฟ์สตาร์ จ�ากัด (เดิมชื่อ บริษัท สตาร์ซ (ประเทศไทย) จ�ากัด) (ร้อยละ 99.99) ด�าเนินธุรกิจจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม
l  บริษัท คูลลิซึ่ม จ�ากัด (ร้อยละ 99.99) ด�าเนินธุรกิจสื่อวิทยุ
l  บริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จ�ากัด (ร้อยละ 99.99) ด�าเนินธุรกิจจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์
l  บริษัท บันเทิง วาไรตี้ จ�ากัด (ร้อยละ 99.99) ด�าเนินธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ 

บริษัทย่อยในเครือของบริษัท ที่ลงทุนเองร้อยละ 100 และด�ำเนินธุรกิจอยู่ ประกอบด้วย

โครงสร้างของกลุ่มบริษัท
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ธุรกิจในปัจจุบันของกลุ่มอำร์เอส ประกอบด้วย 4 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจสุขภำพและควำมงำม ธุรกิจสื่อ ธุรกิจเพลง และธุรกิจรับจ้ำง 

และผลิตกิจกรรม

ประเภทรายได้

2558 2559 2560

จ�านวน

(ล้านบาท)

สัดส่วน

(ร้อยละ)

จ�านวน

(ล้านบาท)

สัดส่วน

(ร้อยละ)

จ�านวน

(ล้านบาท)

สัดส่วน

(ร้อยละ)

  ธุรกิจสุขภาพและความงาม 231.9 6 227.7 8 1,389.1 40

  ธุรกิจสื่อ 2,122.4 59 1,694.8 56 1,703.5 49

  ธุรกิจเพลง 463.2 13 320.0 11 254.5 7

  ธุรกิจรับจ้างและผลิตกิจกรรม 706.4 20 748.7 25 154.6 4

  รายได้จากธุรกิจอื่น 79.7 2 7.3 0 0 0

รวมรายได้ 3,603.6 100 2,998.6 100 3,501.7 100

โครงสร้างรายได้

ธุรกิจสุขภาพและความงาม

บริษัท อาร์เอส จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “อาร์เอส”) ด�าเนินธุรกิจสุขภาพ 

และความงามภายใต้บริษัท ไลฟ์สตาร์ จ�ากัด (“ไลฟ์สตาร์”) โดยมีผลิตภัณฑ์ครอบคลุมทั้ง

ผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิว (Skin Care) ภายใต้แบรนด์ “มาจีค” (Magique) ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม 

(Hair Care) ภายใต้แบรนด์ “รไีวฟ์” (Revive) และผลติภณัฑ์เสรมิอาหาร (Food Supplement) 

ภายใต้แบรนด์ “เอส.โอ.เอ็ม.” (S.O.M.) ซ่ึงผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้แรงบันดาลใจจากนวัตกรรม 

ระดับโลกและสถาบันวิจัยทั้งในและต่างประเทศ น�าเสนอผ่านผลิตภัณฑ์กว่า 20 รายการ 

รวมถึงสินค้าของพันธมิตร ซ่ึงเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เองอีกกว่า 10 รายการ รวมผลิตภัณฑ์ 

ที่เสนอขายในปี 2560 ทั้งสิ้นกว่า 30 รายการ เพื่อตอบสนองต่อเทรนด์ของโลกซึ่งคนหันมา 

ให้ความสนใจต่อสขุภาพและความงามของตนเองเพิม่ขึน้ โดยบรษิทัฯ โฆษณาสนิค้าผ่านช่องทาง

สือ่ของอาร์เอส ทัง้ช่อง 8 ช่องทวีดีาวเทยีมจ�านวน 4 ช่อง และส่ือวทิย ุเพือ่ให้เกดิประโยชน์สูงสดุ

จากการมีส่ือเป็นของตนเอง รวมถึงการโฆษณาผ่านช่องทางออนไลน์ทั้ง “www.shop1781.

com” และ “@Shop1781 (LINE SHOP)” การท�าโปรโมชั่นและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ในร้านค้า

ปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) และร้านจ�าหน่ายเวชส�าอาง (Drug Store) ทั่วประเทศ 

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังได้พัฒนาระบบเทเลเซลล์ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เพื่อให้สามารถ

วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า วางเส้นโฆษณาแต่ละผลิตภัณฑ์ได้อย่างแม่นย�าขึ้น รวมถึงมีทีม 

คอลเซ็นเตอร์ (call center) เพิ่มข้ึนกว่า 3 เท่าจากปี 2559 เพื่อให้เพียงพอต่อจ�านวนสาย 
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การตลาดและการแข่งขัน

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

กลยุทธ์การตลาด

ตลาดอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามในประเทศไทยมีขนาดใหญ่กว่าแสนล้านบาท อีกทั้งยังมีอัตราการเติบโตที่สม�่าเสมอแม้ว่าเศรษฐกิจของ

ประเทศจะมีการขยายตัวในระดับต�่าก็ตาม เน่ืองจากในยุคปัจจุบัน คนรุ่นใหม่หันมาสนใจดูแลรักษาสุขภาพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 

รวมถงึเข้าถงึข้อมลูข่าวสารต่างๆ ได้ง่ายและทนัท่วงทมีากขึน้ ท�าให้คนรูจ้กัเลือกสรรผลิตภัณฑ์ทีต่รงกบัความต้องการ ไลฟ์สไตล์ และช่วยยกระดบั

ให้ดูดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ด้วยมูลค่าตลาดผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามที่ค่อนข้างสูง ท�าให้เกิดการแข่งขันสูงตามไปด้วย ผลิตภัณฑ์มีความ 

หลากหลายทั้งในแง่ของประเภทผลิตภัณฑ์ แบรนด์ ราคา การจัดจ�าหน่าย รวมถึงส่วนแบ่งการตลาดก็กระจายไปยังผู้ประกอบการอย่าง 

หลากหลายทั้งผู้ประกอบการท่ีเป็นแบรนด์ระดับโลกและแบรนด์ในประเทศ นอกเหนือไปจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่เป็นส่วนส�าคัญในธุรกิจ

สุขภาพและความงามแล้วน้ัน การท�าการตลาด โฆษณา และช่องทางการจัดจ�าหน่ายที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคก็มีความส�าคัญ 

ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ด้วยเหตุนี้ ท�าให้บริษัทฯ เชื่อมั่นว่านอกเหนือไปจากการมีคู่ค้าและพันธมิตรที่แข็งแกร่งแล้วนั้น จุดแข็งของอาร์เอสคือ 

การมีประสบการณ์อันยาวนานและมีสื่อแตกต่างกันหลายประเภทอยู่ในมือ จะท�าให้ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามของไลฟ์สตาร์และพนัธมติร

เป็นแบรนด์หนึง่ในตวัเลอืกหลกัของผูบ้รโิภคได้

ไลฟ์สตาร์ร่วมมอืกบัสถาบนัวจิยันานาชาตเิป็นผูค้ดิค้นส่วนผสมทีส่�าคัญในแต่ละผลติภณัฑ์ เมือ่ได้ส่วนผสมหรอืสารสกดัทีส่�าคญัแล้วจะน�ามาผลติ

โดยพันธมิตรชั้นน�าระดับประเทศ และบางส่วนเป็นบริษัทในเครือของบริษัทชั้นน�าระดับโลกเป็นผู้รับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ โดยบริษัทฯ มีพันธมิตร

กว่า 10 ราย รวมถึงพันธมิตรใหม่ที่น�าผลิตภัณฑ์มาโฆษณาและจ�าหน่ายผ่านช่องทางสื่อของอาร์เอสอีกกว่า 10 รายเช่นกัน

ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามของบริษัทฯ ได้รับแรงบันดาลใจมาจากนวัตกรรมระดับโลก รวมถึงได้ผู้เช่ียวชาญและพันธมิตรจากสถาบันวิจัย

ต่างประเทศ รวมกบัส่วนผสมทีม่ปีระสทิธภิาพสงูสดุ ด้วยการสกดัจากเทคโนโลยขีัน้สูง อยูใ่นบรรจภัุณฑ์ทีส่ามารถเก็บรกัษาคณุภาพของผลติภัณฑ์

ไว้ได้อย่างเหมาะสม โดยบริษัทฯ สามารถใช้การตั้งราคาอย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้คนส่วนใหญ่จับต้องได้ เน่ืองจากเลือกใช้ส่ือของตนเองเป็น 

อันดับแรก ท�าให้เกิดการใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และถือเป็นข้อได้เปรียบเหนือผู้ประกอบการอื่น

อาร์เอสใช้การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อของบริษัทฯ เป็นช่องทางแรก ทั้งช่อง 8 และช่องทีวีดาวเทียมอีก 4 ช่อง เมื่อลูกค้าต้องการ

ซื้อสินค้าสามารถโทรศัพท์เข้ามาท่ีคอลเซ็นเตอร์ของบริษัทฯ หรือสามารถซื้อผ่านออนไลน์ได้ที่ www.shop1781.com และ LINE account 

ที่ @Shop1781 ในส่วนนี้จะท�าให้บริษัทฯ มีข้อมูลผู้บริโภค ทราบถึงรสนิยมและความต้องการผ่านผลิตภัณฑ์ที่น�าเสนอที่มีความหลากหลาย 

และน�ามาใช้จัดการให้เกิดประโยชน์กับช่องทางจัดจ�าหน่ายอื่นๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ 

ยังมีแผนเพิ่มประเภทผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย และขยายช่องทางการจัดจ�าหน่ายใหม่ๆ เพิ่มเติมด้วย 

กลยทุธ์ด้านการส่งเสรมิการตลาด นอกเหนอืจากการทีบ่รษิทัฯ เพิม่ทมีดแูลหลังการขายเพือ่น�าเสนอโปรโมชัน่ทีต่รงใจลูกค้าทนัทใีนช่วงเวลาเดยีว

กับที่ลูกค้าก�าลังจะใช้ผลิตภัณฑ์หมด บริษัทฯ ยังได้จัดท�าโปรโมชั่นอย่างต่อเน่ืองตลอดทั้งปีให้เหมาะสมกับเทศกาล และเหมาะกับลูกค้า 

ในแต่ละช่องทางการจัดจ�าหน่าย เช่น แคมเปญ Year End Sale ผ่าน LINE Account หรือโปรโมชั่น Shock Deal และโปรโมชั่นร่วมกับ 

ร้านค้าปลีกต่างๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังวางแผนจัดกิจกรรมภายนอกเพิ่มเติม เพื่อให้ลูกค้าได้ทดลองใช้สินค้าใหม่ๆ อีกด้วย

โทรเข้าของลูกค้า และสามารถน�าเสนอสินค้าได้ตอบโจทย์ลูกค้าเพิ่มขึ้น รวมถึงการพัฒนาทีมและระบบหลังการขาย (Customer Relationship 

Management (CRM)) โดยเป็นทีมที่ดูแลและวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้า เพื่อบริหารข้อมูลลูกค้าในระบบที่เพิ่มขึ้นกว่า 7 เท่าจากปีก่อน น�าเสนอ

สินค้าและโปรโมชั่น ท�าให้ปิดการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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ประกอบด้วย 2 สื่อหลัก ได้แก่ สื่อโทรทัศน์ และสื่อวิทยุ

ธุรกิจสื่อ

ธุรกิจสื่อโทรทัศน์
อาร์เอส ประกอบธรุกจิทวีดีจิติอลช่อง 8 และทวีดีาวเทยีมจ�านวน 4 ช่อง ได้แก่ ช่องสบายดีทวี ี ช่อง 2 ช่อง YOU Channel และช่องเพลนิทีวี 

ซึง่มีรปูแบบ และกลุม่เป้าหมายทีแ่ตกต่างกนั ดงันี้

สถานีโทรทัศน์ “ช่อง 8” ภายใต้คอนเซปต์ “เข้มทุกเรื่องราว สุดทุกอารมณ์” น�าเสนอรายการ
ที่ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มผู้ชมโทรทัศน์ส่วนใหญ่ของประเทศ วางคอนเซปต์ให้เป็น 
ฟรทีวีทีีเ่ข้าถงึผู้คนได้หลากหลายเพศและวยั โดยมรีายการทีเ่ป็นแม่เหล็กของช่อง ได้แก่ รายการ
ข่าวที่ดูง่าย เข้าใจง่าย และได้รับความนิยมเรตติ้งผู้น�าของประเทศส�าหรับ “คุยข่าวเช้าช่อง 8” 
“คุยข่าวเย็นช่อง 8” และรายการข่าวอื่นๆ เกี่ยวกับปากท้องชาวบ้าน เรื่องร้องทุกข์ พาชิม 
เมนูเด็ด และสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิตต่างๆ ทั้งรายการ “เจาะประเด็น” “ปากท้อง ต้องรู้” 

ประกอบด้วย 4 ช่องหลัก ได้แก่ ช่อง 2 สบายดีทีวี YOU Channel และเพลินทีวี โดยแต่ละช่องจะมีคอนเซปต์ และลักษณะรายการ 

เป็นของตนเอง ดังนี้

“ช่อง 2” รวบรวมสุดยอดละครดัง และรายการวาไรตี้ รวมถึงซีรีส์ต่างประเทศ ทั้งจีน อินเดีย 

และเกาหลีที่ได้รับความนิยมอย่างสูงจากช่อง 8 คัดสรรและน�าเสนออย่างเข้มข้นบน “ช่อง 2” 

เพื่อรักษาฐานกลุ่มผู้ชมที่ชื่นชอบความบันเทิงอย่างครบรส

“สบายดีทีวี” จับกลุ่มเป้าหมายผู้ช่ืนชอบเพลงไทย ในหลากหลายแนวเพลง ไม่เพียงแต่จ�ากัด

เฉพาะเพลงลูกทุ่งเท่านั้น ยังมีเพลงแนวเพื่อชีวิต เพลงสตริง เพลงฮิตในอดีต และเพลงเก่า 

หาฟังยาก ภายใต้สโลแกน “ช่องเพลงฮิตอันดับหน่ึงของเมืองไทย” ด้วยจุดแข็งของช่อง  

“สบายดีทีวี” ที่ดูแลการผลิตและบริหารคอนเทนต์เองภายใต้ค่ายเพลงอาร์สยาม ท�าให้มี 

และ “สะกิดข่าวเด็ด” รวมถึงรายการในกลุ่มกีฬา “8 Max มวยไทย” “เดอะแชมเปี้ยน มวยไทยตัดเชือก” “มวยไทย แบทเทิ้ล” และ “มวยมันส์ 
ซูเปอร์ Max” อีกทั้งมวยระดับโลกที่ได้รับลิขสิทธิ์มาถ่ายทอดสด ได้แก่ “ศึกมวยโลก ช่อง 8 HBO Boxing” และ “UFC มวยกรง 8 เหลี่ยม” 
อีกหนึ่งปรากฏการณ์ส�าคัญ ได้แก่ ซีรีส์อินเดีย ทั้ง “สีดาราม ศึกรักมหาลงกา” และ “หนุมาน สงครามมหาเทพ” โดย “ช่อง 8” น�ามาตัดต่อ
เนื้อหาให้กระชับ พากย์เสียง พร้อมใส่เพลงประกอบซีรีส์เพื่อให้เข้ากับรสนิยมผู้ชมไทยมากขึ้น ท�าให้มีผู้ชมกว่า 3 ล้านคน จนเป็นกระแสฟีเวอร์ 
ทุบสถิติเรตติ้งซีรีส์ต่างประเทศ และเป็นที่กล่าวขวัญถึงตลอดทั้งปี ส�าหรับละครใหม่ในปี 2560 จ�านวน 8 เรื่อง ได้แก่ “ระบ�าไฟ” “เชลยศึก” 
“เงาเสน่หา” “เกมพยาบาท” “เพลิงรักไฟมาร” “ทรายย้อมสี” “ใจลวง” และ “เงาอาถรรพ์” “ช่อง 8” ยังเพิ่มความเข้มข้นด้วยรายการวาไรตี้
ต่างๆ ได้แก่ “ครัวลั่นทุ่ง” “ซุปตาร์ตลาดแตก” “อึ้งทึ่งเสียว” และ “The Guest ตีสนิทคนดัง”ด้วยความหลากหลายของประเภทรายการ 
ที่ได้รับความนิยม ท�าให้ “ช่อง 8” มีเรตติ้งครองอันดับต้นของประเทศ จากการส�ารวจของ AGB Nielsen Media Research (Thailand) 
ในเดือนธันวาคม 2560

ช่อง 8

ทีวีผ่านดาวเทียม 

ช่อง 2

ช่อง สบายดีทีวี
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การตลาดและการแข่งขัน
อตุสาหกรรมสือ่โทรทศัน์มกีารแข่งขนัเพือ่แย่งชงิสายตาคนดูและเมด็เงนิโฆษณารนุแรงขึน้มากกว่าในอดตี ตามใบอนญุาตดจิติอลทวีปีระเภทธรุกจิ

ทีเ่พ่ิมข้ึนเป็น 24 ใบอนญุาต (22 ช่อง) ท�าให้มีจ�านวนคูแ่ข่งเพิม่ข้ึน ช่อง 8 ในฐานะท่ีเป็นช่องท่ีมปีระสบการณ์ในการท�าสือ่โทรทศัน์มาอย่างยาวนาน

จากการที่เคยอยู ่ในธุรกิจทีวีดาวเทียมมาก่อน ท�าให้บริษัทฯ มีความรู ้ความสามารถ ผลิตผลงานที่มีคุณภาพได้ถูกใจผู้ชมเป็นอย่างดี 

มาอย่างต่อเนื่อง

ถึงแม้ว่าการเกิดขึ้นของดิจิตอลทีวีในประเทศไทยจะท�าให้หลายฝ่ายต่างให้ความสนใจ ไม่ว่าจะเป็นผู้ชมหรือลูกค้าผู้ลงโฆษณาที่ต่างเทเม็ดเงิน

โฆษณาเข้ามาในอุตสาหกรรมดิจิตอลทีวี อย่างไรก็ตาม จากการแข่งขันของผู้ประกอบการอย่างสูงในปัจจุบัน ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจที่มีการ

เติบโตไม่สูงนัก ท�าให้เม็ดเงินโฆษณาในระบบค่อนข้างจ�ากัด และบางส่วนถูกย้ายไปส�าหรับการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ การจะอยู่ให้ได้ 

ในอุตสาหกรรมนี้ การผลิตรายการให้โดดเด่น เป็นที่สนใจ และตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการบริหารต้นทุนการผลิตรายการ

อย่างเหมาะสม เป็นปัจจัยทีส่�าคญัอย่างยิง่ยวดส�าหรบัธรุกจินี ้และอกีส่ิงหนึง่ทีล่ะเลยไม่ได้ กคื็อ การน�าคอนเทนต์ทีน่่าสนใจไปวางไว้บนสือ่ออนไลน์

ในช่วงเวลาที่เหมาะสม ก็จะก่อให้เกิดรายได้อีกทางหนึ่ง

การแข่งขันกันอย่างสูงด้วยความเข้มข้นและหลากหลายของคอนเทนต์บนช่องดิจิตอลทีวี ท�าให้การรับชมผ่านช่องทีวีผ่านดาวเทียมมีจ�านวน 

ลดน้อยลง อย่างไรก็ตาม ต้นทุนการประกอบการทีวีผ่านดาวเทียมนั้นไม่สูงนักเมื่อเทียบกับดิจิตอลทีวี บริษัทฯ จึงยังคงให้ความส�าคัญกับธุรกิจ

ทีวีดาวเทียมทั้ง 4 ช่อง โดยพยายามรักษาความเป็นผู้น�าในธุรกิจทีวีดาวเทียม และบริหารต้นทุนการผลิตให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยส่วนหนึ่ง

เป็นการน�าคอนเทนต์ดังในอดีตมาฉายผ่านหน้าจออีกครั้ง ซึ่งจะได้สายตาผู้ชมที่หลากหลายและไม่ซ�้ากัน ร่วมกับการแสวงหารายได้ใหม่  

โดยการน�าช่องทีวีไปต่อยอดเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการจัดหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามของบริษัทฯ

ช่อง YOU Channel

ช่อง เพลินทีวี

“YOU Channel” ช่องรายการที่มาพร้อมคอนเซปต์ “เพลงฮิต วาไรตี้ฮ็อต” ตอบโจทย์กลุ่ม 

ผู ้ชมและผู ้ฟังที่มีหัวใจรักในเสียงดนตรีทุกเพศ ทุกวัย น�าเสนอคอนเทนต์ในรูปแบบของ

มิวสิควีดีโอหรือภาพคอนเสิร์ตของศิลปินที่หลากหลายในเครืออาร์เอส

“เพลนิทวี”ี ตอบโจทย์กลุม่ผูช้มส่วนใหญ่ของประเทศ โดยน�าข่าว และรายการวาไรตีข้องช่อง 8 

มาน�าเสนอบนช่อง “เพลนิทวี”ี เพือ่ให้ผูช้มทีช่ืน่ชอบรายการมสีาระครบรสได้รับชมกนัอย่างเตม็ที่

จุดแข็งในการน�าเสนอรายการได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งในเชิงลึกและเชิงกว้าง สามารถ 

ดงึศักยภาพของศลิปินมาใช้ได้อย่างเตม็ที ่ควบคูไ่ปกบัการคดัสรรผูด้�าเนินรายการท่ีมเีอกลกัษณ์ 

เป็นที่จดจ�าและชื่นชอบกับคนหลากหลายกลุ่ม จึงท�าให้ช่อง “สบายดีทีวี” เป็นช่องที่สามารถ

รับชมได้อย่างเพลิดเพลิน สนุกสนานได้ตลอดทั้งวัน และสามารถสื่อสารถึงกันผ่านข้อความ 

มือถือ (sms) และภาพหน้าจอ (display) ได้ตลอดเวลา
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1. กลยุทธ์กำรก�ำหนดตรำสินค้ำของบริษัทฯ และจุดยืนทำงกำรตลำด (positioning) ของรำยกำร

บรษิทัฯ ได้ก�าหนดต�าแหน่งทางการตลาดของธรุกจิไว้อย่างชดัเจน ในรายการแต่ละประเภท การสือ่สารภาพลักษณ์ของบรษิทัฯ และการออกแบบ

รายการมุ่งเน้นตอบสนองกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะ โดยพิจารณาพฤติกรรมของผู้ชมแต่ละกลุ่ม และกระแสที่ก�าลังเป็นที่นิยม ทั้งนี้สอดรับกับ

กลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีความเข้มแข็งและมีความสามารถในการแข่งขันในตลาดสูง

2. กลยุทธ์กำรใช้จุดแข็งทำงกำรแข่งขันของกลุ่มอำร์เอสมำเป็นองค์ประกอบหลักในกำรผลิตเพื่อให้ได้รำยกำรที่มีคุณภำพ

นอกจากก�าหนดกลุ่มผู้ชมเป้าหมายที่ชัดเจน การออกแบบและผลิตรายการให้มีคุณภาพนั้น บริษัทฯ ยังได้น�าจุดแข็งทางการแข่งขันขององค์กร

ส�าหรับกลุ่มผู้ชมช่อง 8 จะเน้นไปที่กลุ่มผู้ชมอายุ 35 ปีขึ้นไป เนื่องจากยังเป็นกลุ่มผู้ชมหลักที่ดูรายการทีวี ซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่และมีความ

สามารถในการซื้อสูง อีกทั้งการใช้ประโยชน์จากกลุ่มตลาดวัยรุ่นและตลาดเพลงลูกทุ่งที่บริษัทฯ คุ้นเคยดีมาตั้งแต่อดีต ผลิตรายการบนช่องทีวี

ดาวเทียม ทั้งในด้านศิลปิน นักร้องนักแสดง  พิธีกรในสังกัด เพลง และ คอนเทนต์อื่นๆ โดยน�ามาใช้เป็นองค์ประกอบหลักในการผลิตรายการ 

เมื่อผนวกเข้ากับจุดแข็งของทีมงานท่ีมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการผลิตส่ือรายการโทรทัศน์แล้วท�าให้ผลงานการผลิตมีคุณภาพ 

และมีผลตอบรับที่ดี

3. กลยุทธ์กำรสร้ำงคุณภำพรวมเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของทั้งผู้ชมและลูกค้ำ

มุง่เน้นการสร้างคุณภาพรวม เพือ่ให้เป็นทีย่อมรบัและไว้วางใจจากทัง้ผูช้มและลกูค้า ไม่เฉพาะแต่ในส่วนของการวิเคราะห์ความต้องการของผูช้ม

ซึง่เป็นกลุม่เป้าหมายอย่างต่อเนือ่ง เพือ่พฒันารปูแบบการผลิตรายการให้สอดคล้องกบัความต้องการของกลุ่มผู้ชมและลูกค้า และท�าให้ความนยิม

ในตวัรายการสงูขึน้ เพือ่เพิม่เรตติง้ และเพิม่ยอดขายอย่างต่อเนือ่ง อกีส่วนทีส่�าคัญ คือ คุณภาพการผลิตทีส่ร้างความพงึพอใจให้กบัผู้ชมและลกูค้า 

รวมถึงด้านการบริการท้ังก่อนและหลังการขาย เช่น การตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็วและแม่นย�า การรับฟังและแก้ปัญหา 

ให้กับลูกค้า เป็นต้น

4. กลยุทธ์กำรบริหำรกำรจัดกำรและกำรบริหำรต้นทุน

วางโครงสร้างให้เกดิความคล่องตวัในการบรหิารจดัการ และการบรหิารต้นทนุ โดยใช้พนกังานของบริษทัฯ ในการผลิตงานส่วนหนึง่ และใช้การ 

จ้างงานบคุลากรภายนอก (Outsourcing) อกีส่วนหนึง่ รวมถึงการใช้บุคลากรร่วมกนัส�าหรบัการด�าเนนิงานของทวีดีจิติอลและทวีดีาวเทยีมอีก 4 ช่อง

การเกิดขึ้นของดิจิตอลทีวีท�าให้มีผู้เล่นรายใหม่มากขึ้น การแย่งชิง

บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ จึงเกิดขึ้นอย่างรุนแรงและหลีกเลี่ยง

ไม่ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีแผนการป้องกันความเสี่ยงโดยมีการ

เซ็นสัญญาบุคลากรต่างๆ ทั้งผู้เขียนบท ผู้ก�ากับ และนักแสดง ทั้งนี้ 

บรษิทัฯ ยงัมกีารคดัสรรบคุลากรทัง้เบือ้งหน้าและเบือ้งหลังทีม่ศีกัยภาพ 

มีความเชี่ยวชาญ และเป็นที่ยอมรับของกลุ่มเป้าหมาย โดยในส่วนของ

บุคลากรเบื้องหน้า มุ่งเน้นที่ศิลปินนักแสดงในสังกัดของกลุ่มอาร์เอส 

และอีกส่วนหนึ่งได้มาจากการคัดเลือกนักแสดง และศิลปินอิสระ 

ส�าหรับทีมงานผลิตนั้น ในส่วนของการสร้างสรรค์รูปแบบงานและ 

การควบคุมการผลิต เป็นการจัดการโดยทีมงานของบริษัทฯ ส่วนของ

การด�าเนินการผลิตอยู่ในรูปแบบของพนักงานภายในส่วนหนึ่ง และ 

อีกส่วนหนึ่งเป็นการจ้างผลิต

กลยุทธ์การตลาด 

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
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บรษิทัฯ ด�าเนนิธรุกจิผ่านช่องทาง On-Air ระบบคลืน่ความถีว่ทิย ุ F.M. 93.0 MHz ในกรงุเทพและปริมณฑล ทัว่ประเทศผ่านช่องทาง Online 

ที ่www.COOLISM.net และช่องทาง On Mobile ท่ี Application  COOLISM   ภายใต้แบรนด์ COOLfahrenheit โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี

ธุรกิจสื่อวิทยุ

COOLfahrenheit ด�าเนินการตามกลยุทธ์ Digital Transformation ไม่ยึดติดแบรนด์ไว้กับช่องทางวิทยุ FM Analog เท่านั้น โดยรุกสู ่

แพลตฟอร์มดิจิตอลด้วย และยังคงรักษาแพลตฟอร์มวิทยุควบคู่กันไป ในรูปแบบ Hybrid บริษัทฯ ยังคงประกอบกิจการวิทยุเชิงพาณิชย์ 

เต็มรูปแบบ โดยยังคงเน้นรักษาฐานความนิยมไว้ได้อย่างต่อเนื่อง จนท�าให้ในปัจจุบัน COOLfahrenheit ภายใต้คอนเซ็ปต์ Living Young & 

Beyond สามารถรักษาฐานผู้ฟังท่ัวประเทศและความนิยมในการรับฟังไว้จนครองความนิยมของสถานีในอันดับ 1 ของกลุ่มเป้าหมาย 

อย่างต่อเนื่องมากว่า 14 ปี จากผลการส�ารวจของ AGB Nielsen Media Research (Thailand) ส่งผลให้ลูกค้าบริษัทโฆษณา และบริษัท 

เจ้าของสินค้ายงัคงความเชื่อมั่นในการใช้สื่อโฆษณาของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

สถำนีวิทยุ COOLfahrenheit

ผู้ให้สัมปทำนคลื่นวิทยุ สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ

วันและเวลำออกอำกำศ 24 ชั่วโมง

สัญญำณส่งครอบคลุมพื้นที่ กรุงเทพฯ ปริมณฑล และทั่วประเทศ 
ผ่านออนไลน์และโทรศัพท์มือถือ

แนวคิด (Concept) Living Young & Beyond

กลุ่มผู้ฟังเป้ำหมำยหลัก Generation C อายุระหว่าง 20-44 ปี

สถานีเพลง COOLfahrenheit

COOLfahrenheit  สถานีที่น�าเสนอเพลงไทยสากลส�าหรับกลุ่ม Generation C ที่เชื่อมต่อกับโลกออนไลน์ อายุระหว่าง 20-44 ปี ทั้งในกรุงเทพฯ 

ปริมณฑล และหัวเมืองใหญ่ท่ัวประเทศ สถานีได้รับการยอมรับจากกลุ่มผู้ฟังสูงสุดมากว่า 14 ปี และเป็นสถานีแรกท่ีสร้างปรากฏการณ์ 

การน�าเสนอเพลงเพราะต่อเน่ืองมากท่ีสุด โดยทุกๆ บทเพลงเพราะได้ผ่านการคัดสรรจากผลส�ารวจความนิยมของผู้ฟังอย่างแท้จริง พร้อมด้วย 

ทีมคูลเจมืออาชีพที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและได้รับความนิยมจากกลุ่มคนฟัง และการจัดกิจกรรมที่ตอบสนองไลฟสไตล์และเปิดโลกทัศน์ของ 

กลุ่มคนท�างานรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยมีกิจกรรม  Signature อาทิ COOL Outing ที่มอบรางวัลใหญ่ให้กับผู้โชคดีชาวออฟฟิศกว่า 50 ชีวิต 

ได้เดนิทางพกัผ่อนยงัจดุหมายท่องเทีย่วยอดนยิมทัง้ในประเทศและต่างประเทศ Ink Eat All Around กจิกรรมส�าหรบันกัชมิทีจ่ะพาไปชมิอาหาร

อร่อยทั้งในประเทศและต่างประเทศโดย การันตีโดย มล.ภาสันต์ สวัสดิวัฒน์ COOL Music Alive ฟรีคอนเสิร์ตแบบมีคอนเซ็ปต์  ส่งผลให้ 

COOLfahrenheit  เป็นสถานีเพลงอันดับ 1 อย่างต่อเนื่อง จากการส�ารวจของ AGB Nielsen Media Research (Thailand) ตั้งแต่ปี 2545 

จนถึงปัจจุบัน (ข้อมูลเดือนธันวาคม 2560)  ในกลุ่มรายการวิทยุประเภทเพลงไทยสากล ของผู้ฟังอายุ 20 - 44 ปี

รูปแบบของรายการ
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การตลาดและการแข่งขัน

1. กลยุทธ์นโยบำยควำมคุ้มค่ำ (Value for money) 

เพือ่สร้างประโยชน์สงูสดุให้กบังบประมาณทีลู่กค้ามอียูเ่พือ่การโฆษณา ในลกัษณะของการขายแบบแพค็เกจ คือ การขายเวลาโฆษณาร่วมกับการจดั

กจิกรรมทางการตลาดซ่ึงมผีลต่อการส่งเสริมการขายอย่างเป็นรูปธรรมและคุ้มค่าต่อการลงทนุ 

นอกจากนี ้ บรษิทัฯ ได้ออกแบบแพค็เกจทีเ่ข้าถงึกลุม่ผูฟั้งเป้าหมาย ทัง้ระบบ FM Analog และ Digital Platform ครอบคลมุกลุ่มเป้าหมาย 

Gen C ทัว่ประเทศ ท�าให้ตอบโจทย์ผูซ้ื้อสือ่โฆษณา ท่ีมแีนวโน้มนิยมการใช้ส่ือดจิติอล ออนไลน์ ท่ีเพิม่มากขึน้อกีด้วย

2. กลยุทธ์กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำย 

จากสภาวะการแข่งขนัอย่างเข้มข้นของธรุกจิวทิยทุีต้่องการสร้างความแตกต่างของรายการให้เกดิขึน้ เพือ่เสรมิสร้างมลูค่าเพิม่ทัง้ต่อสถาน ี ต่อลกูค้า

และสนิค้าทีร่่วมกจิกรรมส่งเสรมิการขายต่างๆ ดงันัน้การขายเวลาโฆษณาอย่างเดยีวไม่เพยีงพอต่อความต้องการของลกูค้า และต่อการสร้างแบรนด์

ของบริษัทฯ ด้วยเหตุนี้ทางบริษัทฯ จึงมีการปรับปรุงกลยุทธ์การด�าเนินการให้ความส�าคัญกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายโดยมีกลยุทธ์ 

การเป็นพันธมติรทางธรุกจิ (Synergy) กบัพนัธมติรในด้านต่างๆ โดยการเข้าร่วมเป็นสือ่พนัธมติร (Media Partner) ให้กบักจิกรรมหรอืคอนเสร์ิต 

ทีม่กีลุม่ลกูค้าเป้าหมายเดยีวกนั รวมถึงการเพิม่มลูค่าของสนิค้าโดยมกีจิกรรมส่งเสรมิการขายทีท่�าร่วมกนัระหว่างรายการและผูฟั้ง

กจิกรรมส่งเสริมการขายทัง้หมดนี ้บรษิทัฯ จะเน้นกจิกรรมทีม่คีณุภาพทีส่ามารถให้สาระและบนัเทงิกบัผูร่้วมกจิกรรม และในขณะเดยีวกนัยงัสามารถ

ตอบสนองนโยบายการตลาดของลกูค้าได้อย่างมปีระสทิธภิาพ มคีวามชัดเจนและตรงกบักลุม่เป้าหมาย ส่งผลให้บรษัิทฯ สามารถสร้างรายได้จากการ

จดักิจกรรมส่งเสริมการขายให้กับลกูค้าได้อกีทางหนึง่

นอกจากนีแ้ล้ว บริษัทฯ ยงัใช้ศักยภาพของฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ของบรษิทัฯ เพ่ือเผยแพร่กิจกรรมของ COOLfahrenheit และกิจกรรม 

ของลกูค้าให้เป็นทีย่อมรบัและรูจ้กัอย่างแพร่หลายทัง้ในรปูแบบข่าวประชาสัมพนัธ์และการโฆษณาในส่ืออืน่ๆ เช่น ส่ือออนไลน์ รายการโทรทัศน์ 

สือ่นอกบ้าน (OOH) ฯลฯ อกีด้วย

3. กลยุทธ์กำรให้บริกำรวำงแผนโฆษณำ  

บคุลากรของบริษัทฯ เป็นผูท้ีอ่ยูใ่นสายงานวทิยมุาเป็นเวลานาน มีความรู้และความเข้าใจในธรุกจิสือ่วทิยเุป็นอย่างด ี สามารถให้ค�าปรกึษากับลกูค้า 

ในการวางแผนการบริหารสือ่ให้มคีณุภาพมากทีส่ดุ และการเลอืกซือ้เวลาโฆษณาหรือแพค็เกจโฆษณาทีเ่หมาะสมกับวัตถุประสงค์ของลกูค้าและกลุม่ 

ผูฟั้งรายการ บริษัทฯ มกีารวางแผนโฆษณาโดยสร้างสรรค์กจิกรรมพเิศษเฉพาะกจิ เพือ่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและข้อจ�ากดัของสนิค้า

แต่ละประเภท ซึง่บรษัิทฯ ได้ใช้นโยบายการเป็นคู่ค้าร่วมกบัผลติภัณฑ์ในการวางแผนโฆษณาเช่นนีก้บัสนิค้าทกุรายทีส่นบัสนนุรายการ เพ่ือสร้าง 

แรงจงูใจและเกดิความคุม้ค่าสงูสดุในการเลอืกใช้บริการสือ่ของบรษิทัฯ

ในไตรมาสที ่3/2560 บรษัิทฯ ได้บรรลขุ้อตกลงกบั AGB Nielsen Media Research (Thailand) ในการตรวจวดัเรตติง้ผูฟั้งผ่านแพลตฟอร์มดจิติอล 

โดยเป็นสถานเีพลงแห่งแรกในประเทศไทยและเอเชยีทีใ่ช้เทคโนโลยรีะบบ DCR หรอื Digital Content Rating เพือ่ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

และเป็นไปตามมาตรฐานการวดัเรตต้ิงของอตุสาหกรรมมเีดยี

เนือ่งจากกลุม่ผูฟั้งเพลงในประเทศมพีฤตกิรรมการฟังเพลงผ่านช่องทางออนไลน์ใหม่ๆ ซึง่บรษิทัฯ เหน็ว่าเป็นโอกาสในการขยายฐานผูฟั้ง โดยพบว่า 

ผลเรตติง้ DCR ของ COOLfahrenheit เพิม่จ�านวนขึน้อย่างต่อเน่ือง 

การตลาดและการแข่งขนัของธรุกิจสือ่วทิยยุงัคงมอียูส่งูเนือ่งจากงบประมาณโฆษณาทีล่ดลง ท�าให้ลกูค้าเลอืกซือ้สือ่โฆษณากบัสถานทีีไ่ด้รบัความนยิม

สงูเป็นปัจจัยหลกั ในขณะเดียวกนักลยทุธ์ด้านราคาก็มคีวามส�าคญัต่อการตดัสนิใจ บรษิทัฯ จงึน�าจดุแขง็ในความเป็นสถานทีีม่เีรตติง้อนัดบัที ่ 1  

มาเป็นกลยทุธ์ CPM หรือ Cost per thousand เป็นการเปรยีบเทยีบสดัส่วนจ�านวนผูฟั้งและราคาโฆษณาต่อหน่วย  เพือ่น�าเสนอความคุม้ค้าให้ลกูค้า

สามารถใช้มเีดยีได้เกดิประสทิธภิาพสงูสดุและเข้าถงึกลุม่เป้าหมายได้มากทีส่ดุ

กลยุทธ์การตลาด
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1. นักจัดรำยกำรวิทยุ และบุคลำกรฝ่ำยผลิตและสร้ำงสรรค์

บริษัทฯ ได้สร้างนวัตกรรมใหม่ของวงการวิทยุโดยนักจัดรายการวิทยุแต่ละคนจะต้องเพิ่มศักยภาพของตนเองให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะจะต้องม ี

เรือ่งของความรู้เบือ้งต้นทางการตลาด รูจ้กัการใช้เทคโนโลย ีและสือ่ออนไลน์  (Social Media) ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ พร้อมทัง้สามารถด�าเนนิรายการ

ตามรปูแบบของรายการทีว่างไว้ให้สอดคล้องกบัรสนยิมของกลุ่มฟังเป้าหมาย ปัจจบุนันกัจดัรายการของบรษิทัฯ ยงัต้องเป็นผู้มทีกัษะในการเป็น 

ผูด้�าเนนิรายการในการจัดกจิกรรมส่งเสรมิการขาย (on ground) เพือ่รองรบังานกจิกรรมพเิศษ (event) เพือ่ส่งเสรมิการขายอกีทางหนึง่ด้วย 

ซึง่นักจดัรายการจะเป็นผู้มส่ีวนส�าคญัในการสร้างความนยิมให้แก่สถานี

2. ระบบกำรออกอำกำศ

บรษิทัฯ ได้เลอืกใช้ระบบคอมพวิเตอร์ในการควบคมุการออกอากาศแบบอตัโนมตัซ่ึิงเป็นเทคโนโลยทีีเ่ป็นมาตรฐานสากล และมกีารอพัเดทซอฟต์แวร์

อย่างต่อเนือ่ง เพ่ือความทนัสมยั และคณุภาพในการออกอากาศ ผ่านคลืน่วทิยรุะบบเอฟเอม็ และ Digital Platform ทีเ่ข้าถึงทกุอปุกรณ์สือ่สาร

ธรุกิจเพลงของอาร์เอส มกีารด�าเนนิงานในลกัษณะครบวงจร ครบทกุข้ันตอนของการด�าเนินงาน 
ตัง้แต่การคดัเลอืกศลิปิน การท�างานเพลง การท�าการโปรโมท การวางกลยทุธ์สือ่และการตลาด 
การบรหิารศลิปิน และการบรหิารคอนเทนต์เพลง ทัง้ในแง่ตวัศลิปิน ตวังานเพลง ผ่านช่องทาง 
ทัง้ในสือ่ Online เช่น streaming, download และ Offline เช่น โทรทัศน์
 1. การวางโครงสร้างการประกอบธรุกิจเพลง (Business Model) การท�างานเพลงจะเริม่ต้น
จากการน�าเสนอแนวความคดิ คอนเซปต์ของงาน และก�าหนดกลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย ร่วมกับศิลปิน 
ทีพ่ร้อมจะร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กนั ด้วยการที ่อาร์เอส มีทมีงานทีมี่ประสทิธิภาพและประสบการณ์
ในหลากหลายรูปแบบ รวมถึงช่องทางสือ่ทีม่ศีกัยภาพทัง้ Offline และ Online ท�าให้สามารถ
ผลติผลงานเพลงได้หลากหลายเพือ่ตอบสนองกลุม่เป้าหมายได้ครบทกุกลุ่มและสามารถผลิตผลงาน
ออกสู่ตลาดได้อย่างต่อเน่ือง หลังจากน้ันจึงน�าเสนอคอนเซปต์และกลยุทธ์ ต่อคณะกรรมการ
บรหิารธรุกจิเพลง (Music Business Management Board) เพือ่พจิารณาอนมุตัใินหลกัการ 
 2. การวางนโยบายการผลติผลงานในจ�านวนทีเ่หมาะสม เน้นการให้ความส�าคญักบัคณุภาพ
ของผลงาน และการดแูลสินค้าเมือ่ออกสูต่ลาดอย่างใกล้ชิดตัง้แต่ต้นจนจบกระบวนการ ท�าให้การ
ผลติผลงานแต่ละโปรเจคเป็นไปตามการวางแผนในขัน้ต้น และมกีารวดัผลทัง้ในเชงิคณุภาพและ
เชงิการตอบรับของกลุม่เป้าหมาย ผ่านตวัวัดในช่องทางโซเชยีลมเีดยีต่างๆ
 3. การใช้ประโยชน์จากสือ่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสือ่โทรทศัน์ ส่ือออนไลน์ท้ังทางเวบ็ไซต์ และ
โซเชยีลมเีดยีต่างๆ ของบรษิทัฯ และบรษิทัในเครอืเพ่ือให้การประชาสมัพนัธ์ผลงานมปีระสิทธิภาพ 
และเป็นการใช้สือ่ทีม่อียูท้ั่งหมดให้เกดิประสทิธภิาพสงูสดุ
 4. การบรหิารจดัการลขิสทิธิง์านเพลงท่ีมอียูอ่ย่างเป็นระบบและมปีระสทิธิภาพ เพือ่สร้าง
รายได้เพิม่เติมให้กบับรษิทั 
 5. การต่อยอดในเชิง Value ของศิลปินที่ผลิตผลงาน โดยจะต่อยอดทั้งในเชิงของ 
การวางกลยทุธ์ในการสร้างรายได้จากงาน Event, Showbiz ต่างๆ รวมไปถงึการเป็น Brand 
Ambassador, Presenter ของผลิตภณัฑ์ทีม่ ีpositioning และกลุม่เป้าหมายเดยีวกบักบัตวัศลิปิน
 6. การวางนโยบายในการเปิดโอกาสให้กับกลุ่มศิลปินใหม่ นักแต่งเพลง และช่องทาง
สร้างสรรค์งานเพลงรูปแบบใหม่ เพื่อพัฒนาและยกระดับงานเพลงของกลุ่มอาร์เอสให้ทันสมัย 
และครอบคลมุกลุ่มเป้าหมายตลอดเวลา

ธุรกิจเพลง

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
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โดยที่การประกอบธุรกิจเพลง มีรายได้หลักจาก 3 แหล่งดังนี้

 1. รายได้จาก Showbiz, Event ของศิลปินท่ีอยู่ในสังกัด เป็นการวางกลยุทธ์เพื่อการขายงานแสดง งานโชว์ของศิลปิน ตลอดท้ังป ี

รวมทั้งการต่อยอดเชิงภาพลักษณ์ของศิลปินในแง่ของการเป็น Brand Ambassador หรือ Presenter ผลิตภัณฑ์ต่างๆ

  2. รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์เพลงในรูปแบบต่างๆ ผ่านทางระบบดิจิตอล (Digital Content) ไม่ว่าจะเป็นการดาวน์โหลดเพลง 

(Download) การดาวน์โหลดเสียงเรียกเข้าผ่านทางโทรศัพท์ (Ring tone) การเลือกซ้ือเพลงรอสายผ่านเครือข่ายของระบบโทรศัพท์เคลื่อนท่ี 

(Ring Back Tone) การดาวน์โหลดเพลง (Full Song) ผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น iTunes หรือผ่านเครือข่ายของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (WAP) 

การฟังเพลงในรูปแบบ Online Streaming ผ่าน Platform ต่างๆ เช่น JOOX, Spotify การฟังเพลงและดูมิวสิควิดีโอออนไลน์ผ่าน Platform 

ต่างๆ เช่น YouTube, Line TV

 3. รายได้จากการจัดเก็บลิขสิทธิ์เพลง โดยบริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จ�ากัด หรือในชื่อย่อว่า TCC (Thai Copyright Collection CO., LTD.) 

เป็นบริษัทในเครือที่ท�าหน้าที่จัดเก็บลิขสิทธิ์ผลงานต่างๆ ที่ถูกน�าไปใช้ในเชิงพาณิชย์ให้กับบริษัทฯ

ปัจจุบันบริษัทฯ มีศิลปินนักร้องเพลงที่มีศักยภาพ ภายใต้การน�าเสนอในแบรนด์ อาร์สยาม เพียงค่ายเดียว ศิลปินนักร้องในสังกัด เป็นศิลปิน 

ที่มีความสามารถในการ Performance และมีมูลค่าในการต่อยอดทางธุรกิจ โดยมีทั้งศิลปินเดี่ยวและศิลปินกลุ่ม ซึ่งสามารถน�าเสนองานเพลง 

ที่หลากหลายครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ ตัวอย่างศิลปินในค่ายอาร์สยาม ได้แก่ ใบเตย อาร์สยาม จ๊ะ อาร์สยาม กระแต อาร์สยาม 

เบิ้ล ปทุมราช อาร์สยาม ลูลู่ - ลาล่า อาร์สยาม วงเฟลม แมน มณีวรรณ หญิง ธิติกานต์ วิด ไฮเปอร์ ธัญญ่า อาร์สยาม เป็นต้น

ในปัจจุบันผู้บริโภคมีพฤติกรรมการฟังเพลง 

ที่เปลี่ยนไปจากเดิม โดยมีตัวแปรท่ีส�าคัญคือ

การใช้งานอินเทอร์เน็ตและการเพิ่มขึ้นอย่าง

แพร่หลายของอุปกรณ์สมาร์ทโฟน (Smart-

phone) ส่งผลให้ ผู ้บริโภคหันมาฟังเพลง

ออนไลน์ผ่านทางเวบ็ไซต์หรอืสือ่ Social ต่างๆ 

และฟังเพลงบนอปุกรณ์สมาร์ทโฟนกนัมากขึน้ 

ดังน้ันบริษัทฯ จึงต ้องให ้ความส�าคัญกับ 

ช่องทางการจดัจ�าหน่ายและช่องทางการเข้าถงึ

ผู้บริโภคมากขึ้น ต้องมีช่องทางท่ีหลากหลาย 

เพื่อให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง

โดยไม่จ�าเป็นจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์แผ่นเพลง

เสมอไป

นอกจากนี้ในปัจจุบัน คอนเทนต์เพลงมีการ

ผลิตกันออกมาหลากหลาย ท�าให้ผู ้บริโภค

สามารถเลอืกฟังได้ง่ายผ่านโซเชยีลมเีดยีต่างๆ 

ท�าให้เกิดรูปแบบใหม่ๆ ของคอนเทนต์เพลง 

ในตลาดมากขึ้นด้วย

ศิลปินนักร้องในสังกัด (Artist /Singer)

การตลาดและการแข่งขัน
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รายได้จากธุรกิจรับจ้างและผลิตกิจกรรม มาจากการจัดคอนเสิร์ตและกิจกรรมการตลาด 

โดยปัจจุบัน เป็นการจัดคอนเสิร์ตและกิจกรรมการตลาด เพื่อสนับสนุนส่ือทีวีของอาร์เอส 

เป็นหลัก

อาร์เอสมีความเช่ียวชาญในการจัดคอนเสิร์ตและกิจกรรมการตลาด ผลิตผลงานได้สอดคล้อง 

กบัแผนการตลาดของลกูค้าท่ีลงทนุในสือ่กจิกรรมส่งเสรมิการขาย ณ จดุขาย ประเภทการแสดง 

และอีเวนต์ โดยมีการเสนอแผนงาน รูปแบบส่ือกิจกรรมบันเทิงต่างๆ ให้มีความต่อเนื่อง 

และส่งผลต่อธุรกิจในระยะยาวได้

อาร์เอสเป็นบริษัทส่ือขนาดใหญ่ ซึ่งมีข้อได้เปรียบในการด�าเนินธุรกิจการจัดคอนเสิร์ต 

และกิจกรรมการตลาด เนื่องจากมีศิลปิน นักร้อง ที่ได้รับความนิยมอยู่ในสังกัดเป็นจ�านวนมาก 

อีกทั้งมีธุรกิจส่ือครบวงจร ทั้งส่ือโทรทัศน์และส่ือวิทยุ ท�าให้ม่ันใจได้ว่าการจัดคอนเสิร์ต 

และกิจกรรมการตลาดกับบริษัทฯจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ธุรกิจรับจ้างและผลิตกิจกรรม

บริษัทฯ ใช้ทั้งกลยุทธ์ Mass Customization Strategy และกลยุทธ์การตอบสนองลูกค้าเฉพาะราย (Individual Customization Strategy) 

เป็นกลยุทธ์หลักในการท�างาน (ขึ้นอยู่กับประเภทของการผลิตและการบริการ) โดยมุ่งเน้นทั้งกลุ่มลูกค้าที่เป็นเจ้าของสินค้า (Direct Customer) 

และลูกค้าที่เป็นบริษัทโฆษณา (Advertising Agency) ทั้งนี้ในการน�าเสนองานให้กับลูกค้านั้นทางบริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะให้ลูกค้าได้มองให้เห็นว่า

งานที่บริษัทฯ น�าเสนอนั้น เป็นเครื่องมือทางการตลาด (Marketing Tool) ที่จะท�าให้ลูกค้าแต่ละรายประสบความส�าเร็จในวัตถุประสงค์ทางการ

ตลาดที่ตั้งไว้ของลูกค้าทุกรายโดยอาศัยหลักการของการตลาดภาคบันเทิง (Entertainment Marketing) ในการเข้าถึงผู้บริโภค

การตลาดและการแข่งขัน
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ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัท อาร ์เอส จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (บริษัทฯ) ประเมินความเส่ียงที่ มีนัยส�าคัญที่อาจเกิดขึ้นและอาจส่งผลกระทบ

ต่อการด�าเนินธุรกิจ มีดังนี้ 

บริษัทฯ มีพันธมิตรที่มีช่ือเสียงระดับต้นๆ 

ของประเทศเพ่ือผลิตผลิตภัณฑ ์สุขภาพ 

และความงาม โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้ก�าหนด

วัตถุดิบหลัก (Active ingredient) รวมถึง

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์โดยรวม และร่วมกับ

สถาบันวิจัยชั้นน�าทั่วโลก รวมถึงโรงงาน 

ผู้ผลิตในการพัฒนาสูตรการผลิตและข้ันตอน

การผลิต แต่โรงงานผู้ผลิตจะเป็นผู ้จัดหา

วตัถดิุบและด�าเนนิการผลติเองทัง้กระบวนการ 

ซึ่ งหากผู ้ผลิตรายใดรายหน่ึงเกิดป ัญหา 

ไม ่สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้แก ่

บริษัทฯ ได้ จะส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถ

ท�าการจัดหาผลิตภัณฑ์ได้ตรงตามเวลาหรือ

ตามความต้องการของลูกค้า ซ่ึงอาจส่งผลต่อ

ผลประกอบการรวมของบริษัทฯ ได้

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดการ 

ต่อความเสี่ยงดังกล่าว โดยการกระจายค�าสั่ง

ผลิตสู่ผู้ผลิตช้ันน�าในประเทศออกไปจ�านวน

หลายราย เพื่อไม่ให้เกิดการพึ่งพิงผู้ผลิตเพียง

รายเดียว รวมถึงความพยายามในการสร้าง

ความสัม พันธ ์อันดี กับผู ้ ผลิตรายใหม ่ๆ 

ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ท�าให้บริษัทฯ สามารถ

ต่อรองกับผู้ผลิตและสามารถควบคุมต้นทุน

สินค้าได้มากขึ้น

ความเสี่ยงจากพึ่งพิงผู้ผลิต

ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม
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การสัง่ผลติผลติภณัฑ์สขุภาพและความงามต้องมจี�านวนมากเพียงพอเพ่ือการบริหารต้นทนุให้อยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสม และต้องมกีารบรหิารสนิค้า

ส�าหรับการจัดเก็บสินค้าคงคลังเพ่ือการกระจายสินค้าให้แก่ลูกค้าและร้านค้าปลีกทั่วประเทศ บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงจากอายุของผลิตภัณฑ์

สุขภาพและความงามซึ่งโดยอายุเฉลี่ยส่วนใหญ่ประมาณ 3 ปี หากในกรณีที่กระแสนิยมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับบริษัทฯ อยู่ใน

ช่วงที่ธุรกิจมีการขยายตัวสูง ท�าให้ต้องมีการน�าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ก่อนการผลิตสินค้า บริษัทฯ ต้องท�าการ

ส�ารวจตลาดและพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค เพือ่ให้สามารถวิเคราะห์และคาดการณ์ยอดขายของผลติภณัฑ์แต่ละประเภทให้แม่นย�าทีส่ดุ และเพือ่ให้

สอดคล้องกบัความต้องการของตลาดในขณะนัน้ๆ โดยต้องตดิตามและตรวจสอบอายุคงเหลอืของสนิค้าอย่างสม�า่เสมอ รวมทัง้มีการบริหารจดัการ

สินค้าคงเหลือให้เหมาะสมกับช่วงอายุของแต่ละผลิตภัณฑ์ ซึ่งโดยเฉล่ียหากสินค้ามีอายุคงเหลือประมาณ 18 เดือนและมีอัตราการสั่งซื้อช้าลง 

สินค้านั้นจะถูกน�ามาพิจารณาโดยฝ่ายบริหาร และจัดให้มีโปรโมชั่นหรือท�าการตลาดใดๆ เพื่อเร่งการขายสินค้าเหล่านันออกไปให้เร็วที่สุด

ตัง้แต่เร่ิมออกอากาศทวีดีจิติอลช่วงกลางปี 2557 เป็นต้นมา อตุสาหกรรมโทรทัศน์เผชญิกบัสภาวการณ์แข่งขนัทีร่นุแรง เกดิการปรบัตวัเปลีย่นแปลง

ต่างๆ มากมายจากผู้ประกอบการของแต่ละช่อง ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายเดิม (ระบบแอนะล็อก) ที่ต้องพยายามรักษาอันดับของตนเอง 

และรายใหม่ที่ต้องต่อสู้เพื่อช่วงชิงเรตติ้งและเม็ดเงินโฆษณาในตลาดให้ได้มากที่สุด ซึ่งต่างก็ใช้กลยุทธ์ในการเรียกคะแนนความนิยมโดยมี 

คอนเทนต์เป็นแม่เหล็กส�าคัญในการดึงดูดผู้ชมรายการ โดยเฉพาะในช่วงของไพรม์ไทม์ (Prime Time) จะมีการแข่งขันรุนแรงมากที่สุด ผู้ชม

รายการจะเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากทางเลือกที่หลากหลายขึ้น บริษัทเอเยนซี่โฆษณาจะมีตัวเลือกในการลงโฆษณามากขึ้น โดยมี “เรตติ้ง” และ 

“ความคุม้ค่าของราคา” เป็นเกณฑ์ในการพจิารณาลงโฆษณา ซ่ึงจะท�าให้การขายเวลาโฆษณายากขึน้ อย่างไรกด็ ีจากการทีบ่ริษทัฯ  มปีระสบการณ์ 

การท�าธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ และบริหารช่องรายการของตัวเองมาเป็นเวลานาน มีกลุ่มผู้ชมเป้าหมายชัดเจน มีคอนเทนต์ที่แข็งแรง 

และหลากหลายด้วยรปูแบบทีต่รงกบัรสนิยมของผูช้มกลุม่เป้าหมาย มบีคุลากรและทมีงานทีมี่คณุภาพและประสบการณ์ ตลอดจนการจดักจิกรรม

ส่งเสริมการตลาดรูปแบบต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้ผู้ชมติดตามรับชมอย่างต่อเนื่องและเพื่อให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ท�าให้ช่องโทรทัศน์ของบริษัทฯ 

ติดอยู่ในอันดับต้นเสมอมา จากการจัดอันดับของ AGB Nielsen Media Research (Thailand) และท�าให้บริษัทฯ สามารถช่วงชิงและรักษา 

ส่วนแบ่งทางการตลาดจากคู่แข่งในอุตสาหกรรมได้

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการประกอบกิจการโทรทัศน์ทั้งในระบบภาคพื้นดินซึ่งส่งสัญญาณแบบดิจิตอล (Digital Terrestrial Television) 

และระบบดาวเทียม (Satellite Television) ซึ่งกิจการโทรทัศน์นับได้ว่าเป็นกิจการสื่อสารมวลชนที่มีอิทธิพลต่อประชาชนเป็นอย่างยิ่ง เพราะ

เป็นการสือ่สารทีป่ระชาชนสามารถเข้าถึงและรบัรูข้้อมลูได้อย่างทัว่ถงึมากกว่าสือ่มวลชนประเภทอืน่ๆ ดงันัน้การประกอบกจิการโทรทศัน์จงึต้อง

ด�าเนินภายใต้กฎหมายเป็นส�าคัญ ซึ่งหน่วยงานภาครัฐที่เข้ามามีบทบาทการก�ากับดูแลผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ของประเทศไทย คือ ส�านักงาน

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มีอ�านาจหน้าที่หลักในการก�ากับดูแลและออก

ประกาศหลักเกณฑ์ต่างๆ เพื่อควบคุมก�ากับดูแลผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ให้มีการแข่งขันกันอย่างเสรีและเป็นธรรม มีมาตรฐานทางจริยธรรม 

และคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับประโยชน์และมิให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบกิจการ เช่น การก�ากับดูแลเนื้อหารายการต้องมีคุณภาพเหมาะสม

กับกลุ่มเป้าหมาย การจัดระดับความเหมาะสมของรายการเพื่อคุ้มครองเด็กและเยาวชน การโฆษณา การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการ

ให้เข้าถึงหรอืรับรูแ้ละใช้ประโยชน์จากรายการของกจิการโทรทศัน์ เป็นต้น  ณ ปัจจุบนัประกาศ กสทช. ยงัมอีอกมาอย่างต่อเนือ่งตามแนวนโยบาย

ของ กสทช. และตามสภาพปัญหาของการประกอบกิจการ ดังนั้น  การออกประกาศต่างๆ ของ กสทช.จึงยังเป็นสิ่งที่ควบคู่ไปกับการประกอบ

ธุรกิจของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ทุกรายเช่นเดิม กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่จะออกมาควบคุมการด�าเนินธุรกิจเกี่ยวกับการประกอบกิจการโทรทัศน ์

ของบริษัทฯ จึงยังไม่เสถียร และต้องใช้เวลาอีกสักระยะเพื่อให้เห็นกฎเกณฑ์ที่ออกมาบังคับทั้งหมดก่อนว่าจะส่งผลกระทบกับการด�าเนินธุรกิจ 

ของบริษัทฯ หรือไม่เพียงใด อันจะสะท้อนเป็นปัจจัยความเสี่ยงในการด�าเนินธุรกิจได้

ความเสี่ยงจากอายุของผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม

ความเสี่ยงจากการออกประกาศ หลักเกณฑ์ จากสำานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการ 

โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  (กสทช.)

ความเสี่ยงจากการแข่งขันที่รุนแรงในธุรกิจสื่อโทรทัศน์
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ปัจจบุนัเป็นทีย่อมรบักนัว่าเทคโนโลยมีอีทิธพิลต่อการใช้ชวีติของผูค้นทัว่โลก ความเจรญิก้าวหน้าของเทคโนโลยที�าให้ทุกคนสามารถเข้าถงึข้อมลู

ข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว มีผลท�าให้พฤติกรรมของผู้คนในโลกเปล่ียนแปลงไปไม่ว่าจะเป็นการติดต่อส่ือสาร การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การหาความ

บันเทิงต่างๆ จากเดิมผู้คนเป็นเพียงผู้รอรับข้อมูลข่าวสารจากส่ือโทรทัศน์ ส่ือหนังสือพิมพ์ แต่ปัจจุบันเทคโนโลยีท�าให้พฤติกรรมของผู้คน

เปลี่ยนแปลงไป ท�าให้การเป็นผู้รอรับข้อมูลส้ินสุดลง โดยสามารถเป็นผู้แสวงหาข้อมูลได้ด้วยตนเอง ประกอบกับข้อมูลข่าวสารแพร่กระจายได้

อย่างรวดเร็วด้วยการส่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ตไปยังอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอยู่ในมือของทุกคน อย่างสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์พกพา

ต่างๆ (ที่เรียกว่า Second Screen ซึ่งเปรียบเสมือนหน้าจอที่ 2 รองจากโทรทัศน์) Second Screen จึงเป็นสิ่งส�าคัญที่ส่งผลให้บทบาทของ

รายการโทรทัศน์ต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับกับสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ด้วย บริษัทฯ จึงตระหนักดีถึงการเปลี่ยนแปลงและปรับตัว

ให้ทันกับเทคโนโลยีเพื่อสร้างโอกาสการสื่อสารกับผู้รับชมให้ครอบคลุมทุกช่องทาง แต่อีกปัจจัยที่ส�าคัญของการเติบโตทางสื่อสังคมออนไลน์ คือ 

การควบคุมก�ากับดูแลของภาครัฐท่ีมีแนวโน้มจะเข้มข้นข้ึน เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานใดที่ก�ากับดูแลโดยตรง จึงท�าให้การเสนอข้อมูล

ความเสี่ยงจากการต่ออายุสัญญาสัมปทาน

สัมปทานธุรกิจทีวีดาวเทียม

สัมปทานธุรกิจวิทยุ

จากการที่ กสทช. ได้ออกประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อจัดระเบียบผู้ประกอบการช่องทีวี

ดาวเทียมและเคเบิลทีวีให้เข้าสู่กลไกการก�ากับดูแล โดย กสทช. จะออกใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการเป็นคราวๆ ในขั้นแรกใบอนุญาตจะมีอายุ 

1 ปี หลงัจากนัน้จะพจิารณาต่อใบอนญุาตให้อกีคราวละไม่เกนิ 2 ปี โดย กสทช.ได้น�าหลกัเกณฑ์เรือ่งร้องเรยีนการกระท�าความผดิเกีย่วกบัเนือ้หา

รายการที่ไม่เหมาะสม หรือ การโฆษณาท่ีผิดกฎหมาย หรือ การกระท�าอันเป็นการขัดหรือแย้งกับการก�ากับดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการ  

รวมถึงหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่ทาง กสทช. จะออกเพิ่มเติมในอนาคต มาเป็นพื้นฐานในการพิจารณาต่อใบอนุญาตแก่ผู้ประกอบการกิจการแต่ละราย  

ซึ่งการได้รับใบอนุญาตเป็นคราวๆ และแต่ละคราวมีอายุการประกอบการระยะส้ันอาจเป็นข้อจ�ากัดในการขยายธุรกิจ การวางแผนการผลิต  

และการสร้างรายได้ของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญของการปฏิบัติตามข้อก�าหนดและกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด เพื่อให้

เกิดความเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ จะสามารถได้รับการต่อใบอนุญาตประกอบกิจการทีวีดาวเทียมได้อย่างต่อเนื่อง

โดยปกติการท�าสัญญาข้อตกลงเป็นผู้จัดรายการร่วมของสถานีวิทยุกระจายเสียงมีระยะเวลาประมาณ 2 ปี ซึ่งหากบริษัทฯ ไม่ได้รับการต่ออายุ

สัญญาดังกล่าวจะส่งผลกระทบถึงความต่อเน่ืองของการออกอากาศรายการและรายได้ของบริษัทฯ ทั้งนี้ หมายรวมถึงความเสี่ยงจากการ

เปลีย่นแปลงเงือ่นไขในสัญญาซึง่อาจท�าให้บรษิทัฯ ได้รบัเงือ่นไขทีด้่อยลงไปจากเดมิ นอกจากน้ี การแสวงหาเวลาออกอากาศใหม่เพือ่ทดแทนอาจ

ท�าให้บรษิทัฯ สญูเสยีประโยชน์จากการขาดความต่อเนือ่งทางธรุกจิ และการสร้างความนยิมให้เทียบเคยีงกบัรายการเดมิได้ หรอือาจท�าให้ต้นทนุ

เพื่อการได้มาสูงขึ้น อย่างไรก็ดี บริษัทฯ เชื่อว่าจากการท่ีบริษัทฯ ผลิตผลงานที่มีคุณภาพออกมาอย่างต่อเนื่องจนได้รับความนิยม มีฐานผู้ฟัง

รายการประจ�า รวมถึงการท่ีบริษัทฯ ได้รักษามาตรฐานในการช�าระเงินและปฏิบัติตามเง่ือนไขของการจ่ายค่าเช่าเวลาอย่างเคร่งครัด ตลอดจน 

มีการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ให้สัมปทานจะท�าให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจและสามารถลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการต่ออายุสัญญา

ได้  อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะพิจารณาถึงมูลค่าของสัญญา โดยเปรียบเทียบกับความคุ้มค่าในการลงทุน ซึ่งหากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ก่อให้เกิด

ประโยชน์ ทางบรษัิทฯ อาจพจิารณาไม่ต่ออายสุญัญาดงักล่าว ทัง้นี ้บรษิทัฯ ได้ผ่านการพิจารณาอนมุตัใิห้ต่ออายสัุญญาออกไปอกี 2 ปี โดยสญัญา

สิ้นสุดในปี 2562

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ได้มีค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ยืดระยะเวลา

ที่ กสทช. เรียกคืนคลื่นความถี่วิทยุกระจายเสียงจากเดิมในปี 2560 ออกไปอีก 5 ปี และให้คงสิทธิในการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง และ

การถือครองคลื่นความถี่ดังกล่าวได้ตามขอบเขตและสิทธิเดิม ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าค�าสั่งดังกล่าว จะเป็นผลดีต่อธุรกิจวิทยุของบริษัทฯ ที่จะท�าให้

มูลค่าสัมปทาน รวมถึงขอบเขตและสิทธิไม่เปลี่ยนแปลง

ความเสี่ยงจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
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ข่าวสารในช่องทางสือ่สงัคมออนไลน์ ค่อนข้างเสรแีละมขีดีจ�ากดัน้อยกว่าสือ่โทรทศัน์ทีต้่องอยูภ่ายใต้การก�ากบัดแูลของ กสทช. ดงันัน้ ในอนาคต

อันใกล้ ภาครัฐย่อมต้องก�าหนดหน่วยงานก�ากับดูแลและออกกฎระเบียบเพื่อควบคุมก�ากับดูแลส่ือสังคมออนไลน์ ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่ง

ผลให้การด�าเนินธุรกิจผ่านช่องทางนี้อาจถูกก�ากับมากยิ่งขึ้น เช่น การขอใบอนุญาตประกอบกิจการ การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมประกอบกิจการ 

การควบคุมเนื้อหารายการ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวังและอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์กรอบของกฎหมาย จึงมั่นใจ

ว่า บริษัทฯ จะสามารถปรับตัวให้ทันกับทุกสถานการณ์

ตลอดระยะเวลาหลายปีทีผ่่านมา อุตสาหกรรมเพลงได้รบัผลกระทบหลักจากการถกูละเมิดลิขสิทธิ ์ในหลากหลายรปูแบบ ไม่ว่าจะเป็นการจ�าหน่าย

แผ่นเพลง (CD,VCD,DVD,MP3) แบบละเมิดลิขสิทธิ์ การดาวน์โหลดเพลงจากเว็บไซต์ที่ไม่ได้รับอนุญาต การน�าคอนเทนต์เพลงไปหารายได้ของ

ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร และร้านคาราโอเกะ การจัดกิจกรรมและงานแสดงคอนเสิร์ตต่างๆ รวมถึงการน�าคอนเทนต์ไปใช้เพื่อประโยชน์

ทางพาณชิย์หรือเพ่ือความบนัเทงิส่วนตัวผ่านช่องทางออนไลน์ ซึง่การถกูละเมดิลิขสิทธิด์งักล่าว ส่งผลให้รายได้ของส่วนงานเพลงไม่สะท้อนปรมิาณ

การบริโภคที่แท้จริง 

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญของปัญหาท่ีเกิดขึ้น และได้ด�าเนินการหาทางแก้ไข  โดยการทบทวนแผนธุรกิจใหม่ๆ อยู่เสมอ 

เพื่อให้มีความยืดหยุ่น เหมาะสมและทันเหตุการณ์ เช่น การปรับโครงสร้างภายในของสายงานเพื่อรองรับแผนงานที่เปลี่ยนแปลง และตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้าแต่ละรายอย่างตรงจุด การใช้กลยุทธ์การขายให้เข้ากับพฤติกรรมของผู้บริโภคตามยุคสมัย รวมถึงการปรับรูปแบบ 

การขายให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดในปัจจุบัน เหมาะสมส�าหรับลักษณะของสื่อ หรือ ช่องทางการเผยแพร่ต่างๆ ในปัจจุบันและในอนาคต 

การพัฒนาระบบงานภายในให้รองรับกับระบบ Platform ต่างๆ ที่มีอยู่ในตลาดปัจจุบัน และที่จะเกิดขึ้นใหม่ได้ รวมถึงมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ

ดูแลเรื่องการป้องกันและปราบปรามการละเมิดลิขสิทธ์ิโดยเฉพาะ ซึ่งได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากภาครัฐในการบังคับใช้กฎหมาย 

เข้าด�าเนินการกับผู้ประกอบการที่กระท�าความผิดฐานละเมิดลิขสิทธ์ิในผลงานของบริษัทฯ รวมถึงรณรงค์ประชาสัมพันธ์กระตุ้นลูกค้า 

และผูป้ระกอบธรุกจิทีน่�างานลขิสทิธิไ์ปใช้ ต้องเคารพต่อสทิธิแ์ละท�าการช�าระค่าลิขสทิธิเ์ป็นการตอบแทน จากมาตรการดงักล่าวข้างต้น บรษัิทฯ 

คาดว่าจะช่วยลดผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญจากความเสี่ยงของการถูกละเมิดลิขสิทธิ์ได้

บรษิทัฯ มแีผนการขยายธรุกิจอย่างต่อเนือ่ง ซึง่บางโครงการทีบ่รษิทัฯ ได้มาจ�าเป็นต้องใช้เงนิลงทนุค่อนข้างสงู จึงอาจมคีวามเสีย่งหากไม่สามารถ

บริหารรายได้ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งอาจมาจากหลายสาเหตุ เช่น การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลง

พฤตกิรรมของผูบ้รโิภค กระแสความนยิมต่างๆ ภาวะการแข่งขนัในอตุสาหกรรมทีร่นุแรงมากขึน้ ตลอดจนอาจมกีารบอกเลกิสญัญา หรอืการเกดิ

เหตกุารณ์ใดๆ ทีท่�าให้ไม่สามารถด�าเนนิการต่อได้ เป็นต้น อย่างไรกด็ ีบริษทัฯ ได้ก�าหนดกระบวนการในการพจิารณากลัน่กรอง ประเมนิประโยชน์

และความคุ้มค่าก่อนการตัดสินใจลงทุน โดยจัดให้มีการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ เมื่อมีการท�าสัญญาหรือข้อผูกพันใดๆ จะมีผู้เชี่ยวชาญ

จากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกันพิจารณาเพื่อความรอบคอบรัดกุม ตลอดจนก�าหนดให้มีการวางแผนและการเตรียมงานล่วงหน้า นอกจากนี้ 

หากเป็นโครงการขนาดใหญ่มากจะต้องได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทด้วย เพื่อลดความเสี่ยงอย่างมีนัยส�าคัญท่ีอาจเกิดขึ้น

จากการลงทุนดังกล่าว

ความเสี่ยงจากการถูกละเมิดลิขสิทธิ์

ความเสี่ยงจากโครงการขนาดใหญ่ที่ได้มาเป็นครั้งคราว
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ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

ทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (กลุ่มอาร์เอส) แสดงรายละเอียด ดังต่อไปนี้

บริษัทฯ ได้ท�าการเช่าที่ดินเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจจากบุคคลอื่นนอกกลุ่มอาร์เอส ดังนี้

อุปกรณ์หลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของกลุ่มอาร์เอส มีดังนี้

ที่ตั้ง ผู้เช่า อายุสัญญา ค่าเช่า /เดือน (ล้านบาท)

เลขที่ 431/2-5 ซอยลาดพร้าว 15 

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม.
บมจ. อาร์เอส

3 ปี (สิ้นสุดสัญญาเดือน

กรกฎาคม 2560)
0.41

บริษัท อุปกรณ์
ลักษณะ

กรรมสิทธิ์

มูลค่าตามบัญชี

ปี 2560

(ล้านบาท)

ภาระผูกพัน

1. บมจ. อาร์เอส 
อุปกรณ์ห้องควบคุมการออกอากาศ

และอุปกรณ์ถ่ายท�ารายการโทรทัศน์
เจ้าของ        209.63  ไม่มี

2. บจ.ไลฟ์สตาร์ อุปกรณ์และระบบงานขายทางโทรศัพท์ เจ้าของ           5.07 ไม่มี

3. บจ. คูลลิซึ่ม อุปกรณ์ห้องบันทึกเสียง เจ้าของ           1.06 ไม่มี

คลังสินค้าของบริษัทย่อย มีดังนี้

ที่ตั้ง ผู้เช่า อายุสัญญา
ค่าเช่า/ค่าบริการ

ต่อเดือน (ล้านบาท)

เลขที่ 9/102  หมู่ที่ 5 

ถนนพหลโยธิน ต�าบลคลองหนึ่ง

อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

บจ. ไลฟ์สตาร์

1 ปี

(สิ้นสุดสัญญาเดือน เมษายน 2561) 0.20

เลขที่ 9/46 หมู่ที่ 5 

ถนนพหลโยธิน ต�าบลคลองหนึ่ง

อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

บจ. ไลฟ์สตาร์

1 ปี 

(ปัจจุบันได้ต่ออายุสัญญาเช่า เป็นช่วงเวลา 

1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561)

0.10

ที่ดิน

อุปกรณ์

คลังสินค้า
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บริษัทฯ ได้ท�าสัญญาเช่าสถานีวิทยุจากหน่วยงานราชการและบริษัทภายนอก ตามรายละเอียด ดังนี้

หมายเหตุ * ปัจจุบันได้ต่ออายุสัญญาเช่า เป็นช่วงเวลา 1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2562 

สถานี เจ้าของสถานี ช่วงเวลาตามสัญญา

 F.M. 93.0 MHz สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยาน 1 มกราคม 2559 - 31 ธันวาคม 2560*

บริษัทฯ และบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ได้ท�าสัญญาบริการการส่งสัญญาณภาพ และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้

ผู้ให้บริการ ช่วงเวลาตามสัญญา

1. ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการ 

    โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

2. องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

3. บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน)

25 เมษายน 2557 – 24 เมษายน 2572

สิ้นสุดวันที่ 16 มิถุนายน 2571

1 สิงหาคม 2556 – 1 กรกฎาคม 2566

บริษัท อาร์.เอส.เทเลวิช่ัน จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็นผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน ์

ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ  หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง

กจิการโทรทศัน์และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ(กสทช.) ใบอนญุาตเลขที ่B1-S20031-0012-57 มอีายุสบิห้าปีนบัตัง้แต่วนัที ่25 เมษายน 2557 

สิ้นผลวันที่ 24 เมษายน 2572    ในการประกอบกิจการโทรทัศน์ทางคณะกรรมการ กสทช.ได้ออกประกาศเพื่อก�าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข หน้าที่

ต่างๆ ของผู้ได้รับใบอนุญาตให้ปฏิบัติตามไว้อย่างเคร่งครัด รวมถึงก�าหนดมาตรการก�ากับดูแลผู้รับใบอนุญาตมิให้ด�าเนินการใดๆ อันเป็น

ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ค�าสั่ง หรือประกาศต่างๆ โดยมีบทก�าหนดโทษทางกฎหมายไว้ตั้งแต่โทษทางปกครอง ได้แก่ การส่ังระงับการกระท�าใดๆ 

อันเป็นความผิด การปรับ การพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต จนถึงโทษทางอาญา ได้แก่ การปรับ หรือโทษจ�าคุก    

สัมปทานและสัญญาเช่าวิทยุ

สัญญาบริการการส่งสัญญาณภาพ

ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
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เงื ่อนไขที่ผู ้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติเพื่อให้ดำารงไว้ซึ ่งใบอนุญาต

(ที่มา : เงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภท

บริการทางธุรกิจระดับชาติ) เช่น คุณสมบัติ ของผู้รับใบอนุญาตต้องเป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด การให้บริการโทรทัศน์ ผู้รับใบอนุญาต 

ต้องประกอบกิจการด้วยตนเอง จะมอบการบริหารจัดการหรือยินยอมให้บุคคลอื่นเป็นผู้มีอ�านาจประกอบกิจการแทนมิได้ หรือจะโอนสิทธิใน 

ใบอนุญาตให้กับบุคคลอื่นอันท�าให้มีผลกระทบต่อการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตไม่ได้  แต่อาจแบ่งช่วงเวลาให้ผู้อื่นเช่าเวลาด�าเนิน

รายการบางช่วงได้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก�าหนด การบริหารจัดการสถานี ต้องมีกระบวนการในการก�ากับดูแลตนเองให้มีประสิทธิภาพ

ตามกรอบมาตรฐานจริยธรรม จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อสังคม ตามที่คณะกรรมการก�าหนด  การออกอากาศรายการ ต้องปฏิบัติตาม

ประกาศ กสทช.ว่าด้วยเรื่อง ผังรายการ เนื้อหารายการ ส�าหรับการให้บริการโทรทัศน์อย่างเคร่งครัด จะออกอากาศรายการที่มิได้ก�าหนด 

ไว้ในผังรายการมิได้โดยต้องมีการจัดให้มีระบบการตรวจสอบเนื้อหารายการที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย การหารายได้ ด้วยวิธีการโฆษณา 

การบริการธุรกิจได้ไม่เกินช่ัวโมงละสิบสองนาทีครึ่ง โดยเมื่อรวมเวลาโฆษณาและการบริการธุรกิจตลอดทั้งวันเฉลี่ยแล้วต้องไม่เกินชั่วโมงละ 

สิบนาที รวมถึง การช�าระค่าธรรมเนียม ให้ใช้คลื่นความถี่ต้องเป็นไปตามที่คณะกรรมการก�าหนด  เป็นต้น  

เม่ือวันที่ 20 ธันวาคม 2559 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ออกค�าส่ังที่ 76/2559 เร่ือง มาตรการส่งเสริมการประกอบกิจการวิทยุ

กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ อันเป็นการขยายระยะเวลาช�าระค่าธรรมเนียมแก่ผู้รับใบอนุญาต

ให้สามารถแบ่งช�าระค่าธรรมเนียมในส่วนราคาข้ันต�่าและค่าธรรมเนียมในส่วนที่เกินกว่าราคาขั้นต�่าได้ โดยเสียดอกเบี้ยอัตรานโยบายตามที ่

คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศก�าหนดในวันที่ช�าระ

การชำาระค่าธรรมเนียมให้ใช้คลื่นความถี่ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำาหนดและตามคำาสั่งที่ 76/2559 ของคณะรักษาความ

สงบแห่งชาติ (คสช.)

งวดการจ่ายช�าระ

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใน

ส่วนของราคาขั้นต�่า

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

ในส่วนที่เกินขั้นต�่า
รวม วันที่ครบก�าหนดช�าระ

จ�านวนเงิน จ�านวนเงิน

1 190.0 188.5 378.5 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

2 114.0 188.5 302.5 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

3 38.0 377.0 415.0 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

4 19.0 188.5 207.5 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

5 19.0 188.5 207.5 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

6 - 188.5 188.5 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

7 - 188.5 188.5 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

8 - 188.5 188.5 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

9 - 188.5 188.5 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

รวม              380.0             1,885.0     2,265.0

หน่วย : ล้านบาท
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ข้อพิพาททางกฎหมาย 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่มีผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยอย่างมีนัยส�าคัญ และไม่มีข้อ

พิพาทที่มีผลกระทบด้านลบอันอาจจะมีผลกระทบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยที่มีจ�านวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตลอดจนไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำาคัญอื่น

ชื่อบริษัท   : บริษัท อาร์เอส จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

ประเภทธุรกิจ   : ปัจจุบันกลุ่มอาร์เอสประกอบด้วย 4 ธุรกิจหลัก ได้แก่ 

     ธุรกิจสุขภาพและความงาม ธุรกิจสื่อทั้งสื่อโทรทัศน์และสื่อวิทยุ ธุรกิจเพลง 

     และธุรกิจรับจ้างและผลิตกิจกรรม 

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่   : อาคารเชษฐโชติศักดิ์ 419/1 ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว

     แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ทะเบียนเลขที่   : 0107546000016

เว็บไซต์   : http://www.rs.co.th

โทรศัพท์   : +66 2511 0555

โทรสำร   : +66 2511 2324

ทุนจดทะเบียน   : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จ�านวน 1,203,270,516 บาท 

     แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 1,203,270,516 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ทุนช�ำระแล้ว   : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จ�านวน 1,010,147,392 บาท

     แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 1,010,147,392 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

นำยทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

     93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

     โทรศัพท์ +66 2009 9000 

     โทรสาร +66 2009 9991

     เว็บไซต์  http://www.set.or.th/tsd

ผู้สอบบัญชี   : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากัด

     อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 15 179/74-80 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120

     โทรศัพท์ +66 2844 1000

     โทรสาร +66 2286 5050 

     เว็บไซต์  http://www.pwc.com/th

ที่ปรึกษำกฎหมำย  : ส�านักกฎหมาย  บริษัท อาร์เอส จ�ากัด (มหาชน)

     อาคารเชษฐโชติศักดิ์ 419/1 ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว

     แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

     โทรศัพท์ +66 2511 0555  

     โทรสาร +66 2938 5622

ข้อมูลทั่วไป
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ชื่อบริษัท สถำนที่ตั้ง ประเภทธุรกิจ ชนิดหุ้น

ทุนจด

ทะเบียน

(บำท)

ทุนช�ำระแล้ว

(บำท)

ถือหุ้น

ร้อยละ

1. บริษัท อาร์.เอส.

   เทเลวิชั่น จ�ากัด

419/2 ซอยลาดพร้าว 15 

ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล 

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ +66 2902 1933,

+66 2511 0555

โทรสาร +66 2938 5621

ธุรกิจสื่อโทรทัศน์ หุ้นสามัญ 300,000,000 300,000,000 99.99

2. บริษัท ไลฟ์สตาร์   

    จ�ากัด

419/2 ซอยลาดพร้าว 15 

ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล 

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ +66 2902 1933,

+66 2511 0555

โทรสาร +66 2938 5621

ธุรกิจจ�าหน่าย

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

และความงาม

หุ้นสามัญ 200,000,000 200,000,000 99.99

3. บริษัท คูลลิซึ่ม 

   จ�ากัด

419/2 ซอยลาดพร้าว 15 

ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล 

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ +66 2511 0555

โทรสาร +66 2938 5694

ธุรกิจสื่อวิทยุ หุ้นสามัญ 25,000,000 25,000,000 99.99

4. บริษัท จัดเก็บ

    ลิขสิทธิ์ไทย จ�ากัด

419/2 ซอยลาดพร้าว 15 

ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล 

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ +66 2511 0555

โทรสาร +66 2938 5694

ธุรกิจจัดเก็บ

ค่าลิขสิทธิ์ หุ้นสามัญ 5,000,000 5,000,000 99.99

5. บริษัท บันเทิง 

    วาไรตี้ จ�ากัด

419/2 อาคารเชษฐโชติศักดิ์ 2

ชั้นที่ 3 ซอยลาดพร้าว 15

แขวงจอมพล เขตจตุจักร

กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ +66 2511 0555

โทรสาร +66 2511 2324

ธุรกิจผลิตรายการ

โทรทัศน์ หุ้นสามัญ 1,000,000 1,000,000 99.99

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นเกินร้อยละ 10
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ชื่อบริษัท สถำนที่ตั้ง ประเภทธุรกิจ ชนิดหุ้น

ทุนจด

ทะเบียน

(บำท)

ทุนช�ำระแล้ว

(บำท)

ถือหุ้น

ร้อยละ

6. บริษัท ย๊าค จ�ากัด

419/2 ซอยลาดพร้าว 15 

ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล 

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ +66 2511 0555

โทรสาร +66 2938 5694

ธุรกิจผลิตรายการ

โทรทัศน์
หุ้นสามัญ 2,500,000 2,500,000 99.97

7. บริษัท กู๊ดไลฟ์ กรุ๊ป  

   จ�ากัด (เดิมชื่อ :  

   บริษทั ด ีมเีดีย   

    แอนด์ โปรดักชั่น     

   จ�ากัด)

419/1 ซอยลาดพร้าว 15 

ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล 

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ +66 2511 0555

โทรสาร +66 2511 2324

ธุรกิจรับจ้างและ

ผลิตกิจกรรม
หุ้นสามัญ 37,000,000 37,000,000 99.99

8. บริษัท อาร์ อัลไล

   แอนซ์ จ�ากัด 

203/34-36 ซอยลาดพร้าว 15 

ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล

 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ +66 2511 0555

โทรสาร +66 2511 2324

ธุรกิจรับจ้างและ

ผลิตกิจกรรม
หุ้นสามัญ 80,000,000 80,000,000 99.99

9. บริษัท อาร์เอส  

  อินเตอร์เนชั่นแนล    

   บรอดคาสติ้ง แอนด์ 

   สปอร์ต แมเนจเม้นท์ 

   จ�ากัด

419/3 ซอยลาดพร้าว 15 

ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล 

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ +66 2511 0555

โทรสาร +66 2511 2324

ธุรกิจให้บริการ

และรับจ้าง

จัดกิจกรรม

ด้านการกีฬา

หุ้นสามัญ 9,375,000 9,375,000 83.33

10. บริษัท อาร์.เอส. 

     สปอร์ตมาสเตอร์ 

     จ�ากัด

419/2 ซอยลาดพร้าว 15 

ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล 

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ +66 2511 0555

โทรสาร +66 2511 2324

ธุรกิจผลิตรายการ

โทรทัศน์และ

รับจ้างผลิตงาน

กิจกรรม

หุ้นสามัญ 4,500,000 4,500,000 75.98

ข้อมูลสำาคัญอื่น

- ไม่มี -
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจ�านวน 1,203,270,516 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 1,203,270,516 หุ้น มูลค่าที่

ตราไว้หุน้ละ 1 บาท มทีนุช�าระแล้วจ�านวน  1,010,147,392  บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ�านวน 1,010,147,392 หุน้ มลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 1 บาท

ล�าดับที่ ชื่อ-สกุล จ�านวนหุ้นที่ถือ คิดเป็นร้อยละ

1    กลุ่ม เชษฐโชติศักดิ์ * 373,007,299 36.93

2    กลุ่ม วณิชวรากิจ ** 157,565,900 15.60

3    ธนาคาร กรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) 70,000,000 6.93 

4    บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด 58,762,866 5.82

5    บริษัท อาร์เอส จ�ากัด (มหาชน) 43,273,300 4.28

6    นายสถาพร งามเรืองพงศ์ 33,582,700 3.33

7    นายชาญยุทธิ์ เหล่ารัดเดชา 18,850,000 1.87

8    SIX SIS LTD 18,468,240 1.83

9    นายประยุทธ เอื้อวัฒนา 8,100,000 0.80

10    กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล 7,652,900 0.76

หมายเหตุ

* กลุ่มเชษฐโชติศักดิ์ ได้แก่ 

1. นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ถือหุ้นจ�านวน 321,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  31.78

2. นายเชษฐ เชษฐโชติศักดิ์ ถือหุ้นจ�านวน 44,154,999 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.37

3. นายโชต เชษฐโชติ ถือหุ้นจ�านวน 7,852,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  0.78

** กลุ่มวณิชวรากิจ ได้แก่ 

1. นายโสรัตน์ วณิชวรากิจ ถือหุ้นจ�านวน 115,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 11.38

2. นายโยธิน วณิชวรากิจ ถือหุ้นจ�านวน 39,399,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.90

3. นายชัยทัต วณิชวรากิจ ถือหุ้นจ�านวน 3,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.30

4. นายสุกฤต วณิชวรากิจ ถือหุ้นจ�านวน 166,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.02

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์ มีอิทธิพลต่อการก�าหนดนโยบายการจัดการ หรือการด�าเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยส�าคัญ 

(กลุ่มผู้ถือหุ้น หรือ ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 และด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ หรือส่งตัวแทนเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท)

จำานวนทุนจดทะเบียนและทุนชำาระแล้ว

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 มีดังนี้

ผู้ถือหุ้น
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ใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 3 (RS-W3)

ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 3 (RS-W3) ได้รับอนุญาตให้เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ตั้งแต่วันที่ 

1 มิถุนายน 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

 ประเภทหลักทรัพย์จดทะเบียน  ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท อาร์เอส จ�ากัด (มหาชน) รุ่นที่ 3 (RS-W3)

 ตลำดรอง    ตลาดหลักทรัพย์

 จ�ำนวนใบส�ำคัญแสดงสิทธิ  193,332,760 หน่วย

 จ�ำนวนหุ้นที่รองรับกำรใช้สิทธิ  193,332,760 หุ้น

 ผู้ออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิ  บริษัท อาร์เอส จ�ากัด (มหาชน) โดยจัดสรรให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีรายช่ือปรากฏ 

      ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 18 เมษายน 2560 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 

      ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน 

      ในวันที่ 19 เมษายน 2560 ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 5 หุ้น ต่อใบส�าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย 

      โดยไม่คิดมูลค่า

 สิทธิของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ  ใบส�าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 

      12.50 บาท ทัง้นี ้ราคาการใช้สทิธแิละอตัราการใช้สทิธอิาจเปลีย่นแปลงในภายหลงัตามเง่ือนไข 

      การปรับสิทธิ 

 ชนิดของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ  ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้

 อำยุของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ  3 ปี นับจากวันที่ออก (วันที่ออกคือวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 วันที่ครบก�าหนดและวันใช้สิทธิ 

      ครั้งสุดท้ายตรงกับวันที่ 23 พฤษภาคม 2563 ซึ่งใบส�าคัญแสดงสิทธิจะพ้นสภาพจากการเป็น 

      หลักทรัพย์จดทะเบียนในวันถัดไป)

 รำคำใบส�ำคัญแสดงสิทธิ  หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)

 กำรใช้สิทธิตำมใบส�ำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ในวันท�าการสุดท้ายของเดือนเมษายน และตุลาคม 

       ของแต่ละปี ตลอดอายุของใบส�าคัญแสดงสิทธิ โดยก�าหนดการใช้สิทธิครั้งแรก คือวันที่ 

      31 ตุลาคม 2560 และวันก�าหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือวันที่ 23 พฤษภาคม 2563                                              

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก�าไรสุทธิหลังจากหักภาษีและส�ารองตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ 

คณะกรรมการของบริษัท มีอ�านาจในการพิจารณายกเว้นไม่ด�าเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว 

โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การด�าเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

การออกหลักทรัพย์อื่น

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
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โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท 
(Board of Directors)

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

(Nomination and Remuneration Committee)

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

(Corporate Governance Committee)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

(Risk Management Committee)

คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

(Human Development Committee)

คณะกรรมการบริหาร 
(Executive Board)

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
(CEO)

ฝ่ายตรวจสอบกลาง 

(Internal Audit)

บริหารลูกค้าองค์กร 

(Corporate Client Management)

การเงินและบัญชี 

(Finance & Accounting)

สื่อสารองค์กร 

(Corporate Communication)

สำานักกฎหมาย 

(Legal Office)

ธุรกิจสื่อโทรทัศน์ 

(Television)

ธุรกิจเพลง 

(Music)

ธุรกิจสื่อวิทยุ 

(Radio)

ธุรกิจสุขภาพและความงาม 

(Health and Beauty)

ธุรกิจรับจ้างและผลิตกิจกรรม 

(Event)

ทรัพยากรบุคคลและธุรการ 

(Human Resource and Administration)

เทคโนโลยีสารสนเทศและบรอดคาสท์ 

(Information Technology and Broadcast)

คณะกรรมการตรวจสอบ 

(Audit Committee)
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัท ของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 8 ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้ 

 1. นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์  ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร

 2. นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล  กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร 

      ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

      ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 

      ประธานกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และเลขานุการบริษัท

 3. นายดามพ์ นานา   กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร 

 4. นายดนัยศิษฏ์ เปสลาพันธ์  กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิบาล 

 5. นายโสรัตน์ วณิชวรากิจ  กรรมการบริษัท

 6. นายพิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ

      และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 7. พลเอกไพโรจน์ พานิชสมัย  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 8. นางวรรณสุดา ธนสรานาต  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 หมายเหตุ      นายศุภชัย นิลวรรณ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลวันที่ 11 สิงหาคม 2560

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการจากภายนอกที่ไม่ได้มีต�าแหน่งเป็นผู้บริหารหรือพนักงานประจ�าของบริษัทฯ ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร หรือ 

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ และเป็นอิสระจากผู้ถือหุ ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร และผู้ท่ีเก่ียวข้อง สามารถท�าหน้าท่ีคุ ้มครอง 

ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และสามารถช่วยดูแลไม่ให้เกิดรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ 

กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

 1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจ

    มีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง* ด้วย

 2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน**/พนักงาน/ลูกจ้าง/ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า/ผู้มีอ�านาจควบคุมบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 

   บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน*** หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งในปัจจุบัน และในช่วงเวลา 2 ปีก่อน 

    ได้รับการแต่งตั้ง

 3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร 

   กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ 

    หรือบริษัทย่อย

 หมายเหตุ
 *  ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
 ** กรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน หมายถงึ กรรมการทีด่�ารงต�าแหน่งเป็นผูบ้ริหาร กรรมการทีท่�าหน้าทีรั่บผดิชอบเยีย่งผูบ้ริหาร และกรรมการทีม่อี�านาจ 
  ลงนามผูกพัน เว้นแต่แสดงได้ว่าเป็นการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไว้แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น
 *** บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน หมายถึง บริษัทย่อยตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไปที่มีบริษัทใหญ่เป็นบริษัทเดียวกัน

โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และ คณะอนุกรรมการรวมทั้งหมด 7 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท

นิยามกรรมการอิสระ
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 4. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ แบ่งได้ ดังนี้

  (ก)  ลักษณะความสัมพันธ์

   r ความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ        

    l  ลักษณะความสัมพันธ์ : ผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน  

        ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น

    l  ระดับนัยส�าคัญที่เข้าข่ายไม่อิสระ

     -  กรณีผู้สอบบัญชี  : ห้ามทุกกรณี

     -  กรณีเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น : มูลค่ารายการเกิน 2 ล้านบาทต่อปี

	 	  r ความสัมพันธ์ทางการค้า/ทางธุรกิจ (ใช้แนวทางในท�านองเดียวกับข้อก�าหนดว่าด้วยการท�ารายการที่เก่ียวโยงกัน 

      ของตลาดหลักทรัพย์ฯ)

	 	   l  ลักษณะความสัมพันธ์ : ก�าหนดครอบคลุมรายการทางธุรกิจทุกประเภท ได้แก่ รายการที่เป็นธุรกรรมปกติ  

        รายการเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์/บริการ และรายการให้หรือรับความช่วยเหลือ 

        ทางการเงิน

	 	   l  ระดับนัยส�าคัญที่เข้าข่ายไม่อิสระ  : มูลค่ารายการ ≥ 20 ล้านบาท หรือ ≥ ร้อยละ 3 ของ NTA ของบริษัท  

       แล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า ทั้งนี้ ในการพิจารณามูลค่ารายการให้รวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือน 

        ก่อนวันที่มีการท�ารายการในครั้งนี้ด้วย

  (ข) กรณีที่มีลักษณะความสัมพันธ์ตาม (ก) กับนิติบุคคล บุคคลที่ถือว่าเข้าข่ายไม่อิสระ ได้แก่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ 

         (ยกเว้นกรณีเป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ) และผู้บริหารหรือ Partner ของนิติบุคคลนั้น

  (ค)  ก�าหนดช่วงเวลาที่ห้ามมีความสัมพันธ์ตาม (ก) และ (ข) : ปัจจุบันและ 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

  (ง)  ข้อยกเว้น : กรณีมีเหตุจ�าเป็นและสมควร ซึ่งมิได้เกิดขึ้นอย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่อง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

      อาจมีความสัมพันธ์เกินระดับนัยส�าคัญที่ก�าหนดในระหว่างด�ารงต�าแหน่งก็ได้ แต่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ 

     บริษัทก่อน และมติท่ีได้ต้องเป็นมติเป็นเอกฉันท์ นอกจากนี้  คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการเปิดเผยความสัมพันธ ์

      ดังกล่าวของกรรมการรายน้ันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ Filing) แบบแสดงรายการ 

     ข้อมูลประจ�าปี(แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี (แบบ 56-2) ของบริษัทฯ และหากต่อมาบริษัทฯ จะเสนอ 

     กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบรายนั้นเพื่อด�ารงต�าแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มี 

       การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ดังกล่าวในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระเลือกตั้งกรรมการด้วย

 5. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับแต่งต้ังขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับ 

     ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

 6.  ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

 7. กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1-6 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการด�าเนินกิจการ 

    ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจ 

      ในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้

ทัง้นี ้ในกรณทีีก่รรมการอสิระมกีารด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการอสิระในบรษิทัใหญ่ บรษัิทย่อย และบรษัิทย่อยล�าดบัเดยีวกันคณะกรรมการบรษิทั

จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด�ารงต�าแหน่งดังกล่าว และค่าตอบแทนรวมที่กรรมการอิสระรายนั้นได้รับในแบบ Filing แบบ 56-1 และ

แบบ 56-2 ด้วย
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ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2546 ได้มีมติก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทไว้ดังน้ี 

คณะกรรมการบริษทัมอี�านาจหน้าทีจั่ดการบริษทัฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั มตขิองท่ีประชมุผูถ้อืหุน้ และมอี�านาจมอบหมาย

แต่งตั้งกรรมการจ�านวนหนึ่งให้เป็นกรรมการบริหารหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นใด เพื่อด�าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างภายใต้ 

การควบคุมของคณะกรรมการบริษัทได้ เว้นแต่อ�านาจในการด�าเนินการดังต่อไปนี้ จะกระท�าได้ก็ต่อเม่ือได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน 

ทัง้น้ีก�าหนดให้รายการท่ีกรรมการหรอืบคุคลทีอ่าจมีความขัดแย้ง มส่ีวนได้เสยี หรอืมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์อืน่ใดกบับรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 

ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

 1.  เรื่องที่กฎหมายก�าหนดให้ต้องได้มติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 2. การท�ารายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติ 

     จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

และในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 

ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

 1.  การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�าคัญ

 2.  การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ

 3.   การท�า แก้ไข หรอืเลกิสญัญาเกีย่วกบัการให้เช่ากจิการของบรษิทัฯ ท้ังหมดหรอืบางส่วนทีส่�าคัญ การมอบหมายให้บคุคลอืน่เข้าจดัการ 

      ธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก�าไรขาดทุนกัน

 4.  การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ

 5.  การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท

 6.  การใดที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ หรือประกาศตลาดหลักทรัพย์ก�าหนดให้ต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การได้มาหรือ 

      จ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน

หน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนอ�านาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงเรื่องดังต่อไปนี้

 1. ดูแลการก�าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจเป็นไปเพื่อความยั่งยืน โดยเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

     ที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทั้งบริษัท ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม

 2. ดูแลให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลาปานกลางและ/หรือประจ�าปีของกิจการสอดคล้องกับ 

     การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทโดยมีการน�านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย

 3. ดูแลการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย เป็นประโยชน์ 

     ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งประพฤติตนเป็นต้นแบบ

 4. ดูแลโครงสร้างและการปฏิบัติของคณะกรรมการให้เหมาะสมต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ 

     อย่างมีประสิทธิภาพ

 5. ดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง (duty of care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร 

     (duty of loyalty) และดูแลให้การด�าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 6.  ดูแลการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 7.   ดแูลการก�าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนทีเ่ป็นเครือ่งจงูใจให้บคุลากรปฏิบตังิานให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ เป้าหมายหลักขององค์กร                

     และการก�าหนดหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงานส�าหรับทั้งบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอ�านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วย  นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ นายดนัยศิษฏ์ เปสลาพันธ์ นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล 

นายดามพ์ นานา สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราส�าคัญของบริษัท

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
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 8.  พิจารณาและอนุมัติการก�าหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานประจ�าปี และงบประมาณประจ�าปี  

               การก�ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการด�าเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย รวมถึงแผนงานที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 9.   พิจารณาการดูแลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

 10. พิจารณาการก�าหนดอ�านาจด�าเนินการที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ

 11. พิจารณาการก�าหนดกรอบการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โคยค�านึงถึงผลกระทบ 

          และการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย value chain เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน ตลอดจน 

                 การพัฒนาและงบประมาณ เช่น นโยบายและแผนการบริหารจัดการบุคคล และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจัดให้มีกรอบ 

          การก�ากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ที่สอดคล้องกับความต้องการของบริษัทฯ รวมทั้งดูแล 

              ให้มีการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการด�าเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บริษัท 

               สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ

 12.  พิจารณาการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงาน

 13.  พิจารณาการดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงินมีความน่าเชื่อถือและตามความเหมาะสม

 14.  ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการช�าระหนี้

 15.  พิจารณาให้มั่นใจได้ว่า ในภาวะที่กิจการประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา กิจการมีแผนในการแก้ไขปัญหา 

               หรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ทั้งนี้ ภายใต้การค�านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

 16.  ดูแลให้การด�าเนินการต่างๆ เป็นไปตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ

 17. พิจารณาและอนุมัติรายการที่มีนัยส�าคัญ ตามที่ก�าหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ นโยบาย ระเบียบ มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง  

               หรืออ�านาจด�าเนินการของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าท่ีพิจารณารายช่ือกรรมการใหม่ซึ่งได้รับการพิจารณากล่ันกรองแล้ว และน�าเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องพร้อมที่จะทุ่มเทเวลา ความรู้ ความสามารถที่มีให้แก่บริษัทฯ และมีความเข้าใจหน้าที่

ความรับผิดชอบของกรรมการ ส�าหรับกรรมการใหม่ทางบริษัทฯ มีกระบวนการให้ข้อมูลเก่ียวกับธุรกิจและการด�าเนินงานของบริษัทฯ เพ่ือให้

กรรมการใหม่มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี ้คณะกรรมการบรษิทัมกีารประเมนิผลการท�างานของคณะกรรมการบรษิทัประจ�าปีตามแบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการบรษัิท 

เพื่อเป็นการตรวจสอบการท�างานและปรับปรุงประสิทธิภาพการท�างานของคณะกรรมการบริษัทให้ดียิ่งขึ้น

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของประธานกรรมการ

เพื่อท�าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ อีกทั้งลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ ที่ประชุมคณะกรรมการมีการลงคะแนนเสียง 

และคะแนนเสยีงเท่ากนั ตลอดจนท�าหน้าทีเ่รยีกประชุมคณะกรรมการ และเป็นประธานในทีป่ระชมุใหญ่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ รวมถงึปฏิบตัหิน้าที่

ตามกฎหมายซึ่งก�าหนดไว้เฉพาะให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการ  และครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้

 1.     การก�ากบั ตดิตาม และดแูลให้ม่ันใจได้ว่า การปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ และบรรลตุามวตัถปุระสงค์ 

               และเป้าหมายหลักขององค์กร

 2.   การดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

 3.    การก�าหนดวาระการประชมุคณะกรรมการโดยหารอืร่วมกบัประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและมมีาตรการทีด่แูลให้เรือ่งส�าคัญได้ถกูบรรจุ 

               เป็นวาระการประชุม

 4.  การจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอท่ีฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นส�าคัญกันอย่างรอบคอบ 

               โดยทั่วกัน การส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ

 5.  การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการ 

               และฝ่ายจัดการ                                                                                                                                                                                                                                                   
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การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2560

รายนามคณะกรรมการ ต�าแหน่ง จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

     1. นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานกรรมการ                      4/4

     2. นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล กรรมการ 4/4

     3. นายดามพ์ นานา กรรมการ 3/4

     4. นายดนัยศิษฏ์ เปสลาพันธ์ กรรมการ 4/4

     5. นายศุภชัย นิลวรรณ กรรมการ 2/4

     6. นายโสรัตน์ วณิชวรากิจ กรรมการ  4/4

     7. นายพิศิษฐ์   ดัชณาภิรมย์ กรรมการอิสระ 4/4

     8. พลเอก ไพโรจน์  พานิชสมัย กรรมการอิสระ 4/4

     9. นางวรรณสุดา ธนสรานาต กรรมการอิสระ 4/4

หมายเหตุ 1.  นายศุภชัย นิลวรรณ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลวันที่ 11 สิงหาคม 2560

  2.  นายดามพ์ นานา ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เนื่องจากติดภารกิจ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน  3 ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

 1.  นายพิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์  ประธานคณะกรรมการ

 2.  พลเอก ไพโรจน์ พานิชสมัย  กรรมการ

 3.  นางวรรณสุดา ธนสรานาต  กรรมการ

หมายเหตุ นายพศิิษฐ์ ดัชณาภิรมย์ คือ กรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้ และ ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ โดยเป็นผูส้อบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 

966 รับตรวจสอบบญัช ีบริษทัต่างๆ  ซึง่ไม่ใช่บรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

 1.  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อมีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบาย การตัดสินใจทางธุรกิจ ตลอดจนการก�ากับดูแลกิจการ

 2.  พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ถอดถอนผู้สอบบัญชี และเสนอค่าสอบบัญชีบริษัทฯประจ�าปี รวมถึงประเด็น ดังนี้

  (ก)  พจิารณาความเป็นอสิระของผูส้อบบญัช ีเช่น พจิารณาจากการให้บรกิารอืน่นอกเหนอืจากการสอบบญัชี (non-audit service)  

       ที่อาจท�าให้ขาดความเป็นอิสระ เช่น การวางระบบบัญชี เป็นต้น

  (ข)  ให้มกีารประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มฝ่ีายจดัการเข้าประชมุด้วยอย่างน้อย 1 ครัง้ ต่อปี เพือ่ขอความเหน็จากผู้สอบบญัชี 

                      ในเรื่องต่างๆ

 3.  พิจารณานโยบายและแนวทางปฏิบัติของฝ่ายตรวจสอบกลางให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง

 4.  พิจารณาทบทวนแผนงานการตรวจสอบประจ�าปีของฝ่ายตรวจสอบกลาง

 5.  สอบทานให้บริษัทฯ  มีระบบการควบคุมภายใน และ การตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับ 

     ผู้สอบบัญชีภายในและภายนอก รวมถึงประเด็น ดังนี้
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  (ก)  ให้ความเหน็ชอบในการแต่งตัง้ โยกย้าย เลกิจ้าง และพจิารณาความดคีวามชอบของหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ท้ังนี้ 

       เพื่อให้หน่วยงานดังกล่าวมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง

  (ข) พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยพิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่ และการรายงานต่างๆ รวมถึง 

       สายงาน บังคับบัญชาของหน่วยงานนี้ 

 6.  พิจารณารายงานผลการตรวจสอบรายไตรมาส และข้อเสนอแนะของผู้สอบบญัชีทัง้ภายในและภายนอก รวมทัง้ติดตามผลการด�าเนนิการ 

               ตามข้อเสนอแนะดังกล่าว

 7.  สอบทานรายการทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยรายไตรมาส ให้มีความถูกต้องเชื่อถือได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ 

              ตามกระบวนการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

 8. ดูแล และสอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอ่ืนๆ 

              ที่เกี่ยวข้อง

 9. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนด 

              ของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าว สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

 10. พิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชีถึงปัญหา หรือ ข้อจ�ากัดที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบงบการเงิน

 11. จัดท�ารายงานการก�ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ ซ่ึงรายงานดังกล่าว 

               ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลดังนี้

  (ก) จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

  (ข) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในประเด็น ดังนี้

   r	ความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

   r	ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

   r	การปฏิบตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรพัย์ หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

     กับธุรกิจของบริษัทฯ

	 	 	 r	ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

	 	 	 r	รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	 	 	 r	ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร

  (ค) รายการอื่นท่ีเห็นว่า ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย 

       จากคณะกรรมการบริษัท

 12. คณะกรรมการตรวจสอบมีอ�านาจเชิญกรรมการบริหาร ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล หรือ เข้าร่วมประชุมได้

 13. การปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน 3 ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

 1.  นายพิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์  ประธานกรรมการ

 2.  พลเอกไพโรจน์ พานิชสมัย  กรรมการ

 3.  นางวรรณสุดา ธนสรานาต  กรรมการ
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ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 1. พจิารณาหลักเกณฑ ์ และกระบวนการในการสรรหาบุคคลทีม่ีคณุสมบตัเิหมาะสมเพือ่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ รวมทัง้คดัเลอืกบุคคล 

         ตามกระบวนการสรรหาท่ีได้ก�าหนดไว้ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทซ่ึงจะน�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้ง 

               กรรมการ แบ่งได้เป็น

  (ก) ก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการท่ีต้องการสรรหาให้เป็นไปตามโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการ 

                        ที่คณะกรรมการก�าหนดไว้ โดยด�าเนินการ ดังนี้

	 	 	 r			พจิารณาความเหมาะสมของความรู ้ประสบการณ์ และความเชีย่วชาญของกรรมการโดยรวมว่า คณะกรรมการต้องการ 

                                กรรมการที่มีคุณสมบัติลักษณะใดบ้าง

	 	 	 r		พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละคน เพื่อพิจารณาว่า กรรมการอิสระคนใดมีคุณสมบัติครบถ้วน 

                                หรือคนใดขาดคุณสมบัติในการเป็นกรรมการอิสระ รวมทั้งพิจารณาว่า จ�าเป็นต้องสรรหากรรมการอิสระใหม่หรือไม่   

                                 หากมีกรรมการอิสระไม่ครบตามนโยบายของคณะกรรมการ

	 	 	 r		พิจารณาการอุทิศเวลาของกรรมการ 

  (ข) สรรหาและเสนอชื่อบุคคลท่ีเหมาะสมที่จะมาด�ารงต�าแหน่งกรรมการให้คณะกรรมการพิจารณาเพื่อเสนอช่ือให้ที่ประชุม 

                        ผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง โดยด�าเนินการ ดังนี้

	 	 	 r		ก�าหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อด�ารงต�าแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัทฯ

	 	 	 r		ด�าเนนิการพจิารณารายชือ่บคุคลทีไ่ด้รับการเสนอชือ่มาและคัดเลอืกบคุคลทีมี่คณุสมบตัสิอดคล้องกบัเกณฑ์คณุสมบตัิ 

                              ท่ีก�าหนดไว้

	 	 	 r		ตรวจสอบให้รอบคอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้นมีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนดของหน่วยงานทางการ

	 	 	 r		ด�าเนินการทาบทามบุคคลท่ีมีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่ก�าหนดไว้ เพื่อจะได้มั่นใจว่า บุคคลดังกล่าว 

                                มีความยินดีจะมารับต�าแหน่งกรรมการของบริษัท หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น

	 	 	 r	 	 เสนอชื่อให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณาและบรรจุชื่อในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา 

                                แต่งตั้งต่อไป

 2. พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ซึ่งจะน�าเสนอท่ีประชุม 

             ผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้อนุมัติ

 3. พิจารณาเกณฑ์ประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 4. พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนประจ�าปีของกรรมการ

 5.  พิจารณาการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ (หรือใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น) ให้แก่กรรมการ และพนักงาน โดยให้เงื่อนไขต่างๆ จูงใจ 

         ให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาว และสามารถรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ 

              ได้อย่างแท้จริง แต่ในขณะเดียวกันต้องไม่สูงเกินไปและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นด้วย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

และอนุมัติขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2546 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันท่ี 

14 พฤษภาคม 2556 ได้มมีตกิ�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบรหิาร โดยก�าหนดให้คณะกรรมการบรหิารมอี�านาจหน้าทีด่งัต่อไปนี้

 1. มีอ�านาจพิจารณาอนุมัติการกู้หรือให้กู้ยืมเงิน หรือ การขอสินเช่ือใดๆ จากสถาบันการเงิน รวมตลอดถึงการเข้าเป็นผู้ค�้าประกัน 

        หรือ การช�าระหรือใช้จ่ายเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ ภายในวงเงินส�าหรับแต่ละรายการไม่เกินกว่า 

             100 ล้านบาท หรือจ�านวนเทียบเท่า 

 2. มีอ�านาจแต่งตั้ง ถอดถอนเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ในต�าแหน่งที่ไม่สูงกว่าต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (เดิมใช้ช่ือต�าแหน่งเป็น   

              กรรมการผู้จัดการ)  

 3.  มีอ�านาจจัดท�า เสนอแนะ และก�าหนดนโยบายแนวทางธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการ

 4. จัดตั้งโครงสร้างองค์กรและการบริหาร และกรรมการบริหาร โดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดของการคัดเลือก การฝึกอบรม 

              การว่าจ้าง และการเลิกจ้างของพนักงานของบริษัทฯ

 5. ก�าหนดแผนธุรกิจ อ�านาจการบริหารงาน อนุมัติงบประมาณส�าหรับประกอบธุรกิจประจ�าปี และงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 

              และด�าเนินการตามแผนทางธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยสอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางธุรกิจที่ได้แถลงต่อคณะกรรมการ

 6.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการ

            อนึ่ง การอนุมัติการเข้าท�ารายการดังกล่าวข้างต้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติการเข้าท�ารายการที่ท�าให้คณะกรรมการบริหาร  

         หรือผู้รับมอบอ�านาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติการเข้าท�ารายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรือมีส่วน 

            ได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่ส�านักงาน ก.ล.ต. ประกาศก�าหนด) 

    ท�ากับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติการเข้าท�ารายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษัท 

         ได้พิจารณาอนุมัติไว้ ท้ังน้ี ให้คณะกรรมการมีอ�านาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 

      ได้ตามที่จ�าเป็นหรือเห็นสมควร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน  2 ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

 1.  นางพรพรรณ  เตชรุ่งชัยกุล  ประธานกรรมการ

 2.  นายดนัยศิษฏ์  เปสลาพันธ์       กรรมการ

หมายเหตุ นายดามพ์ นานา ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลวันที่ 1 มกราคม 2560 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 ประชุม

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติแต่งตั้งนายดนัยศิษฏ์ เปสลาพันธ์ เป็นกรรมการแทนนายดามพ์ นานาโดยมีผลวันที่ 1 มกราคม 2560 

คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน  3 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

 1.  นายสุรชัย   เชษฐโชติศักดิ์  ประธานกรรมการ

 2.  นางพรพรรณ  เตชรุ่งชัยกุล  กรรมการ

 3.  นายดามพ์  นานา   กรรมการ
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ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2553 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และอนุมัติขอบเขต

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยก�าหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 1.  พจิารณานโยบาย  แผนงานและการด�าเนนิงานบรหิารความเสีย่ง รวมถงึให้ค�าแนะน�าแกค่ณะกรรมการบรษิัท และฝ่ายจดัการในเรือ่ง 

             การบริหารความเสี่ยง

 2.  ก�ากับ ดูแล และสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามแผนงานและส�าเร็จลุล่วงในระดับองค์กร ตลอดจนระดับโครงการ 

 3. พิจารณาความเสี่ยงท่ีส�าคัญของบริษัทในระดับองค์กร และประเมินการด�าเนินงานบริหารความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ 

              และแผนธุรกิจของบริษัทฯ

 4.  รายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 2 ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

 1.  นางพรพรรณ  เตชรุ่งชัยกุล  ประธานกรรมการ

 2.  นายดนัยศิษฏ์  เปสลาพันธ์       กรรมการ
หมายเหตุ  นายดามพ์ นานา ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบรรษัทภิบาล โดยมีผลวันที่ 1 มกราคม 2560 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 ประชุม

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติแต่งตั้งนายดนัยศิษฏ์ เปสลาพันธ์ เป็นกรรมการแทนนายดามพ์ นานาโดยมีผลวันที่ 1 มกราคม 2560

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการพฒันาทรพัยากรบุคคลของบริษทัฯ ประกอบด้วยผูท้รงคณุวฒุจิ�านวน 3 ท่าน โดยมรีายนามดงัต่อไปนี้

 1.  นางพรพรรณ  เตชรุ่งชัยกุล  ประธานกรรมการ

 2.  นางสาวประอรศรี อุดมผล  กรรมการ

 3.  นายชาคริต  พิชญางกูร  กรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และอนุมัติขอบเขต

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล โดยก�าหนดให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล มีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 1.  เสนอแนวทาง หรือนโยบายด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

 2.  ทบทวน หรือปรับปรุงแนวทาง หรือนโยบายด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

 3.  ให้ค�าแนะน�าด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี แก่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

 4.  ดูแลให้กรรมการและฝ่ายจัดการปฏิบัติงานตามนโยบายด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

 1.  น�าเสนอนโยบาย และแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล

 2.  พัฒนากลยุทธ์ และเทคนิควิธีเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 3.  ก�ากับ และดูแลการด�าเนินงานด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 4.  พิจารณา และตัดสินใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตามแนวทางที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหาร
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ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2546 และครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ได้มีมติก�าหนด

ขอบเขตอ�านาจหน้าทีข่องประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร (เดมิใช้ชือ่ต�าแหน่งเป็นกรรมการผูจ้ดัการ) โดยก�าหนดให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร มอี�านาจอนมุตัิ

ในการด�าเนินการใดๆ ที่จ�าเป็นหรือเก่ียวเน่ืองกับการด�าเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ ภายในวงเงินส�าหรับแต่ละรายการไม่เกินกว่า 

25 ล้านบาท หรือจ�านวนเทียบเท่า ท้ังน้ี การอนุมัติการท�ารายการดังกล่าวข้างต้นประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอ�านาจในการด�าเนินการใดๆ 

ในหรือเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส�าคัญของบริษัทฯ และ/หรือ รายการหรือเรื่องที่ประธาน

เจ้าหน้าทีบ่รหิาร หรอื บคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง มส่ีวนได้ส่วนเสยี หรอือาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอืน่ใดทีจ่ะท�าขึน้กบับริษทัฯ 

และบริษัทย่อย ในกรณีดังกล่าว รายการหรือเรื่องดังกล่าวจะต้องน�าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการของบริษัทฯ 

(แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

และอนมุตัขิอบเขตอ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ดงันัน้ การคดัเลอืกบคุคลทีจ่ะเข้าด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ

ของบริษัทฯ ต้องผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน วิธีการสรรหากรรมการจะกระท�าโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 

ค่าตอบแทนจะเป็นผูพ้จิารณาคดัเลอืกตามเกณฑ์คณุสมบตัติามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติับรษิทัมหาชนจ�ากดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศ 

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากน้ียังพิจารณาถึงความหลากหลายของทักษะ ประสบการณ์ ความรู ้

และความสามารถเฉพาะเพือ่ประโยชน์และการพฒันากจิการของบรษิทัฯ รวมทัง้การอทุศิเวลา และความพยายามในการปฏบิตัหิน้าที ่จากนัน้จงึน�า

รายชือ่เสนอคณะกรรมการบรษิทัและท่ีประชุมผู้ถอืหุน้เพ่ือพจิารณาแต่งตัง้

ในการแต่งตัง้คณะกรรมการของบริษทัฯ ทีป่ระชุมผูถื้อหุน้เป็นผู้แต่งตัง้กรรมการ โดยใช้เสยีงข้างมากตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารดงัต่อไปนี้

 1.  ผูถ้อืหุน้คนหนึง่มคีะแนนเสยีงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อเสยีงหนึง่

 2.  ให้ผูถ้อืหุ้นออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคลไป

 3. บคุคลซึง่ได้รบัคะแนนเสยีงสงูสุดตามล�าดบัลงมาเป็นผู้ได้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ 

         ในคร้ังนัน้ ในกรณทีีบ่คุคลซ่ึงได้รบัการเลอืกตัง้ในล�าดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจ�านวนท่ีจะพึงมหีรอืจะพงึเลือกต้ังในครัง้นัน้ 

              ให้ผูเ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด

คณะผู้บริหาร   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  คณะผูบ้ริหารของบรษิทัฯ ประกอบด้วยผูท้รงคณุวฒุจิ�านวน  6 ท่าน โดยมรีายนามดงัต่อไปนี้

 1.  นายสุรชัย  เชษฐโชติศักดิ์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 2.  นางพรพรรณ  เตชรุ่งชัยกุล  ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

 3.  นายดามพ์  นานา   ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

 4.  นายดนัยศิษฏ์  เปสลาพันธ์  ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย

 5.  นางสาวนงลักษณ์ งามโรจน์  รองกรรมการผู้อ�านวยการอาวุโส

 6.  นายองอาจ  สิงห์ล�าพอง  รองกรรมการผู้อ�านวยการอาวุโส

หมายเหตุ  1. ผู้บริหาร หมายถึง ผู้บริหารตามนิยามของประกาศส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์ (กลต.)  ที่ สจ.14/2540

    2. นายองอาจ สิงห์ล�าพอง ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารของบริษัท เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
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เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท ซ่ึงปัจจุบัน คือ นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล 

เพือ่ให้การด�าเนนิการของบรษิทัฯ เป็นไปตามหลกัการก�ากับดูแลกจิการทีด่ ี(Good Corporate Governance) ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

     ชื่อสกุล นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล

     ต�ำแหน่ง

กรรมการ กรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง                                                                                                                                           

ประธานกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เลขานุการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

     อำยุ 47 ปี

     คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ

ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ (MBA) สถาบนัศศินทร์แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

ปริญญาตรี สถิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Executive Development Program รุ่นที่ 4 (EDP 4) ปี 2552

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

     สัดส่วนกำรถือหุ้น ไม่มี

     ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร ไม่มี

     ประสบกำรณ์ท�ำงำน

2547 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร

                            บริษัท อาร์เอส จ�ากัด (มหาชน)

2550 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

                            บริษัท อาร์เอส จ�ากัด (มหาชน)

2551 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท

                            บริษัท อาร์เอส จ�ากัด (มหาชน)
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน

1. กรรมกำรบรษัิท 

โดยมรีายละเอยีดค่าตอบแทนประจ�า และเบีย้ประชุมกรรมการบรษิทั เป็นรายบุคคลดงันี้

หมายเหตุ    1.  ค่าตอบแทนกรรมการนี้เป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการของบริษัทฯ ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ�ากัด พ.ศ. 2535 

    ( โดยไม่รวมเงนิเดอืน และผลประโยชน์ท่ีเกีย่วข้องท่ีจ่ายให้กับกรรมการซึง่ด�ารงต�าแหน่งเป็นผูบ้ริหารของบริษัทฯ ด้วย) และการเป็นกรรมการบรษัิทย่อย 

    ไม่ได้รบัค่าตอบแทน

         2.   นายศุภชัย นลิวรรณ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมผีลวนัที ่11 สงิหาคม 2560

รำยกำร
ปี 2560

จ�ำนวน (ท่ำน) จ�ำนวนเงิน (บำท) รำยละเอียดค่ำตอบแทน

กรรมการบริษัท 9   680,000 ค่าตอบแทนประจ�าและเบี้ยประชุม

กรรมการตรวจสอบ 3 1,748,000 ค่าตอบแทนประจ�าและเบี้ยประชุม

ล�ำดับ รำยนำมกรรมกำรบริษัท
ปี 2560

ค่ำตอบแทนประจ�ำ (บำท) ค่ำเบี้ยประชุม (บำท)

1      นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ - 100,000

2      นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล -   80,000

3      นายดามพ์ นานา -   60,000

4      นายดนัยศิษฏ์ เปสลาพันธ์ -   80,000

5      นายศุภชัย นิลวรรณ -   40,000

6      นายโสรัตน์ วณิชวรากิจ -   80,000

7      นายพิศิษฐ์   ดัชณาภิรมย์ -   80,000

8      พลเอก ไพโรจน์  พานิชสมัย -   80,000

9      นางวรรณสุดา ธนสรานาต -   80,000

รวมทั้งหมด 680,000
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บุคลากร 

นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ค่าตอบแทนอ่ืน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีจ�านวนพนักงานท้ังหมด 1,459 คน ประกอบด้วยพนักงานใน บริษัท อาร์เอส จ�ากัด (มหาชน) 

611 คน และบริษัทในเครือ 848 คน และได้จ่ายผลตอบแทนเป็นจ�านวนเงินรวมประมาณ 641 ล้านบาท โดยเป็นผลตอบแทนในรูปของเงินเดือน 

โบนัสและค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นๆ ตลอดจน มีเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับพนักงาน จ�านวนเงินรวมประมาณ 19.92 ล้านบาท

 1. บริษัทฯ ค�านึงถึงความส�าคัญของพนักงานในฐานะทุนมนุษย์ (Human Capital) ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญที่สุดที่จะผลักดันให้องค์กรบรรลุ 

        สู่เป้าหมายได้ จึงก�าหนดให้มีแผนงานและมีการจัดสรรงบประมาณในแต่ละปีไว้อย่างชัดเจน และมีการจัดระดับการพัฒนาทรัพยากร  

        บุคคล ไว้ 3 ระดับคือการพัฒนาองค์กร (Organization Development) การพัฒนาอาชีพ (Career Development) และ 

         การฝึกอบรมและพัฒนา (Training  Development) โดยในปี 2560 ได้จัดการอบรมรวมทั้งสิ้น 11 หลักสูตร จ�านวน 29 รุ่น 

             แบ่งเป็นจัดฝึกอบรมภายในเป็นจ�านวน 197 ชั่วโมงและฝึกอบรมภายนอกเป็นจ�านวน 428 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 625 ชั่วโมง แบ่งเป็น

  1.1 การพัฒนาองค์กร (Organization Development) ได้ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรภายในของกลุ่มบริษัท อาร์เอส 

               จ�ากัด (มหาชน) ตั้งแต่ช่วงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ผ่านกิจกรรม Welcome Day และการใช้งานโปรแกรม  

                        Lotus Notes จัดทั้งหมด 11 รุ่น จ�านวนผู้เข้าอบรม 184 คน 

  1.2 การพัฒนาอาชีพของพนักงาน (Career Development) ได้ก�าหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) 

                และก�าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนต�าแหน่ง/ปรับระดับต�าแหน่ง (Promotion Path) 

  1.3  การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน (Training  Development) ได้ก�าหนดแนวทางการพัฒนาโดยใช้กรอบของความสามารถ 

               (Competency Base Training) ประกอบกับผลส�ารวจความจ�าเป็นในการฝึกอบรม (Training Need) โดยมีวิธี 

                การพัฒนา ทั้งในส่วนของการส่งไปฝึกอบรมภายนอก (Public Training) ได้แก่ 1) การบริหารการท�างานของ Contact  

               Center อย่างมืออาชีพ จ�านวน 1 รุ ่น ผู้เข้าอบรมจ�านวน 2 คน  2) การใช้งาน Vmware vSphere 6.5 และ  

                        Current Configuration ของระบบ จ�านวน 1 รุ่น ผู้เข้าอบรมจ�านวน 5 คน และจัดฝึกอบรมภายใน (In-house Training)  

                  ที่ครอบคลุมทั้งด้านการพัฒนาความรู ้ (Knowledge Development) การพฒันาทศันคต ิ (Attitude Development) และ 

                การพัฒนาทักษะ (Skill Development) ได้แก่ 1) Winner Mindset จ�านวน 1 รุ่น ผู้เข้าอบรมจ�านวน 45 คน  

-ไม่มี- 

2.  กรรมกำรบรหิำรและผู้บรหิำรของบรษิทัฯ 

ในปี 2560 บรษัิทได้จ่ายเงนิสมทบกองทนุส�ารองเลีย้งชีพส�าหรบัผู้บรหิาร 6 ราย จ�านวนเงนิรวมประมาณ 2.32 ล้านบาท

รำยกำร
ปี 2560

จ�ำนวน (ท่ำน) จ�ำนวนเงิน (ล้ำนบำท) รำยละเอียดค่ำตอบแทน

กรรมการบริหาร 3 - -

ผู้บริหาร 6 50.98 เงินเดือน / โบนัส / สวัสดิการอื่นๆ
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                    2) Analytical Thinking จ�านวน 1 รุ่น ผู้เข้าอบรมจ�านวน 10 คน  3) ระบบพืน้ฐานงานออกอากาศสถานโีทรทศัน์ จ�านวน  

                        3 รุน่ ผูเ้ข้าอบรมจ�านวน 62 คน  4) Basic Computer จ�านวน 1 รุน่ ผู้เข้าอบรมจ�านวน 32 คน  5) เขยีนอย่างไร...ไม่ให้คนอ่าน 

                   ต้องมองบน จ�านวน 3 รุน่ ผูเ้ข้าอบรมจ�านวน 72 คน และ 6) Beauty and the Beach จ�านวน 1 รุ่น ผู้เข้าอบรมจ�านวน  

                         36 คน

 บริษัทฯ ยังได้จัดอบรมตามท่ีกฎหมายก�าหนด ได้แก่ 1) ความปลอดภัยส�าหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้างานใหม่ จ�านวน 5 รุ่น  

 ผู้เข้าอบรมจ�านวน 180 คน 2) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างานระดับบริหาร จ�านวน 1 รุ่น ผู้เข้าอบรมจ�านวน 15 คน  3) เจ้าหน้าที่ 

 ความปลอดภัยในการท�างานระดับหัวหน้างาน จ�านวน 1 รุ่น ผู้เข้าอบรมจ�านวน 16 คน และ 4) การดับเพลิงขั้นต้น จ�านวน 1 รุ่น  

 ผู้เข้าอบรมจ�านวน 49 คน

 2.  บริษัทให้ความส�าคัญกับการสร้างความผูกพัน (Engagement) ของพนักงานในองค์กรมาอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เช่น        

              กิจกรรม  We Applause ที่ไปร่วมปรบมือแสดงความยินดีกับสายงานหรือพนักงาน ที่มีผลงานโดดเด่นทะลุเป้า โดยมอบการ์ดแสดง       

         ความยินดีจากคุณสุรชัย เชษฐโชติศักด์ิ และขนมจากร้านดังต่างๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นและเสริมสร้างแรงจูงใจเชิงบวกให้แก ่

              พนักงานทุกคน เป็นต้น

     3. จากการที่บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน โดยจัดให้มีตัวแทนพนักงาน 

   ทุกระดับร่วมเป็นคณะท�างานด้านความปลอดภัยในระดับต่างๆ เพื่อขับเคล่ือนนโยบายด้านความปลอดภัยให้เห็นผลเป็น 

              รูปธรรมและสอดคล้องตามกฎหมายและมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง 

 ในปี 2560 บรษัิทฯ ได้ขยายผลและตดิตามการด�าเนนิงานด้านความปลอดภัยฯ โดยน�าแผนงานไปปฏิบตักิบัพนกังานทกุระดบัเพือ่ปรบัปรงุ 

 การด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เช่น  1) ลงพื้นที่ตรวจสอบ รายงาน และติดตามการแก้ไขจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่การท�างาน  2) ปรับปรุงพื้นที่ 

 การท�างานในจุดที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุและท�าการติดป้ายสัญลักษณ์ด้านความปลอดภัยต่างๆ  3) ปรับปรุงระบบทางหนีไฟ ปรับปรุง 

 ป้ายบอกทางหนีไฟ  และไฟส่องสว่างฉุกเฉินให้อยู่ในมาตรฐานที่ก�าหนด  4) ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงในแต่ละตึกตามระยะเวลา 

 ที่ก�าหนด และ 5) เก็บสถิติการเกิดอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยของพนักงานที่ใช้บริการห้องพยาบาลของบริษัทฯ เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุ  

 แนวทางแก้ไขและให้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการท�างานเพื่อให้พนักงานน�าไปปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

 การท�างานให้มีความปลอดภัยและมีสุขภาพที่ดี เป็นต้น ทั้งน้ี ในปี 2560 อัตราการเจ็บป่วยของพนักงานที่ใช้บริการห้องพยาบาลของ 

 บริษัทฯ อยู่ที่ประมาณร้อยละ 12.56 ต่อเดือน
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คณะกรรมการบรษัิทได้ก�าหนดให้มนีโยบายการก�ากบัดแูลกิจการทีด่ขีองบรษิทัฯ อย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร จดัให้มกีารพจิารณาทบทวนนโยบาย

การก�ากับดูแลกิจการที่ดีและคู่มือจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

และบริษัทฯ ได้เผยแพร่ให้กรรมการและพนักงานเพื่อใช้อ้างอิงและถือปฏิบัติ รวมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ภายในของบริษัทฯ

ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที ่1/2560  4/2560 และ 1/2561 เมือ่วนัที ่22 กมุภาพนัธ์ 2560  14 พฤศจกิายน 2560 และ 21 กมุภาพนัธ์ 2561 

ได้มีการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง อนุมัตินโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและคู่มือจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งติดตามประเมินผล 

การปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว และคณะกรรมการตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีในฐานะผู้น�า (governing body) ขององค์กร และมีกรรมการ 

เกินกว่ากึ่งหนึ่งที่ได้ศึกษาหลักปฏิบัติตาม CG Code จนเข้าใจประโยชน์และหลักปฏิบัติในการน�าไปใช้สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน 

เป็นอย่างดีแล้ว รวมทั้งได้ประเมินการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติใน CG Code แต่ละข้อ เพื่อให้มั่นใจว่า มีกระบวนการที่ได้ปรับใช้ หรือมีแผนพัฒนา

ให้เหมาะสมกับธุรกิจแล้ว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ส�าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code for 

listed companies 2017) ซึ่งก�าหนดโดยคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ส�าหรับบริษัท

จดทะเบียนที่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด ครอบคลุมแนวทางปฏิบัติเป็น 5 หมวด ได้แก่

 l  สิทธิของผู้ถือหุ้น
	 l  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
	 l  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
	 l  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
	 l  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก�าหนด ในปี 2560 บริษัทฯ จัดประชุมสามัญ 

ผู้ถือหุ้นวันที่ 5 เมษายน 2560 ซึ่งกรรมการทุกท่าน ที่อยู่ในต�าแหน่งได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้น พลเอกไพโรจน์ พานิชสมัย ไม่ได้เข้าร่วม

ประชุม เนื่องจากติดภารกิจ (รายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้าประชุมผู้ถือหุ้น ดูรายละเอียดได้ที่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น)

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบัน ในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทเลือก 

สถานที่จัดการประชุมมีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงและเพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมการประชุมได้สะดวก

การกำากับดูแลกิจการ

บรษิทัฯ ได้ก�าหนดนโยบายเกีย่วกับการก�ากบัดแูลกจิการ โดยให้ความส�าคญัต่อระบบการควบคมุและการตรวจสอบภายใน และมุง่เน้นการก�ากบั

ดแูลฝ่ายบรหิารให้ด�าเนนิการตามนโยบายอย่างมปีระสทิธภิาพ เพือ่ประโยชน์ระยะยาวของผู้ถอืหุน้ รวมทัง้มุง่เน้นเรือ่งความโปร่งใสในการด�าเนนิ

กิจการ การเปิดเผยข้อมูล และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ในปี พ.ศ. 2560 บริษัทได้รับการจัดอันดับที่ Very Good CG Scoring และ Top Quartile Companies by Market Capitalization 

จากผลส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจ�าปี พ.ศ. 2560 

สรุปการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในปี 2560 ดังนี้

นโยบายการกำากับดูแลกิจการ

สิทธิของผู้ถือหุ้น
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บริษัทฯ มีนโยบายการปฏิบัติกับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยตระหนักถึงความส�าคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ 

อย่างเพียงพอและทันเวลา ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ 

ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด

ในปี 2560 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น

ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือ 14 วัน แล้วแต่กรณีที่กฎหมายก�าหนด

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมท้ังข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 

ในระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนด ซึ่งในแต่ละวาระมีหลักการและเหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบ นอกจากนั้น บริษัทฯ 

ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบการประชุม ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ http://www.

rs.co.th/investor.html ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน และ เผยแพร่รายงานประจ�าปี ไว้ที่ เว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 

7 วัน  เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ถือหุ้น ส่วนรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่จัดในปี 2560 ได้น�าไปโพสต์ไว้ภายใน 14 วัน 

หลังการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จ บริษัทฯ ได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้น โดยก่อนเริ่มประชุม ประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท

ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ ในระหว่างการประชุมประธานในที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน 

ในการสอบถามเพิ่มเติม แสดงความคิดเห็นก่อนการออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระ และสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระ 

ที่ส�าคัญ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ รายงานการประชุมถูกจัดท�าขึ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เสร็จสมบูรณ์ ในเวลาที่กฎหมายก�าหนด 

และมีระบบการจัดเก็บที่ดีเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้  

ในปี 2560 บริษัทฯ ดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย เช่น การให้ข้อมูลส�าคัญที่เป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์ และไม่มีการลิดรอนสิทธิของ 

ผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทฯ ที่ต้องเปิดเผยตามข้อก�าหนดต่างๆ และการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ได้แก่ ไม่เพิ่มวาระการประชุม 

หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส�าคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ไม่แจกเอกสารที่มีข้อมูลส�าคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน 

และไม่จ�ากัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย เป็นต้น และในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น  ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น

มีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งเปิดโอกาส 

ให้ผู้ถือหุ้นส่งค�าถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยส่งค�าถามผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือส่งจดหมายถึงคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงการให้สิทธิ 

ของผู้ถือหุ้นและการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเป็นไปตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ส�าหรับผู้ถือหุ้นท่ีไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เสนอให้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

เข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2560 มีผู้ถือหุ้นจ�านวน 70 ราย มอบฉันทะให้ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ ให้ออกเสียงแทน

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลถึงผู้ถือหุ้นผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งก�าหนดกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนล่วงหน้าส�าหรับการพิจารณาการเพิ่มวาระที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอ และบริษัทฯ 

ก�าหนดวธิกีารให้ผูถ้อืหุ้นส่วนน้อยเสนอชือ่บคุคลเพือ่เข้ารบัการพิจารณาด�ารงต�าแหน่งกรรมการ พร้อมข้อมูลประกอบการพจิารณาด้านคณุสมบตัิ

และการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และไม่มีผู้เสนอชื่อ

บุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบเป็นลายลักษณ์อักษร 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ รายงานรายการที่อาจมีความขัดแย้งของ 

ผลประโยชน์ของตนและผูเ้ก่ียวข้องต่อคณะกรรมการโดยส่งข้อมลูให้แก่ส�านกักฎหมาย เพือ่น�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั และให้คณะกรรมการ

สามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯ ที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวม ท้ังน้ี 
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บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงาน ผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยหรือ 

ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ คู่แข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัทฯ  ตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสีย 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงชุมชนและสังคม ซ่ึงให้ความส�าคัญอย่างสม�่าเสมอ (ดูตัวอย่างในหัวข้อบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคมและนโยบาย 

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล) รวมทั้งบริษัทฯ ได้จัดให้มีระเบียบและแนวปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงก�าหนดบทลงโทษทางวินัย เพื่อให ้

ผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทอาร์เอส เป็นต้น ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ 

ของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีจริยธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ  ส่วนเนื้อหาของคู่มือจรรยาบรรณ 

ของกลุ่มบริษัทฯ ครอบคลุมในเรื่องจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจและจรรยาบรรณของพนักงาน ซึ่งได้แก่ 

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะด�าเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยค�านึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบท่ีพึงมีต่อ 

ประเทศชาต ิสงัคมและสิง่แวดล้อม ตลอดจนด�าเนนิธรุกจิและควบคมุให้มกีารปฏบิตัภิายใต้กรอบของกฎหมาย รวมถงึกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง 

อย่างครบถ้วน และน�าความรูแ้ละประสบการณ์ทางธรุกิจมาพัฒนาโครงการท่ีสามารถสร้างเสรมิประโยชน์ต่อชมุชนได้อย่างเป็นรปูธรรม ส่วนทางด้าน

สิ่งแวดล้อม เป็นการป้องกัน ลด จัดการและดูแลให้ม่ันใจว่าบริษัทจะไม่สร้างหรือก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อส่ิงแวดล้อม ซึ่งครอบคลุม 

การใช้พลังงานในส�านักงาน การใช้น�้า การใช้ทรัพยากรหมุนเวียน การปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น รวมถึงมุ่งมั่นผลักดันให้เกิดกระแสพัฒนา

คุณภาพของสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งที่ด�าเนินการเองและร่วมมือกับรัฐและชุมชน ตลอดจนส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 

อย่างจริงจังและต่อเนื่องให้แก่พนักงานและลูกจ้างทุกระดับในการปฏิบัติตนเป็นคนดีท�าประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม รวมทั้งสนับสนุน 

ให้พนักงานและลูกจ้างมีส่วนร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ เพื่อชุมชน และสังคมอย่างสม�่าเสมอ อันก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีในองค์กรต่อไป โดยมี

การติดตามและวัดผลความคืบหน้าและความส�าเร็จในระยะยาว เพื่อให้แน่ใจว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับสังคมและส่ิงแวดล้อม 

ตลอดจนบรษิทัฯ  ได้สนบัสนนุให้มกีจิกรรมรณรงค์การใช้ทรพัยากรอย่างรูคุ้ณค่าในองค์กร เช่น บรษิทัสนบัสนนุให้ลดการใช้กระดาษ  โดยทดแทน

ด้วยวธิอีืน่แทน เช่น ใช้ข้อมลูทางอเิลก็ทรอนกิส์เพิม่ข้ึน  ท�าให้บรษิทัฯ  สามารถลดการใช้กระดาษลงไปได้อย่างมาก  และสนบัสนนุการใช้กระดาษ

สองหน้า การช่วยกนัประหยดัพลงังาน เช่น ปิดแอร์และปิดไฟช่วงระหว่างพกั รวมถงึการให้ข่าวสารข้อมลูความรู้ พร้อมท้ังรณรงค์การใช้ทรัพยากร 

อย่างประหยัดเป็นต้น (ดูตัวอย่างในหัวข้อบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคมและนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล)

กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ท�ากับบริษัทฯ ไม่ให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจท�าธุรกรรมดังกล่าว ดังรายละเอียดที่ได้เปิดเผย

ในหัวข้อการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน อีกท้ัง คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้ในการท�ารายการระหว่างกันนั้นจะต้องเป็นไปตามข้อก�าหนด 

ทีเ่กีย่วข้องของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ดงัรายละเอยีดทีไ่ด้เปิดเผยในหวัข้อมาตรการ หรอืขัน้ตอนการอนมุตักิารท�ารายการระหว่างกนั 

ตั้งแต่ปี 2551 คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารระดับสูง* ซื้อขายหุ้นบริษัทฯ ในช่วง 3 สัปดาห์ก่อนงบการเงิน 

เผยแพร่และ 2 วันหลังเปิดเผยงบการเงิน 

บรษิทัฯ  ก�าหนดข้อห้ามไม่ให้มกีารใช้โอกาสหรอืข้อมลูทีไ่ด้จากการเป็นกรรมการ ผู้บรหิาร หรอืพนกังานในการหาประโยชน์ส่วนตน หรอืท�าธรุกจิ

แข่งขันกับบริษัทฯ หรือธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง รวมท้ังไม่ใช้ข้อมูลภายในเพ่ือประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ไว้ในคู่มือจรรยาบรรณ 

และได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

หมายเหต ุ* หมายถงึ ผูบ้รหิารตามนยิามของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ท่ีมหีน้าท่ีรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืครองหลัก

ทรัพย์ตามกฎหมาย
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ลูกค้า

ผู้ถือหุ้น

พนักงานและลูกจ้าง

คู่ค้าและเจ้าหนี้

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการจ�าหน่ายสินค้าและให้บริการท่ีมีคุณภาพกับลูกค้าของบริษัทฯ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 

การค�านึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย ความเป็นธรรม การเก็บรักษาข้อมูลลูกค้า การบริการหลังการขายตลอดช่วงอายุสินค้าและบริการ 

การติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อการพัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการ รวมทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขาย

อย่างมีความรับผิดชอบ ไม่ท�าให้เกิดความเข้าใจผิด หรือใช้ประโยชน์จากความเข้าใจผิดของลูกค้า และรับผิดชอบในการปฏิบัติตามสัญญา 

อย่างเคร่งครัด ตลอดจนมีหน่วยงานให้บริการ ดูแล ชี้แจงข้อสงสัย และแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับลูกค้า

บริษัทฯ บริหารงานด้วยความรู้ความสามารถที่ดี มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผลการด�าเนินงานที่ดี โดยค�านึงถึงความเส่ียงในปัจจุบันและอนาคต 

ตลอดจนให้เกดิผลตอบแทนทีเ่หมาะสมต่อผูถ้อืหุน้ และควบคมุดแูลให้เป็นทีมั่น่ใจได้ว่า ได้มกีารรายงานผลการปฏิบติังาน และสถานะทางการเงิน 

ของบริษัทฯ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน

บริษัทฯ ถือว่าพนักงานและลูกจ้างเป็นสมบัติอันมีค่าของบริษัทฯ ดังนั้นคุณค่าของพนักงานและลูกจ้างจึงถือเป็นเรื่องส�าคัญ โดยปฏิบัติให้เป็นไป

ตามกฎหมายและมาตรฐานทีเ่กีย่วข้องและปฏบิตัต่ิอพนกังานและลกูจ้างอย่างเป็นธรรม รวมถงึเคารพสทิธมินษุยชน ซึง่บรษัิทฯ จดัให้มสีวสัดกิาร 

ทีเ่หมาะสมแก่พนกังาน ทีไ่ม่น้อยกว่าทีก่ฎหมายก�าหนด ให้ผลตอบแทนและค่าผลประโยชน์อืน่ๆ ทีเ่ป็นธรรมและเหมาะสมกบัความรูค้วามสามารถ 

ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน ให้สอดคล้องกับผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ  ในระยะสั้น ได้แก่ เงินเดือน โบนัส 

และกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ และสอดคล้องกับผลการด�าเนินงานของบริษัทในระยะยาว ได้แก่ การวัดผลการปฏิบัติงานพนักงานตาม 

Key Performance Indicators(KPI) และการจ่ายผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงกลุ่มบริษัทอาร์เอสให้ความส�าคัญ 

กับการรักษาสุขภาพอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ 

การอบรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความก้าวหน้า รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานมีโอกาสพัฒนาทักษะการท�างานในด้านอ่ืนๆ 

และยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน ทั้งนี้บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงาน การประกันชีวิตและสุขภาพพนักงาน รวมถึงจัดให้มีการ 

ตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ท�างานสม�่าเสมอ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีการพิจารณาและอนุมัตินโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน

บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน กรรมการ และผู้บริหาร เป็นต้น (ดูตัวอย่างในหัวข้อบทบาทและความรับผิดชอบ 

ต่อสังคมและนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล)

บริษัทฯ  ตั้งมั่นในความซ่ือสัตย์สุจริต และเท่ียงธรรมต่อคู่ค้า โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ มีกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างและเงื่อนไข

สัญญาหรือข้อตกลงที่เป็นธรรม โดยอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงความล�าเอียง หรือสถานการณ์

ที่ท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนยึดม่ันและถือปฏิบัติตามสัญญา เงื่อนไขตามข้อตกลง และหน้าท่ีที่พึงมีต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้ 

รวมถึงการช่วยให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพและยกระดับความสามารถในการผลิตและให้บริการให้ได้มาตรฐาน ช้ีแจงและดูแลให้คู่ค้าเคารพสิทธิ

มนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงานตนเองอย่างเป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม รวมถึงติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลคู่ค้า 

เพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจระหว่างกันอย่างยั่งยืน หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาที่ตกลงกันไว้ได้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ 

เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางการแก้ปัญหา อีกท้ังบริษัทฯ ไม่สนับสนุนการทุจริตและการจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน ์

ทางธุรกิจของบริษัท (ดูรายละเอียดได้ในหัวข้อนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน)
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คู่แข่ง

คุณธรรม

ความเสมอภาคกับสิทธิมนุษยชนแก่ผู้เกี ่ยวข้อง

ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษัทฯ ส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี และเป็นธรรม ตลอดจนปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่างมืออาชีพ โดยการประกอบธุรกิจ 

อย่างเปิดเผยโปร่งใสและไม่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม

บริษัทฯ มุ่งมั่นกระท�าในสิ่งท่ีถูกต้อง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบของบริษัทฯ 

โดยถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณนี้ในทุกกิจกรรมและในการตัดสินใจในทุกเรื่องของบริษัทฯ  บริษัทฯ จะด�าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์และค�านึง

ถึงความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ

บริษัทฯ ไม่มีการกีดกัน หรือไม่ให้สิทธิพิเศษ หรือเลือกปฏิบัติแก่ผู้หนึ่งผู้ใด เนื่องจากความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ 

สถาบันการศึกษา รวมทั้งไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาทบทวน และปรับปรุงคู่มือจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ เป็นประจ�าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในปี 2560 

และ 2561 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ท่ี 1/2560  4/2560 และ 1/2561 ได้มกีารพจิารณาทบทวน ปรบัปรงุ และอนมัุตคิูม่อืจรรยาบรรณ

ของกลุ่มบริษัทฯ และประกาศลงในระบบ Intranet ของบริษัทฯ รวมถึงใช้เป็นข้อมูลในการฝึกอบรมพนักงานใหม่เพื่อให้พนักงานทุกระดับ 

รับทราบอย่างทั่วถึง และมีกระบวนการดูแลให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่ก�าหนดอย่างเคร่งครัด

บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับปฏิบัติตามที่ก�าหนดในคู่มือจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ในปี 

ที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่มีผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยส�าคัญและที่มีผลกระทบ

ด้านลบอนัอาจจะมีผลกระทบต่อสนิทรพัย์ของบรษัิทฯ หรอืบรษัิทย่อยทีม่จี�านวนสงูกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผูถ้อืหุน้ ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2560 

ตลอดจนไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

บรษิทัฯ  พัฒนากลไกการมส่ีวนร่วมของผูม้ส่ีวนได้เสยีในการสร้างเสรมิผลการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ เพือ่สร้างความมัน่คงอย่างยัง่ยืนให้กบักจิการ

โดยการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และรับฟังความเห็น  ข้อร้องเรียน หรือ ข้อเสนอแนะ (ยกเว้นค�าร้องเกี่ยวกับพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริต 

หรอืประพฤตมิชิอบของบคุคลในองค์กร ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิในหวัข้อนโยบายการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชนั) ทัง้จากพนกังานเอง และผู้มส่ีวนได้เสยีอืน่ 

ผ่านทางการพบผู้บริหาร หน่วยงานตรวจสอบกลาง หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์  เลขานุการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อน�าเสนอ 

ผ่านไปยังคณะกรรมการบริษัทโดยตรง โดยทางเว็บไซต์ http://www.rs.co.th/investor.html ทางโทรศัพท์ หมายเลข +66 2938 4307 และ 

+66 2511 0555 ต่อ 1496  หรือติดต่อโดยตรงตามหน่วยงานดังกล่าว เพื่อให้มีการรวบรวมและการตรวจสอบข้อมูลตามกระบวนการที่บริษัทฯ 

ก�าหนดไว้และรายงานต่อคณะกรรมการ 

บริษัทฯ มีเกณฑ์การคัดเลือกคู่ค้า/ผู้ขาย/ให้บริการภายนอก ดังนี้
	 l  คุณภาพของสินค้า และบริการ
	 l  ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความช�านาญ และประสบการณ์
	 l  นโยบายการค้า
	 l  ความมีชื่อเสียงทางธุรกิจ
	 l  สถานภาพทางการเงิน
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ส�าหรบัค�าร้องเกีย่วกบัรายงานทางบญัชแีละการเงิน การควบคมุภายใน การบรหิารความเสีย่ง การปฏบิตัติามกฎหมายและจรรยาบรรณ เลขานกุาร

บริษัท จะเป็นผู้รับเอกสารและสรุปประเด็นต่างๆ ทั้งหมดเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส บริษัทฯ 

ให้ความส�าคญักบัการเกบ็ข้อมลูร้องเรยีนเป็นความลบัเพือ่สร้างความมัน่ใจให้แก่ผู้ร้องเรยีน และเรือ่งร้องเรยีนดงักล่าวจะรบัรูเ้ฉพาะในกลุม่บคุคล

ที่ได้รับมอบหมายและเกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการชุดย่อย

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อระบบการควบคุมภายในท้ังในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยก�าหนดภาระหน้าที่ อ�านาจ 

การด�าเนนิการของผูป้ฏบิตังิาน ผูบ้รหิารไว้อย่างชดัเจน มกีารควบคุมดแูลการใช้ทรพัย์สิน มกีารแบ่งแยกหน้าทีผู้่ปฏิบติังาน ผู้ตดิตามควบคมุ และ

ประเมนิผลออกจากกนั เพือ่ให้เกดิการถ่วงดลุและการตรวจสอบระหว่างกนัอย่างเหมาะสม นอกจากนีย้งัมกีารควบคุมภายในทีเ่กีย่วกบัระบบการ

เงิน โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ

บรษัิทฯ มฝ่ีายตรวจสอบภายในท�าหน้าทีต่รวจสอบโดยจะรายงานการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ให้ม่ันใจว่าการปฏบิตังิานหลกั

และกิจกรรมทางการเงินส�าคัญของบริษัทฯ ได้ด�าเนินการตามแนวทางที่ก�าหนดและมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะมีการ 

ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ (Compliance Control) 

คณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้คณะกรรมการชดุย่อยเพือ่ช่วยกลัน่กรองรายละเอยีดโดยก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าทีค่วามรบัผดิชอบไว้ในระเบยีบ

ของแต่ละคณะ

สมาชิกส่วนใหญ่ของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นกรรมการอิสระ ยกเว้น คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการ 

บรรษัทภิบาล และคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประธานกรรมการไม่ด�ารงต�าแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ อีกทั้งยังก�าหนด

ให้กรรมการอิสระเป็นประธานของแต่ละคณะด้วย ยกเว้น คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

และคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปัจจุบัน บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อย 6 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ

สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง คณะกรรมการบรรษทัภบิาล และคณะกรรมการพฒันา

ทรัพยากรบุคคล

รายละเอยีดเก่ียวกบัรายช่ือ หน้าทีค่วามรับผดิชอบของคณะกรรมการชดุย่อยอยูใ่นหวัข้อโครงสร้างการจดัการของบรษิทัฯ  คณะกรรมการบรษัิท 

ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

l  คณะกรรมการตรวจสอบ

มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

และหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ (ดูรายละเอียดในหัวข้อโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ)

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า นายพิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์ เป็นกรรมการอิสระที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน 

จึงได้แต่งตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยในปี 2560 บริษทัฯ  มกีารประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้สิน้จ�านวน 4 ครัง้ ซึง่กรรมการตรวจสอบทกุท่านทีอ่ยูใ่นต�าแหน่ง

ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกคร้ัง และรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่าเสมอ อีกทั้ง 

ในการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหาร 

อยู่ทั้ง 4 ครั้ง
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l  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

l  คณะกรรมการบริหาร 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 3/2550 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 

ค่าตอบแทน  อนมุตัขิอบเขตอ�านาจหน้าที ่ และพิจารณาค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ผูท้รงคณุวฒุ ิทัง้หมดจ�านวน 

3 ท่าน ซึง่มสีมาชกิทีเ่ป็นกรรมการอสิระท้ังหมด จ�านวน 3 ท่าน โดยกรรมการอสิระ 1 ใน 3 ท่าน เป็นประธานกรรมการคณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการฯ มีวาระในการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี (ดูรายละเอียดในหัวข้อโครงสร้าง 

การจัดการของบริษัทฯ)

ในปี 2560 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมทั้งส้ินจ�านวน 2 ครั้ง ซึ่งกรรมการทุกท่าน 

ที่อยู่ในต�าแหน่งได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทุกครั้ง และคณะกรรมการสรรหาฯ รายงานผล 

การปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่าเสมอ

ในระหว่างปี 2560 สรุปสาระส�าคัญของงานที่ปฏิบัติได้ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติและความเหมาะสมเพื่อด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้น 

    จากต�าแหน่งตามวาระ

2. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบรรษัทภิบาลและกรรมการบริหารความเสี่ยงแทนกรรมการที่ลาออกไป

3. พิจารณาทบทวนและอนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

4. พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน

5. พิจารณาทบทวนเรื่องค่าตอบแทนประจ�าปีของกรรมการ

6. พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

7. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประจ�าปี 2560

8. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่าเสมอ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมคีวามเหน็ว่า รายการดงักล่าวมคีวามเหมาะสมและเป็นไปเพือ่ประโยชน์ของบรษัิทฯ 

ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาวแล้ว

ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 3 ท่าน รายนามคณะกรรมการบริหาร (ดูรายละเอียดในหัวข้อโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ)

ในปี 2560 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร รวมทั้งสิ้นจ�านวน 36 ครั้ง

ในระหว่างปี 2560 สรุปสาระส�าคัญของงานที่ปฏิบัติได้ดังต่อไปนี้

1. จัดท�า เสนอแนะ และก�าหนดนโยบายแนวทางธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการ

2. ก�าหนดแผนธุรกจิ การบรหิารงาน อนมุติังบประมาณส�าหรบัประกอบธรุกจิประจ�าปี และงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี รวมถงึด�าเนนิ  

    การตามแผนทางธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยสอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางธุรกิจที่ได้แถลงต่อคณะกรรมการ

3. ก�ากับ ควบคุม และดูแลบริหารงานให้เป็นไปตามกลยุทธ์และแผนงานที่ได้วางไว้

4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริหารได้บริหารงานอย่างรอบคอบ เต็มก�าลังความรู้ความสามารถ และสอดคล้องกับนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ 

ที่ดีและจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาวแล้ว
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l  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

l  คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

l  คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่5/2553 เมือ่วนัที ่16 สงิหาคม 2553  ได้มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง อนมุตัขิอบเขต

อ�านาจหน้าที่ และพิจารณาค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งหมดจ�านวน 2 ท่าน (ดูรายละเอียด 

ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ)

โดยในปี 2560 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อวางแผน ทบทวนระบบ หรือประเมินประสิทธิผลของการ

บริหารจัดการความเสี่ยงรวมทั้งสิ้นจ�านวน 1 ครั้ง

ในระหว่างปี 2560 สรุปสาระส�าคัญของงานที่ปฏิบัติได้ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาแผนงาน ปัจจัยความเสี่ยงที่ส�าคัญของบริษัท การด�าเนินงานบริหารความเสี่ยง การประเมินการบริหารความเสี่ยง 

    ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ และแผนธุรกิจของบริษัท

2. ก�ากับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามแผนงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติงานในการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ เต็มก�าลังความรู้ความสามารถ และสอดคล้อง

กับนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย 

ในระยะยาวแล้ว

ทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษทั ครัง้ที ่1/2554 เมือ่วนัท่ี 23 กมุภาพันธ์ 2554  ได้มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการบรรษทัภิบาล อนมุตัขิอบเขต

อ�านาจหน้าที ่ และพจิารณาค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ผูท้รงคณุวฒุ ิท้ังหมดจ�านวน 2 ท่าน  (ดรูายละเอยีดในหวัข้อ

โครงสร้างการจัดการของบรษิทัฯ)

โดยในปี 2560 คณะกรรมการบรรษัทภบิาลได้มีการพจิารณาทบทวน ปรบัปรงุ นโยบายการก�ากบัดูแลกิจการทีด่ ี คู่มอืจรรยาบรรณ 

ของกลุม่บริษทัฯ และนโยบายทีเ่กีย่วข้องอืน่ๆ รวมถงึการตดิตามประเมนิผลการปฏบิตัติามนโยบายดงักล่าว รวมทัง้สิน้จ�านวน 2 ครัง้

ในระหว่างปี 2560 สรปุสาระส�าคญัของงานทีป่ฏิบตัไิด้ดังต่อไปนี้

1. ทบทวนนโยบายก�ากบัดแูลกิจการทีด่ ีคูม่อืจรรยาบรรณของกลุม่บรษิทัอาร์เอส และนโยบายอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง

2. ส่งเสรมิให้การปฏบิตังิานสอดคล้องไปกบันโยบายก�ากบัดแูลกจิการท่ีด ี คูม่อืจรรยาบรรณของกลุม่บรษิทัอาร์เอส และนโยบายอ่ืนๆ  

    ทีเ่กีย่วข้อง

3.  ให้ค�าแนะน�าด้านการก�ากบัดูแลกจิการท่ีดแีก่คณะกรรมการบรษิทั

4.  ก�าหนดแนวทางและสอบทานการรายงานการปฏบิตัติามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการท่ีดเีพือ่เสนอในรายงานประจ�าปี

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และ 

ผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาวแล้ว

ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 3 ท่าน รายนามคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล (ดูรายละเอียดในหัวข้อโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ)

โดยในปี 2560 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมทั้งสิ้นจ�านวน 4 ครั้ง

ในระหว่างปี 2560 สรุปสาระส�าคัญของงานที่ปฏิบัติได้ดังต่อไปนี้
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1.  ทบทวนและพัฒนานโยบาย และแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล

2.  พัฒนากลยุทธ์ และเทคนิควิธีเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

3.  ก�ากับ และดูแลการด�าเนินงานด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล

4.  พิจารณา และตัดสินใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตามแนวทางที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้ปฏิบัติงานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างรอบคอบ เต็มก�าลังความรู้ความสามารถ 

และสอดคล้องกับนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และ 

ผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาวแล้ว

เลขานุการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท ซ่ึงปัจจุบัน คือ นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล 

เพื่อให้การด�าเนินการของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ของตลาดหลักทรัพย ์

แห่งประเทศไทย โดยมีบทบาทหน้าที่หลัก ดังนี้

 1.  ให้ค�าแนะน�าด้านกฎหมาย ด้านบัญชีและภาษี และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ 

 2.  ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ

 3.  ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

เลขานกุารบรษิทัเป็นผูท้ีม่คีวามรูท้ัง้ทางด้านบญัชีและกฎหมาย อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ  ได้ส่งเสริมให้ผู้ทีท่�างานสนบัสนนุงานของเลขานกุารบรษิทั

และคณะกรรมการบริษัทได้เข้าร่วมอบรมคอร์ส Company Secretary Program (CSP)  ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมีหน่วยงานก�ากับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) ซ่ึงอยู่ในสังกัดส�านักกฎหมายช่วยดูแลงานของคณะกรรมการ

บริษัทให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายอีกด้วย 

คณะกรรมการบริษัทมีก�าหนดประชุมโดยปกติอย่างน้อยปีละ 4 คร้ัง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจ�าเป็น โดยมีการก�าหนดวาระ 
การประชุม และวันประชุมไว้ล่วงหน้า  โดยมีวาระพิจารณาติดตามผลการด�าเนินงานเป็นประจ�า ทั้งนี้ บริษัทฯ  ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อม
ระเบียบวาระการประชุม และเอกสารการประชุมก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูล 
อย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชมุ โดยประธานกรรมการประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร และกรรมการอิสระซึง่ได้รบัการแต่งตัง้ 1 ท่าน ร่วมกนัพจิารณา
การเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาให้แน่ใจว่าเรื่องที่ส�าคัญได้ถูกบรรจุเข้าวาระการประชุมเรียบร้อยแล้ว และ 
กรรมการแต่ละท่านมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม ตลอดจนคณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จ�าเป็นได้จาก
ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร ทัง้นี ้กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ (นิยามและคณุสมบตัดิรูายละเอยีดในหวัข้อโครงสร้างการจัดการของบรษิทัฯ) 
จะเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง โดยในปี 2560 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งสิ้นจ�านวน 4 ครั้ง โดยการประชุมจัดที่ส�านักงานใหญ่
ของบรษัิทฯ ทกุคร้ัง ซึง่กรรมการทกุท่านทีอ่ยูใ่นต�าแหน่งได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบรษิทัทกุครัง้ ยกเว้น นายดามพ์ นานา ทีข่าดการประชมุ 

1 ครั้ง  เนื่องจากติดภารกิจ 

ในกรณีที่มีกรรมการท่านใดเป็นผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยส�าคัญในเรื่องที่ก�าลังพิจารณา กรรมการท่านน้ันจะไม่เข้าร่วมการประชุมระหว่างการ

พิจารณาเรื่องนั้นๆ

นอกจากนี้ จ�านวนองค์ประชุมขั้นต�่า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ

จ�านวนกรรมการทั้งหมด

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจ�าเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ

เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และให้แจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุมด้วย
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การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

การจ่ายค่าตอบแทน

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�าทุกปีตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ของคณะกรรมการบรษิทั แบ่งออกเป็นการประเมนิผลเป็นรายบคุคลโดยตนเอง และการประเมนิผลคณะกรรมการทัง้คณะ เพือ่ให้คณะกรรมการ

บริษัทร่วมกันพิจารณาตรวจสอบผลงานและปัญหาเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการท�างานของคณะกรรมการบริษัทให้ดียิ่งขึ้น 

องค์ประกอบของการประเมิน ประกอบด้วย โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

การประชุมคณะกรรมการ การท�าหน้าที่ของกรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร 

อีกทั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้ความเห็นในการก�าหนดเกณฑ์การประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

และน�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะถูกประเมินตาม

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนก�าหนด และประเมินโดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งเป็นกรรมการ

อิสระเท่านั้น เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�าทุกปี เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 ได้มีการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทประจ�าปี 2560 เพื่อให้คณะกรรมการ

บริษัทร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป และผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจ�าปี 2560 

ได้ถูกประเมินโดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งเป็นกรรมการอิสระเท่านั้น เพื่อพิจารณาผลงานและการปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

นอกจากนัน้ คณะกรรมการยงัจดัให้มกีารประเมนิผลงานทัง้คณะและเป็นรายบคุคลของคณะกรรมการชุดย่อยทัง้หมด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการบริหาร 

และคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

บรษิทัฯ ได้ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิารไว้อย่างชดัเจนและโปร่งใส ส�าหรับประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและผู้บรหิารระดบัสงู 

บริษัทฯ มีนโยบายทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่จะให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขต 

ของบทบาทและความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของแต่ละคน รวมถึงประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน และสอดคล้องกับ

กลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทและผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และการจ่ายผลตอบแทน 

ของอุตสาหกรรมเดียวกัน ส่วนนโยบายค่าตอบแทนกรรมการนั้น ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ โดยในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ครัง้ที ่1/2546  ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่5/2546  และทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2556  ได้พจิารณาอนมุตัค่ิาตอบแทนกรรมการ

ให้อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมซึ่งสูงเพียงพอที่จะดึงดูด รักษากรรมการที่มีคุณสมบัติท่ีต้องการ และสอดคล้องกับผลการด�าเนินงาน 

ของบริษัทฯ ส่วนการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนก�าหนดเกณฑ์การประเมิน 

ผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และน�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ อีกท้ังผลการปฏิบัติงานของประธาน 

เจ้าหน้าที่บริหารจะถูกประเมินโดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งเป็นกรรมการอิสระเท่าน้ัน (รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารได้แสดง

ไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ)

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการเดิมซ่ึงได้รับมอบหมายแนะน�ากรรมการใหม่ให้รู้จักบริษัทฯ และบรรยายสรุปแผนธุรกิจของบริษัทฯ 

ผลประกอบการ กลยุทธ์ สภาพการแข่งขัน วิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กร นโยบายก�ากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งข้อมูลอื่น  ๆ

ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น
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แผนการสืบทอดงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง

งานนักลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการบรษิทัได้สนบัสนนุให้มกีารจดัท�าแผนสบืทอดต�าแหน่ง ซึง่จะช่วยให้การด�าเนนิงานของบรษิทัฯ เป็นไปได้อย่างราบรืน่ นอกจากนัน้ 

คณะกรรมการบรษิทัจดัให้มโีครงการส�าหรบัพฒันาผูบ้รหิาร ซึง่เป็นการเตรยีมให้พร้อมเป็นแผนทีต่่อเนือ่งถงึผูส้บืทอดงานของประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหารและผู้บริหารระดับสูง ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดความต่อเนื่องในการบริหารจัดการองค์กร 

มีขั้นตอนด�าเนินการ ดังนี้

 1. คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล พิจารณาเสนอชื่อและคัดเลือกกลุ่มผู้บริหารซึ่งมีศักยภาพสูง 

              เพื่อน�ามาพัฒนาและเตรียมความพร้อม

 2.  คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด�าเนินการให้มีการพัฒนาผู้บริหารกลุ่มดังกล่าวโดยจัดโปรแกรมพัฒนาผู้บริหารระดับสูง 

 3. คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ร่วมพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมเพื่อมาด�ารงต�าแหน่ง  

         ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู ้บริหารระดับสูง ส�าหรับต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่มีการคัดเลือกแล้วจะน�าเสนอ 

              ต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตลอดจนคณะกรรมการบริษัทต่อไป

 4.   คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน จะพจิารณาบคุคลทีไ่ด้รบัการเสนอมาว่ามคีวามเหมาะสม และมคีวามรูค้วามสามารถ  

              ที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทได้ พร้อมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อแต่งตั้งต่อไป

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัทฯ ท้ังที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุน 

และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ จึงให้ความส�าคัญต่อการเปิดเผยสารสนเทศที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทั่วถึง ทั้งโดยผ่านช่องทาง 

จากสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งจัดให้มีการประชุมพบปะระหว่างคณะผู้บริหาร 

ของบริษัทฯ กับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ กองทุน และนักลงทุนทั่วไป เพื่อตอบข้อซักถามต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้  บริษัทฯ ได้ก�าหนดให้ 

“แผนกนักลงทุนสัมพันธ์” ท�าหน้าที่ติดต่อสื่อสาร ให้ข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ แก่นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์  

ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และนักลงทุนทั่วไป ทั้งนี้  นักลงทุนสามารถติดต่อหน่วยงานดังกล่าวได้ที่

หมำยเลขโทรศัพท์  : +66 2938 4307 และ +66 2511 0555 ต่อ 1496 

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

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

ทวิตเตอร์  : https://twitter.com/rs_ir หรือ

อีเมล    : ir@rs.co.th

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายท่ีจะเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ใหม่ๆ ให้กับกรรมการและผู้บริหาร โดยสนับสนุนให้เข้ารับการสัมมนา 

และการอบรมในหลกัสตูรทีเ่ป็นประโยชน์ ซึง่จดัโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย และสถาบนัอืน่ๆ  เพือ่สนบัสนนุการปฏิบตัหิน้าท่ี

อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ ออกค่าใช้จ่าย ซึ่งในปี 2560 ได้สนับสนุนกรรมการเข้าร่วมอบรม ดังนี้

กรรมกำร ต�ำแหน่ง หลักสูตรที่อบรมในปี 2560

นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล กรรมการ กรรมการบรหิาร ประธานกรรมการบรรษทัภบิาล 

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง ประธานกรรมการ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล เลขานุการบริษัท และประธานเจ้า

หน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตร วตท.) 

สถาบันวิทยาการตลาดทุน
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นอกจากนี้ในรอบปี 2560 บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

	 l  การจัดประชุมนักวิเคราะห์ เพื่อแถลงผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ในทุกไตรมาส โดยเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ได้พบปะผู้บริหาร

              เพื่อตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ และเอกสารประกอบการประชุมได้ถูกน�าเสนอผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ
	 l	 	 	 	การเข้าร่วมงานที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์ในการพบปะนักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนต่างชาติ ได้แก่ งาน  

             CEO Lunch Talk by CLSA งาน Our Day with Executive Management by Phatra งาน Thailand Media & Electronics  

         Corporate Day by dbTISCO งาน Thailand Focus 2017 “Establishing the New Engine” และงาน Media Day by 

             Bualuang Securities อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นักลงทุนและผู้ถือหุ้นได้พบปะพูดคุยกับผู้บริหารระดับสูงที่บริษัทฯ เพื่อตอบข้อสงสัย 

             ในประเดน็ต่างๆ และทราบถงึแนวทางการด�าเนนิงานในอนาคต รวมถงึธรุกจิใหม่และกลยทุธ์ใหม่ๆ ทีบ่รษิทัฯ ได้ด�าเนนิการระหว่างปีด้วย 
	 l	 	 	 	ผู้บริหารและทีมนักลงทุนสัมพันธ์เดินทางไปพบและพูดคุยเกี่ยวกับภาพรวมเศรษฐกิจไทย ภาพรวมของบริษัทฯ รวมถึงการเติบโต 

         อย่างสูงของธุรกิจสุขภาพและความงาม แก่นักวิเคราะห์ นักลงทุน และกองทุนในต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

              ฮ่องกง มาเลเซีย และสิงคโปร์
	 l	 	 	 	นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้จัดท�าแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ56-1) และรายงานประจ�าปี (แบบ56-2) เผยแพร่ทางระบบ 

         SET Community Portal (SCP) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในส่วนของรายงานประจ�าปี บริษัทฯ 

              ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นเป็นประจ�าทุกปี รวมถึงจัดท�ารูปเล่มส�าหรับผู้ถือหุ้นในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

และอนมุติัขอบเขตอ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ดงันัน้ การคดัเลอืกบคุคลท่ีจะเข้าด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ

ของบริษัทฯ ต้องผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน วิธีการสรรหากรรมการจะกระท�าโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศ

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากน้ียังพิจารณาถึงความหลากหลายของทักษะ ประสบการณ์ ความรู ้

และความสามารถเฉพาะเพื่อประโยชน์และการพัฒนากิจการของบริษัทฯ รวมทั้งการอุทิศเวลา และความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ จากนั้น

จึงน�ารายชื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

ในการแต่งตั้งคณะกรรมการของบริษัทฯ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

 1.  ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง

 2.   ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป

 3.  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือ 

        จะพึงเลือกต้ังในครั้งน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้งในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวนที่จะพึงมีหรือ 

              จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท และมีความ 

หลากหลายส�าหรับผู้ที่จะมาท�าหน้าท่ีเป็นกรรมการ โดยพิจารณาจากทักษะที่จ�าเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งวิชาชีพ 

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเพศ เป็นต้น ดังจะเห็นได้ในปี 2558 คณะกรรมการฯ ได้มีการสรรหากรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงจ�านวน 1 ท่าน 

เพื่อให้มีความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการฯ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการฯ ยังได้ใช้ฐานข้อมลูกรรมการ (Director Pool) ในการสรรหา

กรรมการใหม่ แต่คุณสมบัติฯ ยังไม่เหมาะสมกับบริษัท ณ ขณะนั้น และในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการได้จัดท�า Board Skill Matrix 

เพื่อก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาโดยพิจารณาจากกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ
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ความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการของคณะกรรมการบริษัท

ความเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท

ประสิทธิภาพในการทำาหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน (เป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน) และเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน 

ประวัติของกรรมการแต่ละท่านแสดงไว้ในหัวข้อ คณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการเป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเป็นตัวแทนของกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ อย่างไรก็ตาม โครงสร้างคณะกรรมการ 

ของบริษัท ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นอิสระ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ท�าให้เกิดการถ่วงดุลและสอบทานการบริหารงาน

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า กรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติตามนิยามที่บริษัทก�าหนดขึ้น ดังรายละเอียดในหัวข้อ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ  ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า นายพิศิษฐ์   ดัชณาภิรมย์ เป็นกรรมการอิสระที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ

ด้านบัญชีและการเงิน จึงได้แต่งตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดคุณสมบัติท่ีเหมาะสมของผู้ที่จะด�ารงต�าแหน่งกรรมการ ประกอบด้วยผู้มีความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถ

เฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ รวมทั้งอุทิศเวลา ความรู้ ความสามารถ และความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทฯ

เจรญิก้าวหน้า และก�าหนดนโยบายให้กรรมการทกุคนและผูบ้ริหารระดบัสงู(*) ทีม่หีน้าทีร่ายงานการถอืครองหลกัทรพัย์ตามกฎหมายจดัส่งรายงาน

ดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�า

ในคณะกรรมการของบริษัทให้กรรมการด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 3 บริษัท และให้กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

ไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่ได้ไม่เกนิ 2 บริษทั ตลอดจนในการไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการทีบ่รษิทัจดทะเบยีนอืน่ของประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง* ของบริษัทฯ ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน 

กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

หมายเหตุ  * หมายถึง ผู้บริหารตามนิยามของ ก.ล.ต.

l  การกำาหนดนโยบาย

คณะกรรมการบริษัทมีส่วนร่วมในการก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ 

ตลอดจนก�ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการด�าเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ และงบประมาณที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ตลอดจนมจีดุมุ่งหมายไปในทิศทางเดยีวกนั รวมถงึการจดัการให้บรษิทัฯ มนีโยบายการก�ากับดแูลกจิการทีด่ ี ระบบการควบคมุภายใน 

การตรวจสอบภายใน และนโยบายและการด�าเนนิงานบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสม รวมทัง้มกีารติดตามผลการด�าเนนิงานในเร่ืองดงักล่าว

อย่างสม�า่เสมอในการประชมุคณะกรรมการบรษิทั นอกจากนี ้ คณะกรรมการบรษัิทเป็นผูพ้จิารณาการก�าหนดและแยกบทบาทหน้าที ่

และความรับผดิชอบระหว่างคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการ

บริหารความเสีย่ง คณะกรรมการบรรษทัภบิาล คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการพฒันาทรพัยากรบคุคล และประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร

อย่างชดัเจน

ทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษทั ครัง้ที ่4/2560 และ 1/2561 เมือ่วนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2560 และ 21 กมุภาพนัธ์ 2561 ได้มกีารพจิารณา

ทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์และภารกิจของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์และภารกิจของบริษัท 

อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
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l  การกำากับดูแลฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการบริษัทได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ผลการจัดการความเส่ียง และการปฏิบัติตามนโยบาย 

การก�ากบัดแูลกจิการทีด่เีป็นประจ�าอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง เม่ือวนัที ่21 กุมภาพนัธ์ 2561 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษัิท คร้ังที ่1/2561 

ได้มีการพิจารณาประเมนิความเพยีงพอของระบบควบคมุภายในและผลการบรหิารความเสีย่ง และประเมนิเรือ่งการปฏบิตัติามนโยบาย

การก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

การกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การดูแลเรื ่องการใช้ข้อมูลภายใน

การเสนอชื่อและใช้สิทธิออกเสียงแต่งต้ังบุคคลเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ�านาจควบคุมในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต้องได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย เว้นแต่บริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทขนาดเล็กที่เป็น operating arms ของบริษัทฯ คณะกรรมการ

บริษัทมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเป็นผู้แต่งตั้ง โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ�านาจควบคุมใน 

บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าท่ีด�าเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นๆ และให้สอดคล้องกับนโยบายของ 

บริษัทแม่ซึ่งบริษัทได้ก�าหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียง 

ในเรื่องส�าคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ หากเป็นการด�าเนินการโดยบริษัทเอง

นอกจากนี ้ในกรณเีป็นบริษทัย่อย บคุคลทีไ่ด้รบัแต่งตัง้จากบรษิทันัน้ ต้องดแูลให้บรษิทัย่อยมข้ีอบงัคับในเรือ่งการท�ารายการเกีย่วโยงทีส่อดคล้อง

กับบริษัท มีการจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกบัญชีให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดท�างบการเงินรวมได้ทันก�าหนดด้วย ตลอดจน

ก�าหนดระบบการควบคุมภายในทีเ่หมาะสมและรดักมุเพยีงพอและท�ารายการต่างๆ  เป็นไปอย่างถกูต้องตามกฎหมาย และหลกัเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้อง

ตลอดปี 2560 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ยกเว้นเรื่องต่อไปนี้

 1.  ไม่ได้เปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการที่เป็นผู้บริหารในส่วนที่ได้รับจากการเป็นกรรมการบริษัทอื่น เพราะไม่ใช่ข้อมูลของบริษัทฯ

 2. ประธานกรรมการเป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเป็นตัวแทนของกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ อย่างไรก็ตาม โครงสร้าง 

    คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นอิสระ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ท�าให้เกิดการถ่วงดุลและสอบทาน 

              การบริหารงานที่โปร่งใสและรัดกุม

 3. คณะกรรมการไม่ได้ก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอิสระไว้ให้ไม่เกิน 9 ปี เนื่องจากมีความเห็นว่า กรรมการอิสระ 

        เป็นผู ้ที่มีความรู ้ความสามารถ และมีประสบการณ์มาก ดังนั้น การด�ารงต�าแหน่งกรรมการเป็นเวลานานจะช่วยให้เข้าใจ 

              การด�าเนินธุรกิจของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น

 4.  บริษัทฯ ไม่ได้ก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการ หรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายเกี่ยวกับการซื้อขาย   

         หุ้นของบริษัท อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้า ก่อนท�าการซื้อขาย เน่ืองจากบริษัทฯ มีระเบียบข้อบังคับในเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของ 

              บริษัทและนโยบายที่ครอบคลุมเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้ด�าเนินการแจ้งให้ผู้บริหารฝ่ายต่างๆ ให้เข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตร

ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ตามมาตรา 59 และบทก�าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 นอกจากมาตรการที่เป็น

ข้อก�าหนดของกฎหมายแล้ว บริษัทฯ ได้มีนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งครอบคลุมเรื่องการใช้ข้อมูลภายในไว้ในคู่มือจรรยาบรรณของกลุ่ม

บริษัทฯ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน โดยคู่มือจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ ผ่านมติการอนุมัต ิ

จากคณะกรรมการบริษัทแล้วเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2549 ซึ่งได้มีการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง และอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็น

ประจ�าทุกปี ซึ่งการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง และอนุมัติครั้งล่าสุดเป็นการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 

2561 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการก�าหนดระเบียบข้อบังคับในการน�าข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ดังนี้
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 1.  กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องรักษาความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ

 2. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และ ลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องไม่น�าความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปเปิดเผย 

           หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพ่ือประโยชน์แก่บุคคลอื่นใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทน 

              หรือไม่ก็ตาม

 3.  กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องไม่ท�าการซื้อขาย โอนหรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ความลับ 

            และ/หรือข้อมูลภายในบริษัทฯ และ/หรือเข้าท�านิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ อันอาจก่อให้เกิด  

             ความเสียหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

โดยข้อก�าหนดนี้รวมความถึงคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา บุพการี ผู้สืบสันดาน ผู้รับบุตรบุญธรรม หรือบุตรบุญธรรม และพี่น้อง 

ร่วมบิดามารดาเดียวกัน หรือพี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน ของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ พนักงานคนใด

ฝ่าฝืนในระเบียบดังกล่าวบริษัทฯ จะถือว่าได้กระท�าผิดอย่างร้ายแรงโดยอาจมีโทษตั้งแต่ขั้นตักเตือนด้วยวาจาจนถึงขั้นให้ออกจากงาน

ตั้งแต่ปี 2551 คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารระดับสูงซื้อขายหุ้นบริษัทฯ ในช่วง 3 สัปดาห์ก่อนงบการเงิน

เผยแพร่และ 2 วันหลังเปิดเผยงบการเงิน 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

l  ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

l  ค่าบริการอื่นๆ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าสอบบัญชีให้กับบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากัด ซึ่งเป็นส�านักงานสอบบัญช ี

ทีผู่ส้อบบญัชีของบรษิทัประจ�าปี 2560 สงักดั รวมทัง้บคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้องกบัผูส้อบบญัชแีละส�านกังานสอบบญัชทีีผู่ส้อบบญัชี

สงักัด ในรอบปีบญัชีท่ีผ่านมา มจี�านวนเงนิรวม 4.95 ล้านบาท โดยเป็นของบริษทัฯ จ�านวนเงนิ 1.10 ล้านบาท และบรษิทัย่อยรวมกนั 

จ�านวนเงนิ 3.85 ล้านบาท

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าบริการส�าหรับการสอบทานแบบสรุปค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี (นส.1) และแบบแสดงประเภท 

ของรายได้จากการประกอบกจิการ (นส.2) ตามประกาศ กสทช. เรือ่ง ค่าธรรมเนยีมใบอนุญาตประกอบกจิการกระจายเสยีง หรอืกจิการ

โทรทศัน์ พ.ศ. 2555 ให้กบับริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส์ เอบเีอเอส  จ�ากดั มจี�านวนเงนิรวม 0.45 ล้านบาท โดยเป็นของบรษิทัฯ 

จ�านวนเงนิ 0.15 ล้านบาท และบรษิทัย่อยรวมกัน จ�านวนเงิน 0.30 ล้านบาท
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ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้ที ่เกี ่ยวข้อง

บริษัทฯ ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ (Vision) 

ของบริษัทฯ โดยแบ่งตามกิจกรรมได้ดังนี้
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1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน  

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน  

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม  

บริษัทฯ มุ่งมั่นกระท�าในสิ่งท่ีถูกต้อง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบของบริษัทฯ 

โดยถอืปฏบิตัติามจรรยาบรรณนี้ในทุกกิจกรรมและในการตัดสินใจในทุกเรื่องของบริษัทฯ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ก�าหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อให้แนวทางปฏิบัติ 

ของบริษทัมคีวามชดัเจนย่ิงข้ึน และไม่ยอมรบัการทุจรติคอร์รปัชนัในทกุรปูแบบ ตลอดจนสร้างจติส�านกึและค่านยิมในเรือ่งความซือ่สตัย์ สจุรติ และ

การต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชนั ให้เป็นวฒันธรรมองค์กร โดยก�าหนดให้มกีารก�ากบัดแูล ควบคมุดแูล บรหิารความเส่ียง และระบบควบคมุภายใน

เพือ่ป้องกนัการทจุรติคอร์รปัชนัอย่างมปีระสทิธภิาพ

บรษัิทฯ ให้ความส�าคญัในการเคารพสทิธมินษุยชน โดยเป็นหลักยดึมัน่ในการด�าเนินธรุกจิโดยถอืว่าหลักสทิธมินุษยชน เป็นสทิธขิัน้พืน้ฐานทีม่นุษย์

เกดิมาพร้อมกบัความเสมอภาค ความเท่าเทยีมในแง่ของศกัดิแ์ละสิทธิ ์ โดยจะไม่มีการกดีกนั หรอืไม่ให้สทิธพิเิศษ หรอืเลอืกปฏิบตัแิก่ผูห้นึง่ผูใ้ด 

เนือ่งจากความแตกต่างทางด้านเช้ือชาต ิสัญชาต ิศาสนา เพศ สผีวิ อาย ุภาษา สถาบนัการศกึษา รวมทัง้ไม่เกีย่วข้องกบัการละเมดิสทิธิมนษุยชน

บรษัิทฯ ค�านงึถงึความส�าคัญของทนุมนุษย์ (Human Capital) ซึง่เป็นปัจจยัส�าคญัทีส่ดุท่ีจะผลกัดันให้องค์กรบรรลสูุ่เป้าหมาย บรษิทัฯ จงึมแีผนการ

ส่งเสรมิและพฒันาทรพัยากรบคุคลไว้ดังนี้

 l  ก�าหนดให้มีแผนงานและมีการจัดสรรงบประมาณในแต่ละปีไว้อย่างชัดเจน มีการจัดระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลไว้ 3 ระดับ คือ  

   การพัฒนาองค์กร (Organization Development) การพัฒนาอาชีพ (Career Development) และการฝึกอบรมและพัฒนา 

   (Training Development) โดยในปี 2560 ได้จัดการอบรมรวมทั้งส้ิน 11 หลักสูตร จ�านวน 29 รุ่น แบ่งเป็นจัดฝึกอบรมภายใน 

          เป็นจ�านวน 197 ชั่วโมงและฝึกอบรมภายนอกเป็นจ�านวน 428 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 625 ชั่วโมง รวมถึงการจัดอบรมตามที่กฎหมาย 

           ก�าหนด ได้แก่  1) ความปลอดภัยส�าหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้างานใหม่ จ�านวน 5 รุ่น  2) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างาน 

         ระดับบริหาร จ�านวน 1 รุ่น 3) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างานระดับหัวหน้างาน จ�านวน 1 รุ่น  และ 4) การดับเพลิงขั้นต้น 

            จ�านวน 1 รุ่น 

 l จัดตรวจสุขภาพประจ�าปีให้พนักงาน โดยจัดโปรแกรมการตรวจสุขภาพที่เหมาะสม และเจรจาต่อรองกับโรงพยาบาลให้พนักงาน 

   สามารถเพิ่มรายการตรวจสุขภาพได้ในราคาพิเศษ พร้อมทั้งอ�านวยความสะดวกให้โรงพยาบาลมาให้บริการตรวจสุขภาพ 

    ถึงที่อาคารส�านักงานของบริษัทฯ

 l จัดสรรสวัสดิการพนักงาน เช่น สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลผ่านการประกันชีวิตและอุบัติเหตุหมู่ สวัสดิการเงินช่วยเหลือและอ่ืนๆ 

            เช่น เงินช่วยเหลืองานศพ กรณีพนักงานเสียชีวิต และกรณีบิดา มารดา บุตร หรือคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายของพนักงานเสียชีวิต 

              เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานสมรส กรณีพนักงานอุปสมบท เป็นต้น
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 l จากการที่บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างานโดยจัดให้มีตัวแทนพนักงาน 

    ทุกระดับร่วมเป็นคณะท�างานด้านความปลอดภัยในระดับต่างๆ เพื่อขับเคล่ือนนโยบายด้านความปลอดภัยให้เห็นผลเป็นรูปธรรม 

     และสอดคล้องตามกฎหมายและมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง

5. ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค 

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ ผลิตและจ�าหน่ายสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ รวมถึงผลงานด้านส่ือและด้านบันเทิงทุกรูปแบบ เพ่ือสร้าง 

ความพงึพอใจอย่างต่อเนือ่งให้กบัลูกค้าของบรษิทัฯ ตลอดจนมหีน่วยงานให้บรกิาร ดแูล ชีแ้จงข้อสงสยั และแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กบัลกูค้า บรษิทัฯ 

ยนิดรีบัคนืสนิค้าทุกประเภท หากพบว่าสนิค้าช�ารดุ ไม่ได้คณุภาพตามต้องการ หรอืใช้แล้วเกดิปัญหาในภายหลงั

บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้างจิตส�านึกให้แก่พนักงานในการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรและพลังงานต่างๆ อย่างชาญฉลาด และ 

มปีระสทิธภิาพ ตลอดจนสร้างสรรค์และสนบัสนนุกจิกรรมอนัเป็นประโยชน์ต่อการดแูลรักษา การอนุรกัษ์ และการใช้ทรพัยากรธรรมชาต ิสิง่แวดล้อม 

และพลังงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยการส่งเสริม รณรงค์ และปลูกจิตส�านึกร่วมกันในการรู้จักถึงประโยชน์ เห็นคุณค่า และใช้ทรัพยากร 

อย่างมปีระสทิธิภาพ ทัง้การประหยดัไฟฟ้า โดยจะปิดระบบปรบัอากาศก่อนเลกิงานประมาณ 30 นาท ีดบัหลอดไฟหลอดกลางส�าหรบัโคมไฟทีเ่ป็น

ประเภท 3 หลอด การประหยดัน�า้ โดยมเีจ้าหน้าทีต่รวจสอบการรัว่ซมึของอปุกรณ์ต่างๆ ทกุวนัให้อยูใ่นสภาพร้อมใช้งาน รวมทัง้การประหยดั 

พลงังานอืน่ๆ ในทีท่�างาน อาท ิ การใช้กระดาษให้ครบทัง้ 2 ด้าน นอกจากนี ้ ยงัมแีผนจะด�าเนนิการประหยดัพลงังานในด้านอ่ืนๆ เพิม่เตมิ ได้แก่ 

การประหยัดพลังงานด้านขนส่ง (ลิฟต์โดยสาร) โดยมีแผนรณรงค์ให้พนักงานขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟต์โดยสาร และการปิดเปิดไฟแสงสว่าง 

ช่วงเวลาพักกลางวนั โดยการตดิสือ่ประชาสมัพันธ์ตามจุดต่างๆ ให้พนกังานรบัทราบ

บรษัิทฯ ยดึมัน่ในการด�าเนนิธุรกจิทีเ่ป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกจิ สงัคม และส่ิงแวดล้อม โดยค�านงึถงึหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีพ่งึมีต่อประเทศชาติ 

สงัคมและสิง่แวดล้อม ตลอดจนด�าเนนิธรุกิจและควบคมุให้มีการปฏบิตัภิายใต้กรอบของกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง อย่างครบถ้วน 

รวมถงึมุง่มัน่ผลักดนัให้เกดิกระแสพฒันาคณุภาพของสงัคม และสิง่แวดล้อม ทัง้ทีด่�าเนนิการเอง และร่วมมอืกับรฐัและชุมชน ตลอดจนการส่งเสริม 

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเน่ืองให้แก่พนักงานทุกระดับในการปฏิบัติตนเป็นคนดีท�าประโยชน์ให้กับชุมชน 

และสงัคม รวมท้ังสนบัสนนุให้พนกังานมส่ีวนร่วมสร้างสรรค์กจิกรรมต่างๆ เพือ่ชมุชนและสงัคมอย่างสม�า่เสมอ อนัก่อให้เกดิวฒันธรรมท่ีดใีนองค์กร

ต่อไปโดยในปี 2560 กลุม่บริษทัฯ มีบทบาทและความรบัผดิชอบต่อสงัคมผ่านกจิกรรมเพือ่สงัคม ดังนี้
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เพื่อน ้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

พระบาทสม เด็ จพระปรมิ นทรมหา 

ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ศิลปิน 

บรษัิท อาร์เอส จ�ากดั (มหาชน) ได้แก่ กุง้ 

สธุริาช วงศ์เทวญั หญิง ธิติกานต์ อาร์สยาม 

และ  บิ ว  พงศ ์ พิ พัฒน ์  อาร ์ สยาม 

ขับร้องเพลง “รักพ่อไม่มีวันพอเพียง”  

ร่วมกับวงดนตรีของกรมประชาสัมพันธ์  

ในการแสดงมหรสพสมโภชระหว ่าง

นิทรรศการ พระราชพิธีถวายพระเพลิง

พระบรมศพ

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ จัดโครงการ มูลนิธิ 

มิราเคิล ออฟไลฟ์ ร�าลึก 13 ปี ร้อยต�ารวจตรี คุณพุ่ม เจนเซน เพื่อจัดกิจกรรมจิตอาสา 

เพื่อสาธารณะประโยชน์ร่วมกันบ�ารุงดูแลปลูกต้นไม้ ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) โดยมี 

นักแสดงจากช่อง 8 น�าโดย เอี๊ยง สิทธา แนน กฤตพร และธัญญ่าอาร์สยาม เพื่อร่วมท�ากิจกรรม

จิตอาสาในครั้งนี้

ศิลปินจาก ช่อง 8 และ ค่ายอาร์สยาม น�าโดย
โบว์ลิ่ง ปริศนา กัมพูสิริ และ ลาดา อาร์สยาม 
ร่วมงานแถลงข่าว โครงการหยุดรถทางม้าลาย 
จุด เริ่ มต ้นวัฒนธรรมความปลอดภัยบน 
ท้องถนน จัดโดย กระทรวงวัฒนธรรม และ 
มูลนิธิเมาไม่ขับ ณ ห้องราชเทวี โรงแรมเอเชีย 
พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนตระหนักถึง 
ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในช่วง
เทศกาล

คลื่นคูลฟาเรนไฮต์ น�าโดย คุณปริญญ์  
หมื่นสุกแสง กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย 
คลูเจไปป์ ปวร กจิเจรญิการกลุ เป็นตวัแทน 
น�าเงินจากกิจกรรม “คูลดีกรี ฟังดีได้ดี 2” 
จ�านวน 200,000 บาท มอบให้กับ มูลนิธิ
อนุ เ ค ร าะห ์ คนหู หนวก ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ เพื่อสนับสนุน “โครงการจัด
ซื้อเครื่องช่วยฟังให้แก่นักเรียนหูหนวกที่
ยากจน”
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มังกร ปภาวิน หงษ์ขจร ทูตสันถวไมตรี TSPCA ของ สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์ 

แห่งประเทศไทย และ แนน กฤตพร หาญโยธิน พร้อมด้วย ดร.สาธิต ปรัชญาอริยะกุล รักษาการ

เลขาธิการสมาคมฯ ลงพื้นที่ช่วยเหลือสัตว์จรจัดสุนัขและแมวที่ประสบปัญหาขาดแคลนอาหาร

หลังจากเกิดน�า้ท่วมใน ต�าบลหวัเวียง อ�าเภอเสนา โดยได้มอบอาหารสนุขัและแมว จ�านวน 7,560 

กระป๋อง 90 ลัง ให้แก่ส�านักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อช่วยสัตว์ที่เดือดร้อนจาก

วิกฤตน�้าท่วมต่อไป

ตัวแทนดารานักแสดง ช่อง 8 ได้แก่ เอี๊ยง สิทธา โบว์ลิ่ง ปริศนา และณฉัตร กวินณัฏฐ์ ร่วมเป็นจิตอาสาใน “โครงการน�้าพระทัยพระราชทาน” 

จัดโดย สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงพ้ืนที่ท�าความสะอาด กวาดถนน และแจกอาหาร ในบริเวณชุมชน 

ซอยสวนเงิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 

โครงการ “ช่อง 8 ร่วมใจช่วยภัยอีสาน” 

ร ่ วมกับ  กรมป ้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย จงัหวดั อดุรธาน ีและจงัหวดั

ขอนแก ่น ลงพื้นที่ช ่วยเหลือพี่น ้อง 

ชาวอีสานที่ประสบอุทกภัย พร้อมด้วย

ศิลปินดารา ช่อง 8 และ ค่ายอาร์สยาม
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โบว์ลิ่ง ปริศนา กัมพูสิริ และ อลิซ อาร์

สยาม น�าเงินบริจาคของพี่น้องคนไทย 

ที่ร่วมกันบริจาคผ่าน โครงการ “ช่อง 8 

ร่วมใจช่วยภัยอีสาน” มอบเงินบริจาค 

ให้แก่ พลเอก ฉตัรชัย สารกิลัป์ยะ รัฐมนตรี

ว ่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ ให้แก่ 

พี่น้องชาว อุบลราชธานี

ดร.โด่ง องอาจ สิงห์ล�าพอง กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 พร้อม ด้วยดารา

นักแสดงช่อง 8 ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อ�าเภอโพนนาแก้ว จังหวัด

สกลนคร พร้อมน�าถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค กว่า 400 ถุง รวมทั้งเงินบริจาค 

ของพี่น้องคนไทยที่ร่วมกันบริจาคผ่าน โครงการ “ช่อง8 ร่วมใจช่วยภัยอีสาน” จ�านวน  

200,000 บาท มอบให้แก่ พลตรี สุขพัฒน์สนธ์ สุขสร้อย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 29  

ณ ค่ายกฤษณ์สีวะรา จังหวัดสกลนคร

เบิล้ ปทมุราช อาร์สยาม เชญิชวนท�าดเีพือ่พ่อ 

บริจาคโลหิตที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 

สภากาชาดไทย ในโครงการ “แล้งนี้ ท�าด ี

เพ่ือพ่อ สานต่อที่ท�า ด้วยการให้โลหิต” 

เพื่อช ่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ โดยเฉพาะ 

ในช ่วงวันหยุดยาวที่ มั ก เกิดอุบัติ เหตุ 

ซ่ึ งต ้อง มี โลหิตส� ารองไว ้ รั กษาผู ้ป ่ วย 

ไม่ต�่ากว่า 2,500 - 3,000 ยูนิต ต่อวัน
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รางวัลที่ได้รับในปี 2560

หลี่แช วิยดา พีรรัฐกุล รายการ คุยข่าวช่อง 8 จาก สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 รับรางวัล  

พิฆเนศวร ประเภทผู้รายงานข่าวดีเด่นฝ่ายหญิง จาก สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์

หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท) ในงานประทานรางวัลวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ ครั้งที่ 5 

รางวัลพิฆเนศวร ประจ�าปี 2560 

บิว กัลยาณี อาร์สยาม ได้รับมอบโล่จาก นายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส กงสุลใหญ่ณ นครนวิยอร์ก

ใน “ฐานะผูท้�าคุณประโยชน์” จาก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ และ 

ยังได้ร่วมแสดงดนตรี ในงาน First Annual Gala Ball โอกาสครบรอบ 1 ปี ของสมาคมไทย

นิวยอร์ก (Thai American Society of New York)  ณ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา 

เบิ้ล ปทุมราช อาร์สยาม เข้ารับโล่ประกาศ

เกียรตคิณุ วนังดสบูบหุร่ีโลก ประจ�าปี 2560 

ในฐานะพรี เซ็นเตอร ์  ภายใต ้แนวคิด  

“บุ ห รี่ ตั ว ร ้ า ย  ท� า ล ายการพัฒนา” 

จาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

กระแต อาร ์สยาม รับรางวัลชนะเลิศ 

ผู ้ขับร้องเพลงไทยลูกทุ ่งหญิงจากเพลง 

รอพี่ ที่ บ ้ านนอก  ในพิ ธี มอบรา งวั ล 

“เพชรในเพลง” ประจ�าปี 2560 หรือ 

ราง วัลผู ้ ใช ้ ภาษาไทยดี เด ่น เ น่ือง ใน 

“วันภาษาไทยแห่งชาติ” จัดโดยส�านัก

วรรณกรรมและประวัติ ศาสตร ์ กรม 

ศิลปากร
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มด ณปภัช วัฒนากมลวุฒิ และ เอี๊ยง สิทธา สภานุชาติ จาก ช่อง 8 เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ

จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  ในฐานะพรีเซ็นเตอร์ 

รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ลด ละ เลิก และตระหนักให้เห็นถึงโทษของ

การดืม่แอลกอฮอล์ เนือ่งในวนังดดืม่สรุาแห่งชาต ิประจ�าปี 2560 จากกรมควบคมุโรค กระทรวง

สาธารณสุข 

ดาราช่อง 8 ผูป้ระกาศข่าว และ ศลิปินค่าย 

อาร์สยาม น�าโดย เบิล้ ปทมุราช อาร์สยาม 

ยีนส์ เกวลิน ศรีวรรณา บอส พุทธิพงษ์ 

คล�้าจีนภานุวงศ ์ และ หล่ีแช วิยะดา 

พรีรฐักลุ เข้ารบั รางวลัศิลปินเพือ่สงัคมไทย

ปลอดบุหรี่ ประจ�าปี 2560 จาก เครือข่าย

วชิาชพีสุขภาพเพือ่สังคมไทยปลอดบหุรี ่ใน

ฐานะทีเ่ป็นแบบอย่างทีด่ใีห้กบัเยาวชน และ

ห่างไกลจากการสูบบุหรี่ ณ อาคารเฉลิม

พ ระบา รมี  5 0  ป ี  แพทยสมาคม 

แห่งประเทศไทยฯ

ผู้ประกาศข่าวช่อง 8 หลี่แช วิยะดา จากรายการ คุยข่าวเช้า ต่วย 

ภคพงศ์ และแนซ ฑิฆัมพร จากรายการ ปากท้องต้องรู้ เข้ารับรางวัล 

ผู ้รังสรรค์ข่าวยอดเยี่ยม ประจ�าปี 2560 (Best News Awards) 

จาก หนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์ ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

แนซ ทิฆัมพร อยู่ก�าเนิด พิธีกรข่าวเศรษฐกิจ จากรายการ “คุยข่าวเช้า 

ช่อง 8” และรายการ “ปากท้องต้องรู”้ เข้ารบัรางวลั เพชรน�า้เอกรตันาวดี 

รางวัลสาขาบุคคลต้นแบบศิลปินนักแสดงดีเด่น ที่ทรงคุณค่าของสังคม

ไทย จากโครงการเสริมสร้างและพัฒนาสังคมไทย ของมูลนิธิท่านหญิง

จันทรจรัสศรี ยุคล 
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จ๊ะ อาร์สยาม คว้ารางวัล “นักร้องลูกทุ่งหญิงที่สุดแห่งปี 2016” 

จากงาน Daradaily The Great Awards ครั้งที่ 6 

กระแต อาร์สยาม และ ยีนส์ เกวลิน ศรีวรรณา เข้ารับรางวัล 

“ทตูพระพทุธศาสนา ประจ�าวนัมาฆบชูา 2560” จากเจ้าประคุณสมเดจ็

พระพฒุาจารย์วดัไตรมติร ประธานในพธิฯี ซึง่จดัโดยสภาศิลปินส่งเสรมิ

พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ส�านักงานพระพุทธศาสนา 

แห่งชาติ  กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อประกาศเกียรติคุณ

ในฐานะพุทธศาสนิกชนชาวไทยที่ได้ช่วยเหลือสาธารณกุศล

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำาเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

    สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษทัฯ  ไม่หยดุนิง่ทีจ่ะค้นหาธรุกจิใหม่ เพือ่ต่อยอดจากธรุกิจเดมิ เพือ่สร้างการเตบิโตของธรุกจิ ท่ามกลางความเปลีย่นแปลงในแต่ละยคุสมยั บรษิทัฯ 

พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง และใช้คุณค่าของบุคลากรและทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยน�าเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับใช้ 

ให้เกดิคณุค่าร่วมสงูสดุ เห็นได้จากการเกดิขึน้ของธรุกจิใหม่ ซึง่กค็อื ธรุกจิสขุภาพและความงาม บรษัิทฯ ได้รบัแรงบนัดาลใจในการผลติผลติภณัฑ์

สขุภาพและความงามจากนวัตกรรมโลก และน�ามาพฒันาผลติภณัฑ์เพือ่ตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภค โดยต้องการให้ผูบ้ริโภคมคีณุภาพชวีติ

ที่ดีที่สุด ต้องการให้คนไทยได้เข้าถึงเทคโนโลยีท่ีเท่าเทียมในระดับสากล โดยทีมงานได้ร่วมมือกับพันธมิตรจากสถาบันวิจัยในต่างประเทศ 

น�ามาเป็นส่วนผสมในผลติภณัฑ์แต่ละแบรนด์ในเครอืของบรษัิท ไลฟ์สตาร์ จ�ากัด
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อการเสริมสร้างการควบคุมภายใน ให้มีความเพียงพอ และเหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจ เพื่อเป็นการป้องกันทรัพย์สิน

ของบรษิทัฯ ไม่ให้เกิดความเสยีหาย หรอืน�าไปหาประโยชน์โดยมชิอบ โดยมฝ่ีายตรวจสอบกลางเป็นหน่วยงานท�าหน้าทีต่รวจสอบการปฏิบตังิาน

และกิจกรรมทางการเงินที่ส�าคัญ และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ฝ่ายตรวจสอบกลางมีความเป็นอิสระ

เพียงพอในการปฏิบัติงาน

ปัจจุบันหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน คือ นางสาวกรพินธุ์ นาคศุภรังษี มีต�าแหน่งเป็น ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบกลาง

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งท่ี 1/2561 เม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย 

คณะกรรมการได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และการตอบแบบประเมินความเพียงพอ

ของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ด้วยตนเอง สรุปได้ว่า การประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 ส่วน คือ 

 1. องค์กรและสภาพแวดล้อม บริษัทฯ ค�านึงถึงสภาพแวดล้อมการท�างานที่ดี โดยได้ก�าหนดให้มีนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

       คู ่ มื อจรรยาบรรณของกลุ ่ มบริษัทฯ และได ้ เผยแพร ่ เพื่ อ ใช ้อ ้ า งอิ งและถือปฏิบัติ  ตลอดจนติดตามประเมินผล 

   การปฏิบัติตามนโยบายฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีการก�าหนดเป้าหมายการด�าเนินธุรกิจอย่างชัดเจน ทบทวนแผนธุรกิจ 

              และให้ข้อสังเกตแก่ฝ่ายจัดการไปพิจารณาด�าเนินการ

 2. การบรหิารความเส่ียง บรษิทัฯ มุง่เน้นให้ความส�าคญักบัการบรหิารความเส่ียง โดยจัดให้มคีณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง เพือ่ก�าหนด 

             นโยบาย ก�ากับดูแล และสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามนโยบาย หรือแผนงาน และส�าเร็จลุล่วง

 3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร บริษัทฯ มีนโยบาย ระเบียบข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน อ�านาจหน้าที่ และอ�านาจอนุมัต ิ

              เพื่อให้มีการควบคุมที่รัดกุม

 4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล บริษัทฯ จัดให้มีระบบสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานทางบัญชีและการรายงาน 

              ทางการเงินอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับที่ควบคุม

 5. ระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบผลการด�าเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายทุกไตรมาส และมีฝ่ายงานตรวจสอบ 

        ภายในท�าหน้าท่ีประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในที่มีอยู ่ ตลอดจนตรวจสอบการปฏิบัต ิ

             ตามระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานต่างๆ ตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

คณะกรรมการมีความเห็นว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในในเรื่องการท�าธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือ 

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว ส�าหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายใน 

ที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม 

ประสบการณ์การทำางาน 

l				ปรญิญาตรีบญัชบีณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
l				ปรญิญาโทบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
l	 	 	เข้าร่วมอบรมและสมัมนาต่างๆ ทีจ่ดัโดยสภาวชิาชีพบญัชี สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.) สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ 

    บรษัิทไทย (IOD) และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

l				2536 - 2544   ผูช่้วยผูจ้ดัการ บรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย ออดทิ จ�ากดั
l				ธนัวาคม 2544-ปัจจบุนั  ผูช่้วยผูอ้�านวยการฝ่ายตรวจสอบกลาง บมจ. อาร์เอส
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นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที ่
22 กุมภาพันธ์ 2560 จึงได้มีการพิจารณาอนุมัตินโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อให้แนวทางปฏิบัติของบริษัทมีความชัดเจนยิ่งข้ึน 
และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/2561 เม่ือวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง อนุมัตินโยบาย 
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว

นโยบายและแนวทางปฏิบัติ

การประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน

การกำากับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยง จากการทุจริตคอร์รัปชัน 

และการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบรษัิท มุง่มัน่ในการด�าเนนิธรุกจิภายใต้กรอบการปฏิบตัติามนโยบายก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและจรรยาบรรณของกลุ่มบริษทัอาร์เอส 
เพื่อให้มีความโปร่งใส และไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ตลอดจนสร้างจิตส�านึกและค่านิยมในเรื่องความซ่ือสัตย์ สุจริต และ 
การต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชนั ให้เป็นวฒันธรรมองค์กร โดยก�าหนดให้มกีารก�ากบัดูแล ควบคุมดแูล บรหิารความเส่ียง และระบบควบคุมภายใน

เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางการปฏบัิต ิดงันี้

 1.  ก�าหนดหลกัการการให้ หรอืรบัของขวญั การรบัประโยชน์และการเกีย่วข้องทางการเงนิ ไว้ในคูม่อืจรรยาบรรณของกลุม่บรษัิทอาร์เอส
 2. ก�าหนดระเบยีบปฏบิตัใินเรือ่งต่างๆ รวมถึงล�าดบัอ�านาจอนมุตัไิว้อย่างชดัเจน ได้แก่ การจดัซือ้จดัจ้างไม่ให้มกีารให้หรอืรับในลกัษณะ 
     ทีเ่ป็นการทจุรติคอร์รปัชนั และให้ด�าเนนิการตามคูม่อืการปฏบัิตงิานฝ่ายจัดหาจดัซ้ือ เพือ่ให้มคีวามชดัเจนและโปร่งใส
 3. จัดให้มีการควบคุมภายในอย่างเพียงพอและเหมาะสม ได้แก่ การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงานอย่างชัดเจนและเหมาะสม 
     การอนมัุตหิรอืให้ความเห็นชอบตามล�าดบัช้ัน  การตรวจสอบ และการสอบทาน เป็นต้น
 4.  มกีารสือ่สารนโยบายการก�ากับดแูลกิจการทีด่ ีและคูม่อืจรรยาบรรณของกลุม่บรษิทัอาร์เอส รวมถงึนโยบายการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน
 5. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส ทั้งจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น รวมทั้งยังได้ก�าหนดมาตรการคุ้มครองและ 

             รักษาความลับของผูร้้องเรยีน

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งได้มกีารพจิารณาวางแผน ทบทวนระบบ และประเมนิประสทิธผิลของการบรหิารจดัการความเสีย่งเป็นประจ�าปี  
ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการทุจริตคอร์รัปชันด้วย

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการเก็บข้อมูลร้องเรียนเป็นความลับเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ร้องเรียน และเรื่องร้องเรียนดังกล่าวจะรับรู้เฉพาะ 
ในกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายและเกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น และบุคคลใดๆ ที่ได้รับทราบเรื่องร้องเรียน หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน 
จะต้องปกป้องข้อมูลเรื่องร้องเรียน หรือข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับเรื่องร้องเรียนให้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น เว้นแต่เป็นการให้ข้อมูล
เพือ่การตรวจสอบข้อเทจ็จรงิตามกระบวนการ หรอืตามท่ีกฎหมายก�าหนด หากมกีารจงใจฝ่าฝืนน�าข้อมลูไปเปิดเผย บรษิทัฯ จะด�าเนนิการลงโทษ
ทางวินัยและ/หรือด�าเนินการทางกฎหมายแล้วแต่กรณี

1. จัดให้มีการสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงานทุกคนเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
2. เปิดโอกาสให้พนักงานในทุกระดับได้เสนอความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการควบคุมภายใน รวมถึงการป้องกัน 
    การทุจริตคอร์รัปชันให้เหมาะสมและรัดกุมมากขึ้น
3. กรรมการ ผู้บริหาร หรือหัวหน้างานในทุกระดับมีหน้าที่สอดส่องติดตามไม่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจริยธรรม 
    ในเรื่องนี้ รวมถึงสื่อสารและให้ความรู้กับผู้เกี่ยวข้อง 
4. ฝ่ายตรวจสอบกลางปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามแผนงานตรวจสอบประจ�าปีที่ก�าหนดไว้ หากตรวจพบความเสี่ยงหรือการกระท�า 
     ซึง่ส่งผลกระทบทีมี่นยัส�าคญัในเรือ่งเกีย่วเนือ่งกบัการทจุรติคอร์รปัชัน ให้น�าเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิทั
5.  ช่องทางในการแจ้งเบาะแสและร้องเรียน ในกรณีที่พบเห็นการกระท�าที่ฝ่าฝืนนโยบายดังกล่าว ทั้งจากพนักงานเอง และผู้มีส่วนได้เสีย 
    อืน่ สามารถร้องเรยีน หรือให้ข้อมูลผ่านช่องทางอเีมล : IA_Anti_Corruption@rs.co.th และให้ความร่วมมอืในการตรวจสอบข้อเทจ็จรงิต่างๆ
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รายการระหว่างกัน

รายละเอียดข้อมูลของรายการระหว่างกัน ระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกันได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ของบริษัทฯ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้สอบทานรายการระหว่างกันของบริษัทฯ 

แล้วมคีวามเหน็ว่ารายการระหว่างกนัดงักล่าว เป็นไปตามเงือ่นไขการค้าโดยทัว่ไปและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย มีหลักฐานการท�ารายการครบถ้วน ตลอดจนมีการเปิดเผยในงบการเงินอย่างเพียงพอ

ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายการระหว่างกันที่เกิดข้ึนจากการประกอบธุรกิจตามปกติกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งตั้งแต่วันที่ 

1 มกราคม 2560 ดังต่อไปนี้

บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง ควำมสัมพันธ์

นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ เป็นกรรมการและถือหุ้นร้อยละ 31.78 ในบริษัทฯ

บริษัท เชษฐโชติศักดิ์ จ�ากัด

นายสรุชัย เชษฐโชตศิกัด์ิ เป็นกรรมการ และถอืหุน้ร้อยละ 18.70 ในบรษัิท เชษฐโชตศิกัดิ ์จ�ากดั 

นางสุจีรา เชษฐโชติ ผู้ถือหุ้นร้อยละ 6.30 ของ บริษัท เชษฐโชติศักดิ์ จ�ากัด และเป็นภรรยา

ของนายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ซึ่งเป็นกรรมการ และผู้ถือหุ้นร้อยละ 31.78 ของจ�านวนหุ้น

ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ

นายสุวัฒน์ เชษฐโชติศักดิ์ เป็นกรรมการ และถือหุ้นร้อยละ 14.35   ในบริษัท เชษฐโชติศักดิ์ 

จ�ากัด รวมทั้งเป็นน้องชายของนายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์

นางสาวมาลี เชษฐโชติศักดิ์ เป็นกรรมการ และถือหุ้นร้อยละ 14.50 ใน บริษัท เชษฐโชติศักดิ์ 

จ�ากัด และเป็นพี่สาวของนายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ และนายสุวัฒน์ เชษฐโชติศักดิ์

บริษัท เม็มเบอร์ชิป จ�ากัด

นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ เป็นกรรมการ และถือหุ้นร้อยละ 50.00 โดยรวมการถือหุ้น

ของภรรยาด้วย ในบริษัท เชษฐโชติ จ�ากัด ซึ่งบริษัท เชษฐโชติ จ�ากัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ของบริษัท เม็มเบอร์ชิป จ�ากัด

นายโชติ เชษฐโชติศักดิ์ ผู้ถือหุ้นร้อยละ 10.00 ในบริษัท เม็มเบอร์ชิปจ�ากัด

และถือหุ้นร้อยละ 0.78 ในบริษัทฯ และเป็นบุตรชายของ นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์

นายเชษฐ เชษฐโชติศักดิ์ ผู้ถือหุ้นร้อยละ 30.00 ในบริษัท เม็มเบอร์ชิป จ�ากัด 

และถือหุ้นร้อยละ 4.37 ในบริษัทฯ และเป็นบุตรชายของนายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์

หมายเหตุ  สัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในบริษัทฯ เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
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ลักษณะรายการระหว่างกัน เงื ่อนไขและนโยบายราคา

การก�าหนดราคาของรายการระหว่างกันกับบรษิทัทีเ่กีย่วข้องกัน ส่วนใหญ่เป็นการให้เช่าทรพัย์สนิ ได้กระท�าโดยค�านงึถึงความเหมาะสมโดยอ้างองิ 

ได้กบัราคาตลาดและมเีง่ือนไขอืน่ๆ ไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระส�าคญัจากตลาด โดยลกัษณะของรายการระหว่างกนัประกอบไปด้วย

การเช่าอาคาร

งบการเงินส�าหรับปี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ช�าระค่าเช่าอาคาร ค่าบริการส่วนกลาง ค่าสาธารณูปโภค 

และค่าบรกิารอ่ืนๆ ให้แก่ บรษิทั เชษฐโชติศกัดิ ์จ�ากดั และบรษิทั เมม็เบอร์ชิป จ�ากดั เป็นจ�านวน 68.74 ล้านบาท และ 14.05 ล้านบาท ตามล�าดบั

บริษัทฯ ได้มีการเช่าอาคารเชษฐโชติศักดิ์ 1-3 จากบริษัท เชษฐโชติศักดิ์ จ�ากัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นอาคารส�านักงาน โดยคิดค่าเช่า 

และค่าบริการส่วนกลาง ในอัตรา 327 บาทต่อตารางเมตร ซึ่งมีความสมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับอาคารที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับบริษัทฯ 

ซึ่งคิดค่าเช่าและค่าบริการในอัตรา 450-620 บาทต่อตารางเมตร 

ส่วนการเช่าอาคารอื่นในบริเวณใกล้เคียงจากบริษัท เชษฐโชติศักดิ์ จ�ากัด และ บริษัท เม็มเบอร์ชิป จ�ากัด นั้น (รายละเอียดในตารางค่าเช่าอาคาร

ส�านักงาน ข้อ 4 5 และ 6) มีการเรียกเก็บค่าเช่าและค่าบริการส่วนกลางแบบเหมารวม (การคิดค่าบริการแบบเหมารวม หมายถึง การคิดค่าเช่า

และค่าบริการรวมต่ออาคารทั้งหลัง แทนที่จะคิดเป็นตารางเมตร โดยคิดราคาตามสภาพของอาคารแต่ละอาคารที่ให้เช่า) โดยมีวัตถุประสงค ์

ของการเช่าเพื่อใช้เป็นอาคารส�านักงาน และอาคารจอดรถของบริษัทฯ

ทั้งนี้ อาคารส�านักงานที่ทางบริษัทฯ ได้ท�าการเช่าจากบริษัท เชษฐโชติศักดิ์ จ�ากัด (ตารางค่าเช่าอาคารส�านักงาน ข้อ 5 และ 6 ซึ่งอยู่ในบริเวณ

ติดกับอาคารเชษฐโชติศักดิ์ 2) เป็นอาคารท่ีทางบริษัท เชษฐโชติศักดิ์ จ�ากัด ได้ท�าการเช่าช่วงต่อมาจากนายเกรียงไกร เชษฐโชติศักดิ์ และ 

น�ามาปรับปรุงพื้นท่ีลักษณะการใช้งานจากบ้านทาวน์เฮ้าส์ มาเป็นอาคารส�านักงาน พร้อมให้บริการอ�านวยความสะดวกเก่ียวกับสาธารณูปโภค

ต่างๆ และคิดค่าเช่า/ค่าบริการในอัตราเหมารวม โดยมีอัตราเฉลี่ยประมาณ 258-317 บาทต่อตารางเมตร (ค�านวณจากค่าเช่า/ค่าบริการ 

ทีค่ดิในอตัราเหมารวมหารพืน้ทีใ่ช้สอยโดยประมาณของอาคาร)  ซึง่เป็นอตัราทีต่�า่กว่า อาคารเชษฐโชตศัิกดิ ์1-3 โดยอตัราดงักล่าวมคีวามสมเหตุ

สมผลตามรายละเอียดที่เปรียบเทียบตามวรรคก่อน อนึ่ง สาเหตุหลักที่บริษัทฯ  ท�าการเช่าช่วงต่อจาก บริษัท เชษฐโชติศักดิ์ จ�ากัด นั้น เนื่องจาก

บริษัทดังกล่าวมีความช�านาญเชี่ยวชาญในการบริหารส�านักงานเช่าได้ดี โดยสัญญาเช่าที่ท�ากับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีรายละเอียดดังตาราง

ต่อไปนี้
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อำคำร/ที่ตั้ง
ผู้ให้เช่ำ / ผู้เช่ำ

ช่วง
ผู้เช่ำ

 พื้นที่ 

(ตร.ม.)

ค่ำเช่ำและค่ำ

บริกำร /เดือน 

(ล้ำนบำท)

อำยุสัญญำ
อนุมัติรำยกำร

โดย (**)
เริ่ม สิ้นสุด (*)

1. อาคารเชษฐโชติศักดิ์ 1

เลขที่ 419/1 ซอย

ลาดพร้าว15

เขตจตุจักร กทม.

บจ. เชษฐโชติศักดิ์ บมจ. อาร์เอส 3,745 1.22 มิ.ย. 58 พ.ค. 61 คณะกรรมการ

2. อาคารเชษฐโชติศักดิ์ 2

เลขที่ 419/2 ซอย

ลาดพร้าว15

เขตจตุจักร กทม.

บจ. เชษฐโชติศักดิ์

บมจ. อาร์เอส

บจ. คูลลิซึ่ม

บจ. ไลฟ์สตาร์

4,645

1,200

200

1.52

0.39

0.07

มิ.ย. 58

มิ.ย. 58

มิ.ย. 58

พ.ค. 61

พ.ค. 61

พ.ค. 61
คณะกรรมการ

3. อาคารเชษฐโชติศักดิ์ 3

เลขที่ 419/3 ซอย

ลาดพร้าว15

เขตจตุจักร กทม.

บจ. เชษฐโชติศักดิ์ บมจ. อาร์เอส 2,242 0.73 มิ.ย. 58 พ.ค. 61 คณะกรรมการ

4. อาคารเลขที่ 419/4

ซอยลาดพร้าว 15

เขตจตุจักร กทม.
บจ. เม็มเบอร์ชิป

บมจ. อาร์เอส

บจ. อาร์.เอส.

เทเลวิชั่น 

พื้นที่เหมารวม

850

 

0.25

(ราคาเหมารวม)

0.51

(ราคาเหมารวม)

ส.ค. 58

ม.ค. 60

ก.ค. 61

ธ.ค. 61
คณะกรรมการ

5. อาคารเลขที่ 

203/18-20

ซอยลาดพร้าว 15

เขตจตุจักร กทม.

นายเกรียงไกร 

เชษฐโชติศักดิ์/

บจ.เชษฐโชติศักดิ์
บมจ. อาร์เอส 600

0.19

(ราคาเหมารวม)
มิ.ย. 58 พ.ค. 61 คณะกรรมการ

6. อาคารเลขที่

203/34-36

ซอยลาดพร้าว 15

เขตจตุจักร กทม.

นายเกรียงไกร 

เชษฐโชติศักดิ์/

บจ.เชษฐโชติศักดิ์

บจ. จัดเก็บ

ลิขสิทธิ์ไทย
600

0.15

(ราคาเหมารวม)
มิ.ย. 58 พ.ค. 61 คณะกรรมการ

หมายเหตุ  

* สามารถต่ออายุของสัญญาเช่าออกไปได้อีก เมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่า

 (การต่ออายุสัญญาเช่าดังกล่าว ไม่เป็นไปโดยอัตโนมัติ ซึ่งต้องมีการพิจารณาสัญญาใหม่ทุกครั้ง)

** รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นได้มีการอนุมัติรายการและเปิดเผยข้อมูลตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนแล้ว
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หมายเหตุ  

* สามารถต่ออายุของสัญญาเช่าออกไปได้อีก เมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่า 

 (การต่ออายุสัญญาเช่าดังกล่าว ไม่เป็นไปโดยอัตโนมัติ ซึ่งต้องมีการพิจารณาสัญญาใหม่ทุกครั้ง) 

** สัญญาที่ด�าเนินการโดยฝ่ายจัดการเนื่องจากขนาดของรายการไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

 ตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนแล้ว

การเช่าที่ดิน

งบการเงนิส�าหรับปี ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัฯ  และบรษิทัย่อยได้ช�าระค่าเช่าท่ีดนิ ให้แก่ บรษิทั เชษฐโชตศิกัดิ ์จ�ากดั และคณะบคุคล

เชษฐโชติศักดิ์ เป็นจ�านวนเงิน 0.33 ล้านบาทต่อปี 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้มีการเช่าที่ดินจากบริษัท เชษฐโชติศักดิ์ จ�ากัด และคณะบุคคลเชษฐโชติศักดิ์ ซ่ึงเป็นที่ดินที่เช่าช่วงต่อมาจาก 

นายเกรียงไกร เชษฐโชติศักดิ์  มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นโรงเก็บอุปกรณ์และร้านค้า โดยคิดค่าเช่าที่ดินในอัตราตารางวาละ 36-105 บาท ซึ่งมี

ความสมเหตุสมผลเมื่อเปรียบเทียบกับการเช่าที่ดินในบริเวณใกล้เคียง รายละเอียดการเช่ามีดังตารางต่อไปนี้

ประเภท
ผู้ให้เช่ำ / ผู้เช่ำ

ช่วง
ผู้เช่ำ  พื้นที่

ค่ำเช่ำ /เดือน 

(บำท)

อำยุสัญญำ
อนุมัติรำยกำร

โดย (**)
เริ่ม สิ้นสุด (*)

1. ที่ดิน ซอยลาดพร้าว 15 

เขตจตุจักร กทม.
คณะบุคคลเชษฐ

โชติศักดิ์
บมจ. อาร์เอส 152 ตร.ว. 22,000 มิ.ย. 58 พ.ค. 61

ด�าเนินการโดย

ฝ่ายจัดการ 

2. ที่ดิน ซอยลาดพร้าว 15 

เขตจตุจักร กทม. บจ. เชษฐโชติศักดิ์ บจ. ไลฟ์สตาร์ 52 ตร.ม. 5,500 มิ.ย. 58 ก.ค. 61
ด�าเนินการโดย

ฝ่ายจัดการ 

การซื้อทรัพย์สินถาวร

การค้ำาประกัน 

-ไม่มี-

-ไม่มี-
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ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำารายการระหว่างกัน

มาตรการ หรือขั้นตอนการอนุมัติการทำารายการระหว่างกัน

นโยบายหรือแนวโน้มการทำารายการระหว่างกันรวมทั้งการได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในอนาคต

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้นมีความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของการท�ารายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ซึ่งในปี 2560 

ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันท่ีเกิดข้ึนกับบริษัทย่อย และกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีรายการหลักๆ อันได้แก่ การเช่าที่ดิน 

การเช่าอาคารเพื่อใช้เป็นอาคารส�านักงาน หรือเพื่อการด�าเนินธุรกิจ และรายการค�้าประกันซ่ึงเป็นรายการที่ด�าเนินตามธุรกิจปกติ ไม่มีเง่ือนไข

พิเศษ และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ ระหว่างบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง การก�าหนดราคา อัตราค่าธรรมเนียม และ/หรือ อัตราดอกเบี้ย 

เป็นการก�าหนดตามราคาทีส่อดคล้องกบัอตัราปกตทิีส่ามารถเปรยีบเทยีบได้กบัการท�ารายการกบับคุคลอืน่ทีไ่ม่มคีวามเกีย่วข้องกนั ซึง่ได้เปิดเผย

ในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจ�าปี 2560 แล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้สอบทานรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันได้แก่ 

การเช่าทีด่นิ การเช่าอาคาร รายการซือ้ขายสนิค้า  หรอืทรพัย์สิน ค่าลิขสิทธิ ์การรบัจ้างผลิต งานคอนเสิร์ตและกจิกรรมการตลาด การขายโฆษณา 

ค่าบริการ และดอกเบี้ยเงินกู้ฯลฯ ซึ่งได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจ�าปี 2560 แล้ว   มีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการ

ที่ด�าเนินตามธุรกิจปกติ มีความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของการท�ารายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายในการท�ารายการระหว่างกัน คือ รายการระหว่างกันนั้น ต้องอยู่บนพื้นฐานของความจ�าเป็น  ความสมเหตุสมผล และเป็นการ

ด�าเนินการเพือ่ก่อให้เกดิประโยชน์สงูสดุต่อกลุม่บรษิทัฯ  ซ่ึงเป็นไปในราคา และเงือ่นไขทีไ่ม่แตกต่างกบัรายการทีม่กีบับคุคลภายนอกทีไ่ม่เกีย่วข้องกนัและ 

ในกรณีที่มีรายการระหว่างกันที่มีสาระส�าคัญ บริษัทฯ จะจัดให้ผ่านการอนุมัติจาก คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท รวมถึง 

ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ตามแต่กรณ ี โดยก�าหนดให้การออกเสยีงในทีป่ระชมุนัน้ๆ กรรมการ หรอืผูถ้อืหุน้ ซึง่มส่ีวนได้เสยี จะไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  

ทั้งนี้ การด�าเนินการใดๆ จะต้องเป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน 

บริษัทฯ ยังคงมีนโยบายหรือแนวโน้มในการท�ารายการระหว่างกันในอนาคตกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันต่อไป เช่น การเช่าอาคารส�านักงาน การเช่า

ทีด่นิ และการค�า้ประกนัเงินกูข้องบรษิทัในกลุม่โดยบรษิทัฯ  อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ  ไม่มนีโยบายทีจ่ะท�ารายการกบับคุคลทีอ่าจขดัแย้งกนั ยกเว้น

ในกรณีที่บริษัทฯ เห็นว่าจะได้รับผลตอบแทนสูงสุด ซึ่งเป็นไปในราคาและเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างหรือดีกว่าจากบุคคลภายนอก ซึ่งบริษัทฯ 

จะก�าหนดให้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษัิทและทีป่ระชมุผูถ้อืหุ้นในกรณีทีเ่ป็นรายการตามประกาศของคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ
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ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560

บริษัท อาร์เอส จํากดั (มหาชน)   

 

หน้า 1 

15. ข้อมูลทางการเงนิที่สาํคัญ 

. งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันที่ 3 ธันวาคม 28 29 และ 260 

  
งบการเงินรวม

1 ธันวาคม 55 1 ธันวาคม 55 1 ธันวาคม 5

พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ
สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน :

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 757,2           5.6%       03,762            2.5%         230,824             5.5%         
เงินลงทุนระยะสัน้ 
   - เงินฝากประจําครบกําหนด 2 เดือน 4,522               0.%         -                     -            -                      -            
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น (สุทธิ) 875,72           8.%       647,567            5.6%       622,302             4.8%       
สินค้าคงเหลือ (สุทธิ) 63,095           3.4%         29,680            3.%         35,635             7.5%         
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (สุทธิ) 40,928             0.8%         67,630              .6%         24,836               0.5%         
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน (สุทธิ) 97,985             2.0%         ,483                 0.%         2,276                 0.%         
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน ,939,354       40.0%       950,23            22.9%       ,95,874         28.4%       

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน :

เงินลงทุนในบริษัทร่วม (สุทธิ) 5,03               0.%         4,04                 0.%         3,989                 0.%         
อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) 384,06           7.9%         473,046            .5%       402,468             9.6%         
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีและ
   ประกอบกิจการโทรทัศน์ (สุทธิ) ,802,058       37.2%       ,666,43         40.3%       ,53,085         36.4%       
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) 323,57           6.7%         55,60            3.3%       587,247             4.0%       
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเกินปี -                    -            35,47              0.9%         27,083               0.6%         
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ท่ีจ่าย (สุทธิ) 30,538           2.7%         24,080            3.0%         53,555             3.6%         
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี (สุทธิ) 228,020           4.7%         303,68            7.3%         273,924             6.5%         
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน (สุทธิ) 3,266             0.7%         30,860              0.7%         33,906               0.8%         
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,904,572       60.0%       3,89,66         77.%       3,03,257         7.6%       
รวมสินทรัพย์ 4,843,927       00.0%    4,39,289         00.0%    4,209,30         00.0%    
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งบการเงินรวม
1 ธันวาคม 55 1 ธันวาคม 55 1 ธันวาคม 5

พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ
หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

หนีสิ้นหมุนเวียน :

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น ,49,374       29.3%       589,6            4.2%       85,49             9.4%       
หนีส้ินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินท่ีถึง
   กําหนดชําระภายในหน่ึงปี (สุทธิ) 5,865               0.%         ,668              0.3%         ,682               0.3%         
ค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีและ
   ประกอบกิจการโทรทัศน์ค้างจ่าย
   ท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงปี (สุทธิ) 36,675           7.5%         378,076            9.%         76,864             4.2%         
เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน -                    -            706,000            7.%       23,000             5.0%         
เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
   ท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงปี -                    -            -                     -            40,000               .0%         
ประมาณการค่าเผื่อการรับคืนสินค้า 4,366             0.3%         ,892                 0.0%         -                      -            
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (สุทธิ) 48,40             .0%         43,962              .%         29,758               0.7%         
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 37,642             0.8%         22,905              0.5%         4,60               .0%         
ภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่ายค้างจ่าย ,949             0.2%         5,50              0.4%         0,09               0.2%         
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน ,899,282       39.2%       ,768,769         42.7%       ,338,425         3.8%       

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน :

หนีส้ินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน (สุทธิ) 7,206               0.%         24,702              0.6%         7,689               0.4%         
เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -                    -            444,060            0.7%       626,085             4.9%       
ค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีและ
   ประกอบกิจการโทรทัศน์ค้างจ่าย (สุทธิ) ,05,99       22.8%       727,843            7.6%       77,672             7.0%       
ประมาณการผลขาดทุนอ่ืน ,659               0.0%         -                     -            -                      -            
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 85,546             .8%         97,959              2.4%         96,35               2.3%         
หนีส้ินไม่หมุนเวียนอ่ืน 7,56             0.4%         6,432              0.4%         ,068               0.3%         
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน ,27,486       25.%       ,30,996         3.7%       ,468,648         34.9%       
รวมหนีสิ้น 3,6,768       64.3%       3,079,765         74.4%       2,807,072         66.7%       
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งบการเงินรวม
1 ธันวาคม 55 1 ธันวาคม 55 1 ธันวาคม 5

พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ
หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ :

ทุนเรือนหุ้น
  ทุนจดทะเบยีน
    หุ้นสามัญ ,203,270,56 หุ้น มูลค่าหุ้นละ  บาท ,203,27         28.6%       
    หุ้นสามัญ ,03,59,880 หุ้น มูลค่าหุ้นละ  บาท ,03,592       20.9%       
    หุ้นสามัญ ,009,937,646 หุ้น มูลค่าหุ้นละ  บาท ,009,938         24.4%       
  ทุนท่ีออกและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
    หุ้นสามัญ ,00,47,392 หุ้น มูลค่าหุ้นละ  บาท -                    -            -                     -            ,00,47         24.0%       
    หุ้นสามัญ ,009,937,646 หุ้น มูลค่าหุ้นละ  บาท ,009,938       20.8%       ,009,938         24.4%       -                      -            
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 255,825           5.3%         255,825            6.2%         258,237             6.%         
หุ้นสามัญซือ้คืน -                    -            (465,275)           (.2%)     (465,275)           (.%)     
ส่วนต่างระหว่างราคาซือ้เงินลงทุนในบริษัทย่อย
    ท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับมูลค่าสุทธิ
    ตามบญัชีของบริษัทย่อย (6,594)            (0.3%)        -                     -            -                      -            
กําไรสะสม
  จัดสรรแล้ว-ทุนสํารองตามกฎหมาย 9,78             .9%         00,895            2.4%         2,972             2.7%         
  จัดสรรแล้ว-สํารองหุ้นสามัญซือ้คืน -                    -            465,275            .2%       465,275             .%       
  ยังไม่ได้จัดสรร 375,90           7.8%         (37,336)           (7.7%)        5,58               0.4%         
รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ ,76,850       35.5%       ,049,32         25.3%       ,396,874         33.2%       
ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุม 0,308             0.2%         0,203              0.2%         5,84                 0.%         
รวมส่วนของเจ้าของ ,727,59       35.7%       ,059,524         25.5%       ,402,058         33.3%       
รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 4,843,927       00.0%    4,39,289         00.0%    4,209,30         00.0%    
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.2 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 3 ธันวาคม 28 29 และ 260 
 

งบการเงินรวม
พ.ศ. 55 พ.ศ. 55 พ.ศ. 5

พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ
รายได้
รายได้จากการขาย 795,468                 2.8%        846,939                 27.%        ,43,407          39.9%      
รายได้จากการให้บริการ 2,808,35              76.8%        2,5,676             68.9%        2,088,275          58.9%      
รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 3,603,603              98.6%        2,998,66             96.0%        3,50,682          98.8%      
รายได้อ่ืน 5,55                    .4%          23,590                 4.0%           40,907                .2%         
รวมรายได้ 3,655,54              00.0%      3,22,205             00.0%      3,542,589          00.0%    
ต้นทุน
ต้นทุนขาย (379,644)                (0.4%)       (405,270)               (3.0%)       (475,530)            (3.4%)     
ต้นทุนการให้บริการ (2,323,358)             (63.6%)       (,925,734)            (6.7%)       (,667,942)         (47.%)     
รวมต้นทุนขายและการให้บริการ (2,703,002)             (74.0%)       (2,33,004)            (74.7%)       (2,43,472)         (60.5%)     
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขาย (220,06)                (6.0%)         (35,635)               (0.%)       (398,268)            (.2%)     
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (53,88)                (4.5%)       (56,763)               (6.5%)       (533,853)            (5.%)     
ค่าใช้จ่ายอ่ืน (83)                          0.0%          (,907)                    (0.%)         (,847)                 (0.%)       
รวมค่าใช้จ่าย (75,287)                (20.5%)       (834,306)               (26.7%)       (933,968)            (26.4%)     
กําไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 200,865                 5.5%          (43,04)                  (.4%)         465,48             3.%      
ต้นทุนทางการเงิน (8,085)                  (2.2%)         (83,373)                  (2.7%)         (90,47)              (2.6%)       
กําไรท่ีเกิดจากการปรับเปลี่ยนเงื่อนไข
   การชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้
   คลื่นความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน์ -                          -              -                          -              45,539                .3%         
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 9,78                 3.3%          (26,477)               (4.0%)         420,26             .9%      
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้ 2,330                    0.3%          24,235                   0.7%           (87,93)              (2.5%)       
กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี 32,0                 3.6%          (02,24)               (3.3%)         333,023             9.4%         
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น :
รายการท่ีจะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยัง
   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
   - การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน -                          -              -                          -              5,087                0.4%         

   - ภาษีเงินได้ของรายการท่ีจะไม่จัดประเภทรายการใหม่
      ไปยังกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง -                          -              -                          -              (3,07)                 (0.%)       
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี - สุทธิจากภาษี -                          -              -                          -              2,069                0.3%
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 32,0                 3.6%          (02,24)               (3.3%)         345,093             9.7%          

 
 
 
 
 
 
 

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560
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งบการเงินรวม

พ.ศ. 55 พ.ศ. 55 พ.ศ. 5
พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)
ส่วนของผู้ เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 2,634                 3.3%          (02,45)               (3.3%)         332,862             9.4%         
ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุม 0,476                    0.3%          (96)                          (0.0%)         62                     0.0%         

32,0                 3.6%          (02,24)               (3.3%)         333,023             9.4%         

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จ
ส่วนของผู้ เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 2,634                 3.3%          (02,45)               (3.3%)         344,93             9.7%         
ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุม 0,476                    0.3%          (96)                          (0.0%)         62                     0.0%         

32,0                 3.6%          (02,24)               (3.3%)         345,093             9.7%         

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท) 0.208                    (0.043)                  0.3443                
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้หนัก (พันหุ้น) ,006,635              978,992                 966,696             

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด (บาท) 0.208                    (0.043)                  0.3328                
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้หนัก
   ท่ีใช้ในการคํานวณกําไรต่อหุ้นปรับลด (พันหุ้น) ,006,635              978,992                 ,000,276           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
หมายเหต ุ: งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ปรับปรุงใหม่โดยฝ่ายจดัการเพ่ือให้สามารถ
เปรียบเทียบได้กบังบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จ สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2560 

หมายเหตุ : งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ปรับปรุงใหม่โดยฝ่ายจัดการเพื่อให้สามารถเปรียบเทียบได้กับงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   

                ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560
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.3 งบกระแสเงนิสด สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 3 ธันวาคม 28 29 และ 260 
งบการเงินรวม

พ.ศ. 55 พ.ศ. 55 พ.ศ. 5
พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 9,78           5.8%          (26,477)          (2.9%)      420,26           82.%       
รายการปรับปรุง
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย 546,667           72.2%          468,499           45.5%       558,73           24.8%       
ค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ 9,76              2.5%            4,932                4.8%            (2,697)               (.2%)           
กลับรายการค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่าย (3,4)               (0.4%)           (,36)               (.3%)           -                  -             
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย (กลับรายการ) 29,95              4.0%            7,555              6.9%          (47,6)            (20.4%)        
ขาดทุนจากการทําลายสินค้า 3,889                0.5%            6,960                6.7%            34                   0.%            
กลับรายการประมาณการค่าเผื่อการรับคืนสินค้า (22,369)            (3.0%)           (2,474)            (2.0%)        (,892)               (0.8%)           
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (กลับรายการ) (4,490)               (0.6%)           5,53              4.6%          3,502              5.8%            
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน

และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน (กลับรายการ) 673                   0.%            (,00)               (.0%)           80                      0.0%            
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม 303                   0.%            999                   .0%            5                   0.%            
กลับรายการขาดทุนจากการประมาณการหนีส้ิน (2,045)               (0.3%)           -                  -             -                  -             

808                   0.%            456                   0.4%            0                        0.0%            

(744)                  (0.%)           (49)                  (0.4%)           53                      0.0%            
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 20,94              2.7%            2,44              2.0%          3,262              5.7%            
ดอกเบีย้รับ (2,455)               (0.3%)           (,742)               (.7%)           (,43)               (0.5%)           
ต้นทุนทางการเงินดอกเบีย้จ่าย 8,085              0.7%          83,373              80.4%          90,47              39.2%          

-                  -             -                  -             (45,539)            (9.7%)        

787,272           04.0%       466,858           450.0%       997,799           432.3%       
การเปล่ียนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 205,862           27.2%          223,220           25.%       27,955              2.%          
สินค้าคงเหลือ (90,33)            (.9%)        8,900                8.6%            (39,54)          (60.3%)        
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (24,203)            (3.2%)           (3,50)            (30.0%)        28,590              2.4%          
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน (9,22)            (2.0%)        96,948              93.4%          (872)                  (0.4%)           
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าเกินปี -                  -             (35,47)            (34.%)        8,333                3.6%            
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 5,89                0.7%            970                   0.9%            (3,046)               (.3%)           
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 588,867           77.8%          (879,676)          (847.8%)      20,334           87.2%          
ภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่ายค้างจ่าย (,389)            (.5%)           3,200                3.%            (5,058)               (2.2%)           
หนีส้ินไม่หมุนเวียนอ่ืน ,39              .4%            (2,384)               (2.3%)           (5,364)               (2.3%)           

เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
ก่อนภาษีเงินได้จ่าย ,38,392        82.5%       (48,53)          (43.%)      ,0,57        48.%       

รับคืนภาษีถูกหัก ณ ท่ีจ่าย 2,298              .6%            6,887              59.6%          36,250              5.7%          
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (92,056)          (25.4%)        (20,67)          (5.8%)      (07,536)          (46.6%)        

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน ,20,634        58.7%       (206,82)          (99.3%)      ,039,23        450.2%       

(กําไร)ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายอาคารและอุปกรณ์
     และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
(กําไร)ขาดทุนจากการจําหน่ายอาคารและอุปกรณ์
   และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ดอกเบีย้จ่ายรอตัดบญัชีเน่ืองจากผลกระทบจากการขยายเวลา
   การชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี
   ประกอบกิจการโทรทัศน์
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.3 งบกระแสเงนิสด สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 3 ธันวาคม 28 29 และ 260 
งบการเงินรวม

พ.ศ. 55 พ.ศ. 55 พ.ศ. 5
พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 9,78           5.8%          (26,477)          (2.9%)      420,26           82.%       
รายการปรับปรุง
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย 546,667           72.2%          468,499           45.5%       558,73           24.8%       
ค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ 9,76              2.5%            4,932                4.8%            (2,697)               (.2%)           
กลับรายการค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่าย (3,4)               (0.4%)           (,36)               (.3%)           -                  -             
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย (กลับรายการ) 29,95              4.0%            7,555              6.9%          (47,6)            (20.4%)        
ขาดทุนจากการทําลายสินค้า 3,889                0.5%            6,960                6.7%            34                   0.%            
กลับรายการประมาณการค่าเผื่อการรับคืนสินค้า (22,369)            (3.0%)           (2,474)            (2.0%)        (,892)               (0.8%)           
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (กลับรายการ) (4,490)               (0.6%)           5,53              4.6%          3,502              5.8%            
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน

และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน (กลับรายการ) 673                   0.%            (,00)               (.0%)           80                      0.0%            
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม 303                   0.%            999                   .0%            5                   0.%            
กลับรายการขาดทุนจากการประมาณการหนีส้ิน (2,045)               (0.3%)           -                  -             -                  -             

808                   0.%            456                   0.4%            0                        0.0%            

(744)                  (0.%)           (49)                  (0.4%)           53                      0.0%            
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 20,94              2.7%            2,44              2.0%          3,262              5.7%            
ดอกเบีย้รับ (2,455)               (0.3%)           (,742)               (.7%)           (,43)               (0.5%)           
ต้นทุนทางการเงินดอกเบีย้จ่าย 8,085              0.7%          83,373              80.4%          90,47              39.2%          

-                  -             -                  -             (45,539)            (9.7%)        

787,272           04.0%       466,858           450.0%       997,799           432.3%       
การเปล่ียนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 205,862           27.2%          223,220           25.%       27,955              2.%          
สินค้าคงเหลือ (90,33)            (.9%)        8,900                8.6%            (39,54)          (60.3%)        
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (24,203)            (3.2%)           (3,50)            (30.0%)        28,590              2.4%          
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน (9,22)            (2.0%)        96,948              93.4%          (872)                  (0.4%)           
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าเกินปี -                  -             (35,47)            (34.%)        8,333                3.6%            
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 5,89                0.7%            970                   0.9%            (3,046)               (.3%)           
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 588,867           77.8%          (879,676)          (847.8%)      20,334           87.2%          
ภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่ายค้างจ่าย (,389)            (.5%)           3,200                3.%            (5,058)               (2.2%)           
หนีส้ินไม่หมุนเวียนอ่ืน ,39              .4%            (2,384)               (2.3%)           (5,364)               (2.3%)           

เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
ก่อนภาษีเงินได้จ่าย ,38,392        82.5%       (48,53)          (43.%)      ,0,57        48.%       

รับคืนภาษีถูกหัก ณ ท่ีจ่าย 2,298              .6%            6,887              59.6%          36,250              5.7%          
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (92,056)          (25.4%)        (20,67)          (5.8%)      (07,536)          (46.6%)        

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน ,20,634        58.7%       (206,82)          (99.3%)      ,039,23        450.2%       

(กําไร)ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายอาคารและอุปกรณ์
     และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
(กําไร)ขาดทุนจากการจําหน่ายอาคารและอุปกรณ์
   และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ดอกเบีย้จ่ายรอตัดบญัชีเน่ืองจากผลกระทบจากการขยายเวลา
   การชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี
   ประกอบกิจการโทรทัศน์
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.3 งบกระแสเงนิสด สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 3 ธันวาคม 28 29 และ 260 
งบการเงินรวม

พ.ศ. 55 พ.ศ. 55 พ.ศ. 5
พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 9,78           5.8%          (26,477)          (2.9%)      420,26           82.%       
รายการปรับปรุง
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย 546,667           72.2%          468,499           45.5%       558,73           24.8%       
ค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ 9,76              2.5%            4,932                4.8%            (2,697)               (.2%)           
กลับรายการค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่าย (3,4)               (0.4%)           (,36)               (.3%)           -                  -             
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย (กลับรายการ) 29,95              4.0%            7,555              6.9%          (47,6)            (20.4%)        
ขาดทุนจากการทําลายสินค้า 3,889                0.5%            6,960                6.7%            34                   0.%            
กลับรายการประมาณการค่าเผื่อการรับคืนสินค้า (22,369)            (3.0%)           (2,474)            (2.0%)        (,892)               (0.8%)           
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (กลับรายการ) (4,490)               (0.6%)           5,53              4.6%          3,502              5.8%            
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน

และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน (กลับรายการ) 673                   0.%            (,00)               (.0%)           80                      0.0%            
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม 303                   0.%            999                   .0%            5                   0.%            
กลับรายการขาดทุนจากการประมาณการหนีส้ิน (2,045)               (0.3%)           -                  -             -                  -             

808                   0.%            456                   0.4%            0                        0.0%            

(744)                  (0.%)           (49)                  (0.4%)           53                      0.0%            
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 20,94              2.7%            2,44              2.0%          3,262              5.7%            
ดอกเบีย้รับ (2,455)               (0.3%)           (,742)               (.7%)           (,43)               (0.5%)           
ต้นทุนทางการเงินดอกเบีย้จ่าย 8,085              0.7%          83,373              80.4%          90,47              39.2%          

-                  -             -                  -             (45,539)            (9.7%)        

787,272           04.0%       466,858           450.0%       997,799           432.3%       
การเปล่ียนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 205,862           27.2%          223,220           25.%       27,955              2.%          
สินค้าคงเหลือ (90,33)            (.9%)        8,900                8.6%            (39,54)          (60.3%)        
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (24,203)            (3.2%)           (3,50)            (30.0%)        28,590              2.4%          
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน (9,22)            (2.0%)        96,948              93.4%          (872)                  (0.4%)           
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าเกินปี -                  -             (35,47)            (34.%)        8,333                3.6%            
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 5,89                0.7%            970                   0.9%            (3,046)               (.3%)           
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 588,867           77.8%          (879,676)          (847.8%)      20,334           87.2%          
ภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่ายค้างจ่าย (,389)            (.5%)           3,200                3.%            (5,058)               (2.2%)           
หนีส้ินไม่หมุนเวียนอ่ืน ,39              .4%            (2,384)               (2.3%)           (5,364)               (2.3%)           

เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
ก่อนภาษีเงินได้จ่าย ,38,392        82.5%       (48,53)          (43.%)      ,0,57        48.%       

รับคืนภาษีถูกหัก ณ ท่ีจ่าย 2,298              .6%            6,887              59.6%          36,250              5.7%          
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (92,056)          (25.4%)        (20,67)          (5.8%)      (07,536)          (46.6%)        

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน ,20,634        58.7%       (206,82)          (99.3%)      ,039,23        450.2%       

(กําไร)ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายอาคารและอุปกรณ์
     และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
(กําไร)ขาดทุนจากการจําหน่ายอาคารและอุปกรณ์
   และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ดอกเบีย้จ่ายรอตัดบญัชีเน่ืองจากผลกระทบจากการขยายเวลา
   การชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี
   ประกอบกิจการโทรทัศน์
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งบการเงินรวม
พ.ศ. 55 พ.ศ. 55 พ.ศ. 5

พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากดอกเบีย้รับ 2,47                0.3%            ,735                .7%            ,50                0.5%            
เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกันเพิ่มขึน้ (68,500)            (9.0%)           (30,000)            (28.9%)        -                  -             
รับชําระเงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 68,500              9.0%            30,000              28.9%          -                  -             
เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่พนักงานลดลง 59                      0.0%            -                  -             -                  -             
เงินลงทุนช่ัวคราว-เงินฝากประจําครบกําหนด 2 เดือน (57)                    (0.0%)           4,522                4.4%            -                  -             
เงินสดจ่ายซือ้อาคารและอุปกรณ์ (88,984)            (.8%)        (39,435)          (34.4%)      (69,84)            (30.0%)        
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์ 8,694                .%            6,949                6.7%            ,58                0.7%            
เงินสดจ่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (274,409)          (36.2%)        (442,309)          (426.3%)      (30,45)          (30.6%)      
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 53                   0.%            -                  -             0                        0.0%            

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (35,696)          (46.5%)        (568,539)          (547.9%)      (367,868)          (59.4%)      

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายชําระดอกเบีย้ (3,365)            (.8%)           (28,400)            (27.4%)        (46,947)            (20.3%)        
เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 470,000           62.%          3,046,000        2,935.6%    2,25,000        920.6%       
จ่ายชําระเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน (470,000)          (62.%)        (2,340,000)       (2,255.2%)   (2,68,000)       (,34.2%)   
รับเงินจากเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -                  -             444,060           428.0%       222,025           96.2%          
จ่ายชําระหนีส้ินภายใต้สญัญาเช่าการเงิน (0,26)            (.3%)           (9,266)            (8.6%)        (6,320)            (7.%)           

(302,500)          (40.0%)        (45,000)          (399.9%)      (207,500)          (89.9%)        
จ่ายเงินปันผล (80,96)          (23.9%)        (00,09)          (96.5%)        -                  -             
ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุมลดลงจากการจ่ายเงินปันผล (,478)            (.5%)           (9)                       (0.0%)           (493)                  (0.2%)           
จ่ายเงินลดทุนส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุม (8,750)            (2.4%)           -                  -             (4,688)               (2.0%)           
เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน -                  -             -                  -             2,622                .%            
เงินสดรับ(จ่าย)จากหุ้นทุนซือ้คืน 62,864              8.3%            (465,275)          (448.4%)      -                  -             

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (474,36)          (62.6%)        22,00           7.6%       (544,300)          (235.8%)      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง) สุทธิ 375,576           49.6%          (653,350)          (629.6%)      27,062           55.0%          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือต้นปี 38,535           50.4%          757,2           729.6%       03,762           45.0%          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือปลายปี 757,2           00.0%       03,762           00.0%       230,824           00.0%       

รายการท่ีมิใช่เงินสด
ตัดจําหน่ายลูกหนีอ่ื้นและค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญลูกหนีอ่ื้น -                  -                  53,00              
ตัดจําหน่ายภาพยนตร์และค่าเผื่อด้อยค่าภาพยนตร์ -                  -                  7,693                

9,039                28,752              2,082                

-                  28,928              80,386              

9,960                4,278              7,634                
ลดทุนหุ้นสามัญซือ้คืน (52,347)            -                  -                  
ส่วนเกินมูลค่าทุนสามัญท่ีลดลงจากการลดทุนหุ้นสามัญซือ้คืน 39,939              -                  -                  

เจ้าหนีค้งค้าง ณ วันท่ี 3 ธันวาคม จากการซือ้สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
   ในระหว่างปี
เจ้าหนี ้ณ วันท่ี 3 ธันวาคม จากการซือ้ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์
   ภายใต้สัญญาเช่าการเงินระหว่างปี

จ่ายชําระค่าใบอนุญาตสําหรับสิทธิในการดําเนินการ
   บนคลื่นความถ่ีสําหรับกิจการบนโทรทัศน์ระบบดิจิตอล

เจ้าหนีค้งค้าง ณ วันท่ี 3 ธันวาคม จากการซือ้ท่ีดิน 
   อาคารและอุปกรณ์ ในระหว่างปี
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งบการเงินรวม
พ.ศ. 55 พ.ศ. 55 พ.ศ. 5

พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากดอกเบีย้รับ 2,47                0.3%            ,735                .7%            ,50                0.5%            
เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกันเพิ่มขึน้ (68,500)            (9.0%)           (30,000)            (28.9%)        -                  -             
รับชําระเงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 68,500              9.0%            30,000              28.9%          -                  -             
เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่พนักงานลดลง 59                      0.0%            -                  -             -                  -             
เงินลงทุนช่ัวคราว-เงินฝากประจําครบกําหนด 2 เดือน (57)                    (0.0%)           4,522                4.4%            -                  -             
เงินสดจ่ายซือ้อาคารและอุปกรณ์ (88,984)            (.8%)        (39,435)          (34.4%)      (69,84)            (30.0%)        
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์ 8,694                .%            6,949                6.7%            ,58                0.7%            
เงินสดจ่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (274,409)          (36.2%)        (442,309)          (426.3%)      (30,45)          (30.6%)      
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 53                   0.%            -                  -             0                        0.0%            

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (35,696)          (46.5%)        (568,539)          (547.9%)      (367,868)          (59.4%)      

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายชําระดอกเบีย้ (3,365)            (.8%)           (28,400)            (27.4%)        (46,947)            (20.3%)        
เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 470,000           62.%          3,046,000        2,935.6%    2,25,000        920.6%       
จ่ายชําระเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน (470,000)          (62.%)        (2,340,000)       (2,255.2%)   (2,68,000)       (,34.2%)   
รับเงินจากเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -                  -             444,060           428.0%       222,025           96.2%          
จ่ายชําระหนีส้ินภายใต้สญัญาเช่าการเงิน (0,26)            (.3%)           (9,266)            (8.6%)        (6,320)            (7.%)           

(302,500)          (40.0%)        (45,000)          (399.9%)      (207,500)          (89.9%)        
จ่ายเงินปันผล (80,96)          (23.9%)        (00,09)          (96.5%)        -                  -             
ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุมลดลงจากการจ่ายเงินปันผล (,478)            (.5%)           (9)                       (0.0%)           (493)                  (0.2%)           
จ่ายเงินลดทุนส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุม (8,750)            (2.4%)           -                  -             (4,688)               (2.0%)           
เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน -                  -             -                  -             2,622                .%            
เงินสดรับ(จ่าย)จากหุ้นทุนซือ้คืน 62,864              8.3%            (465,275)          (448.4%)      -                  -             

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (474,36)          (62.6%)        22,00           7.6%       (544,300)          (235.8%)      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง) สุทธิ 375,576           49.6%          (653,350)          (629.6%)      27,062           55.0%          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือต้นปี 38,535           50.4%          757,2           729.6%       03,762           45.0%          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือปลายปี 757,2           00.0%       03,762           00.0%       230,824           00.0%       

รายการท่ีมิใช่เงินสด
ตัดจําหน่ายลูกหนีอ่ื้นและค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญลูกหนีอ่ื้น -                  -                  53,00              
ตัดจําหน่ายภาพยนตร์และค่าเผื่อด้อยค่าภาพยนตร์ -                  -                  7,693                

9,039                28,752              2,082                

-                  28,928              80,386              

9,960                4,278              7,634                
ลดทุนหุ้นสามัญซือ้คืน (52,347)            -                  -                  
ส่วนเกินมูลค่าทุนสามัญท่ีลดลงจากการลดทุนหุ้นสามัญซือ้คืน 39,939              -                  -                  

เจ้าหนีค้งค้าง ณ วันท่ี 3 ธันวาคม จากการซือ้สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
   ในระหว่างปี
เจ้าหนี ้ณ วันท่ี 3 ธันวาคม จากการซือ้ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์
   ภายใต้สัญญาเช่าการเงินระหว่างปี

จ่ายชําระค่าใบอนุญาตสําหรับสิทธิในการดําเนินการ
   บนคลื่นความถ่ีสําหรับกิจการบนโทรทัศน์ระบบดิจิตอล

เจ้าหนีค้งค้าง ณ วันท่ี 3 ธันวาคม จากการซือ้ท่ีดิน 
   อาคารและอุปกรณ์ ในระหว่างปี

 
 

 

 

บริษัท อาร์เอส จํากดั (มหาชน)   

 

หน้า  

.3 งบกระแสเงนิสด สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 3 ธันวาคม 28 29 และ 260 
งบการเงินรวม

พ.ศ. 55 พ.ศ. 55 พ.ศ. 5
พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 9,78           5.8%          (26,477)          (2.9%)      420,26           82.%       
รายการปรับปรุง
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย 546,667           72.2%          468,499           45.5%       558,73           24.8%       
ค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ 9,76              2.5%            4,932                4.8%            (2,697)               (.2%)           
กลับรายการค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่าย (3,4)               (0.4%)           (,36)               (.3%)           -                  -             
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย (กลับรายการ) 29,95              4.0%            7,555              6.9%          (47,6)            (20.4%)        
ขาดทุนจากการทําลายสินค้า 3,889                0.5%            6,960                6.7%            34                   0.%            
กลับรายการประมาณการค่าเผื่อการรับคืนสินค้า (22,369)            (3.0%)           (2,474)            (2.0%)        (,892)               (0.8%)           
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (กลับรายการ) (4,490)               (0.6%)           5,53              4.6%          3,502              5.8%            
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน

และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน (กลับรายการ) 673                   0.%            (,00)               (.0%)           80                      0.0%            
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม 303                   0.%            999                   .0%            5                   0.%            
กลับรายการขาดทุนจากการประมาณการหนีส้ิน (2,045)               (0.3%)           -                  -             -                  -             

808                   0.%            456                   0.4%            0                        0.0%            

(744)                  (0.%)           (49)                  (0.4%)           53                      0.0%            
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 20,94              2.7%            2,44              2.0%          3,262              5.7%            
ดอกเบีย้รับ (2,455)               (0.3%)           (,742)               (.7%)           (,43)               (0.5%)           
ต้นทุนทางการเงินดอกเบีย้จ่าย 8,085              0.7%          83,373              80.4%          90,47              39.2%          

-                  -             -                  -             (45,539)            (9.7%)        

787,272           04.0%       466,858           450.0%       997,799           432.3%       
การเปล่ียนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 205,862           27.2%          223,220           25.%       27,955              2.%          
สินค้าคงเหลือ (90,33)            (.9%)        8,900                8.6%            (39,54)          (60.3%)        
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (24,203)            (3.2%)           (3,50)            (30.0%)        28,590              2.4%          
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน (9,22)            (2.0%)        96,948              93.4%          (872)                  (0.4%)           
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าเกินปี -                  -             (35,47)            (34.%)        8,333                3.6%            
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 5,89                0.7%            970                   0.9%            (3,046)               (.3%)           
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 588,867           77.8%          (879,676)          (847.8%)      20,334           87.2%          
ภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่ายค้างจ่าย (,389)            (.5%)           3,200                3.%            (5,058)               (2.2%)           
หนีส้ินไม่หมุนเวียนอ่ืน ,39              .4%            (2,384)               (2.3%)           (5,364)               (2.3%)           

เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
ก่อนภาษีเงินได้จ่าย ,38,392        82.5%       (48,53)          (43.%)      ,0,57        48.%       

รับคืนภาษีถูกหัก ณ ท่ีจ่าย 2,298              .6%            6,887              59.6%          36,250              5.7%          
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (92,056)          (25.4%)        (20,67)          (5.8%)      (07,536)          (46.6%)        

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน ,20,634        58.7%       (206,82)          (99.3%)      ,039,23        450.2%       

(กําไร)ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายอาคารและอุปกรณ์
     และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
(กําไร)ขาดทุนจากการจําหน่ายอาคารและอุปกรณ์
   และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ดอกเบีย้จ่ายรอตัดบญัชีเน่ืองจากผลกระทบจากการขยายเวลา
   การชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี
   ประกอบกิจการโทรทัศน์
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.4 อัตราส่วนทางการที่สาํคัญ ปี 28 29 และ 260 
งบการเงินรวม

พ.ศ. 55 พ.ศ. 55 พ.ศ. 5

อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) .02                  0.54                  0.89                  
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.75                  0.34                  0.55                  
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.75                  -0.                  0.67                  
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนีก้ารค้า (เท่า) 4.70                  5.4                  7.03                  
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วัน) 78                      7                      52                      
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 6.85                .9                8.34                  
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 22                      3                      44                      
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี ้(เท่า) 7.79                5.58                9.95                  
ระยะเวลาชําระหนีเ้ฉลี่ย (วัน) 2                      23                      37                      
Cash Cycle (วัน) 79                      79                      59                      

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทํากําไร
อัตรากําไรขัน้ต้น (%) 24.99%            22.26%            38.79%            
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 4.4%               -5.56%               2.2%            
อัตราส่วนเงินสดต่อการทํากําไร (%) 804.77%          N/A 244.96%          
อัตรากําไรสุทธิ (%) 3.33%               -3.27%               9.40%               
อัตราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) 7.09%               -7.39%               27.2%            

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 4.26%               -0.96%               .4%            
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 53.2%            0.53%               03.24%          
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.78                  0.70                  0.85                  

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (เท่า) .82                  2.94                  2.0                  
อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบีย้ (เท่า) 2.48                  -0.52                  5.4                  
อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน (Cash basis)(เท่า) 2.0                  -0.32                  .35                  
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) 83.03%            -                    -                    

ข้อมูลต่อหุ้น
มูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น (บาท) .702              .096              .450              
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ (บาท) 0.208              -0.043              0.3443               
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การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ

การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการในส่วนนี้ได้จัดท�าขึ้นจากผลประกอบการรวมของบริษัท อาร์เอส จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ 
(“บริษัทฯ”) ตามงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี เพื่อประโยชน์ในการแสดงภาพผลประกอบการโดยรวมของบริษัทฯ ได้มีการจัด
แบ่งกลุ่มธุรกิจหลัก ออกเป็น 4 กลุ่มหลัก  ได้แก่ ธุรกิจสุขภาพและความงาม ธุรกิจสื่อ ธุรกิจเพลง  และธุรกิจรับจ้างและผลิตกิจกรรม ดังตาราง

กลุ่มธุรกิจ ประเภท

1)  ธุรกิจสุขภาพและความงาม

-  กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า : แบรนด์ “มาจีค”

-  กลุ่มบ�ารุงเส้นผมและหนังศีรษะ : แบรนด์ “รีไวฟ์”

-  กลุ่มอาหารเสริม : แบรนด์ “เอส.โอ.เอ็ม.”

2)  ธุรกิจสื่อ
   ธุรกิจสื่อโทรทัศน์

 “ช่อง 8”

 “ช่อง 2”

 “สบายดีทีวี”

 “You Channel”

   ธุรกิจสื่อวิทยุ  “COOLfarenheit”

3)  ธุรกิจเพลง

-  ธุรกิจดิจิตอล

-  ธุรกิจจัดเก็บลิขสิทธิ์

-  ธุรกิจบริหารศิลปิน

4)  ธุรกิจรับจ้างและผลิตกิจกรรม
-  จัดคอนเสิร์ตและกิจกรรมการตลาด

-  งานรับจ้างผลิต

ภาพรวมธุรกิจ 
ปี 2560 ภาพรวมธรุกจิสุขภาพและความงามของบริษทั มรีายได้และก�าไรเตบิโตสงูเป็นประวตักิารณ์กว่า 6 เท่าจากปี 2559 และยงัคงมแีนวโน้ม
เตบิโตต่อเนือ่งแม้ในสภาพเศรษฐกิจโดยรวมท่ียงัคงชะลอตวั บรษิทัเน้นการขายผ่านช่องทางสือ่ต่างๆ ของบรษิทั ทัง้โทรทศัน์ระบบดจิติอล โทรทศัน์
ผ่านดาวเทยีม และสือ่วทิย ุรวมถึงสือ่ออนไลน์ ซึง่ถอืว่าช่องทางเหล่านีเ้ป็นจดุแขง็และความสามารถหลักทีพ่ฒันาอย่างต่อเนือ่งให้เหนอืคู่แข่งในตลาด
ได้ อีกทัง้ฐานข้อมลูลกูค้าทีเ่ตบิโตข้ึนทกุเดอืนได้ถูกบรหิารอย่างมปีระสทิธภิาพและเป็นระบบมากขึน้ บรษิทัพัฒนาระบบหลงัการขายเพือ่ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้ทนัท่วงท ี และสามารถเพ่ิมยอดขายได้มากขึน้ การเพิม่จ�านวนผลิตภัณฑ์ทัง้ของบรษิทัเองและจากพนัธมิตรอกีหลายราย 
รวมถงึการท�าโปรโมชัน่ให้เหมาะสมกบักลุม่เป้าหมาย ท�าให้ยอดขายในรอบปีทีผ่่านมาเพิม่ขึน้อย่างมนียัส�าคัญ และยงัคงมแีนวโน้มเตบิโตต่อเนือ่ง

ภาพรวมธุรกิจสื่อโทรทัศน์ทั้งอุตสาหกรรมส�าหรับปี 2560 ลดลงจากปี 2559 ยกเว้นโทรทัศน์ระบบดิจิตอลรายใหม่ที่ปรับตัวดีขึ้น หากพิจารณา

การใช้งบโฆษณา (ADEX) ผ่านสื่อโทรทัศน์จากผลการส�ารวจของ AGB Nielsen Media Research (Thailand) ชี้ให้เห็นว่า เม็ดเงินโฆษณาของ

ปี 2560 เทียบกับปีก่อนหน้า ลดลง 5,208 ล้านบาท ยกเว้นโทรทัศน์ระบบดิจิตอลรายใหม่นั้นมีการใช้งบโฆษณาเพิ่มขึ้น 1,514 ล้านบาท หรือ

เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.4 ซึ่งสอดคล้องกับสัดส่วนผู้ชมโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลรายใหม่ที่มีจ�านวนสูงขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 46.7 ในเดือนธันวาคม ปี 2560 

เทียบกับร้อยละ 43.7 ในเดือนธันวาคม ปี 2559 ในส่วนธุรกิจส่ือโทรทัศน์ระบบดิจิตอลของบริษัท หรือ “ช่อง 8” ท�าได้ดีขึ้นจากปี 2559 
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สรุปผลการดำาเนินงานสำาหรับปี 2560

สรุปผลการดำาเนินงานแยกตามกลุ่มธุรกิจ

รายได้

รำยได้ธุรกิจสุขภำพและควำมงำม

งบการเงนิรวมของบรษัิทส�าหรบัปี 2560 สิน้สดุวันที ่ 31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัมกี�าไรสทุธส่ิวนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่จ�านวน 332.9 ล้านบาท 
เปรยีบเทยีบกับผลขาดทนุสทุธใินปี 2559 จ�านวน 102.1 ล้านบาท เป็นผลจากการเพิม่ขึน้สงูของรายได้ธรุกจิสขุภาพและความงาม รวมถงึรายได้ 
ของช่อง 8 กท็�าได้ดขีึน้เช่นกนั อตัราก�าไรข้ันต้นเพิม่สงูข้ึนมาอยูท่ีร้่อยละ 38.8 เทยีบกบัร้อยละ 22.3 ในปี 2559 และอตัราส่วนค่าใช้จ่ายต่อยอดขาย
ลดลงตามการบริหารค่าใช้จ่ายของธุรกจิสขุภาพและความงามอย่างมปีระสทิธิภาพ

รายได้จากการขายและบรกิารส�าหรับปี สิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2560 จ�านวน 3,501.7 ล้านบาท เพิม่ข้ึนสทุธจิากปีก่อน จ�านวน 503.1 ล้านบาท หรือ
เพิม่ขึน้ร้อยละ 16.8 ตามล�าดบั แยกอธบิายตามกลุม่ธรุกิจ ได้ดงันี้

รายได้ธรุกจิสขุภาพและความงาม ประกอบด้วย รายได้จากการจดัจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ดแูลผิวหน้า ภายใต้กลุ่มแบรนด์ “มาจคี (Magique)” ผลติภณัฑ์
บ�ารงุเส้นผมและหนงัศรีษะ ภายใต้กลุม่แบรนด์ “รไีวฟ์ (Revive)” และผลติภัณฑ์อาหารเสรมิ ภายใต้กลุม่แบรนด์ “เอส.โอ.เอม็. (S.O.M.)” โดยในปี 
2560 บริษัทมรีายได้รวมจ�านวน 1,389.1 ล้านบาท เพิม่ข้ึนสูงจากปีก่อนจ�านวน 1,161.4 ล้านบาท หรอืเพิม่ข้ึนร้อยละ 509.9 เนือ่งจากการบรหิาร
จดุแขง็หลกัของบริษทัได้อย่างแม่นย�าและมปีระสทิธภิาพเพิม่ขึน้ โดยการเสรมิกลยทุธ์โฆษณาและการขายให้เหมาะสมกบัทกุช่องทาง โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่การขายผ่านสือ่โทรทศัน์ระบบดจิติอล โทรทศัน์ผ่านดาวเทยีม และส่ือวทิยขุองบรษัิท รวมถงึช่องทางออนไลน์ทัง้ “www.shop1781.com” 
และ “@Shop1781 (LINE SHOP)” การบรหิารข้อมลูลกูค้าทีเ่ตบิโตแบบก้าวกระโดดในทุกเดอืนอย่างเป็นระบบ โดยเพิม่บรกิารหลงัการขายเพือ่
กระตุน้ยอดขาย การเพิม่จ�านวนผลติภณัฑ์ท้ังของบริษทัเองและจากพนัธมติรอกีหลายราย ท�าให้การบรหิารผ่านช่องทาง Telesales เกดิความคุม้ค่า
สงูสดุ ผลของการวเิคราะห์ข้อมลูลูกค้าและการบรหิารงานอย่างใกล้ชดิท�าให้ยอดขายในปี 2560 เป็นไปตามเป้าหมายทีบ่รษิทัคาดการณ์ไว้

อันมาจากเรตติ้งที่สูงข้ึนเกือบร้อยละ 30 ท้ังจากรายการข่าว กีฬา ซีรีส์ต่างประเทศ และละคร เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 0.65 ส�าหรับเรตติ้งเฉลี่ย 

ของเดือนธันวาคมในกลุ่มอายุ 4+ ตลอด 24 ชั่วโมง จากร้อยละ 0.51 ในเดือนธันวาคม ปี 2559 ส่งผลให้ปริมาณการซื้อโฆษณาของช่อง 8 

ในปี 2560 เพิ่มขึ้น

หน่วย : ล้านบาท
ปี 2559 ปี 2560 เปลี่ยนแปลง

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

รายได้ธุรกิจสุขภาพและความงาม 227.7 7.6 1,389.1 39.7 1,161.4 509.9%

รายได้ธุรกิจสื่อ 1,694.8 56.5 1,703.5 48.6 8.7 0.5%

รายได้ธุรกิจเพลง 320.0 10.7 254.5 7.3 -65.5 -20.5%

รายได้ธุรกิจรับจ้างและผลิตกิจกรรม 748.7 25.0 154.6 4.4 -594.2 -79.4%

รายได้ธุรกิจบริการและอื่นๆ 7.3 0.2 - - -7.3 -100.0%

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 2,998.6 100.0 3,501.7 100.0 503.1 16.8%
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รำยได้ธุรกิจสื่อ

								ธรุกจิสือ่โทรทัศน์

								ธรุกจิสือ่วทิยุ

ประกอบด้วย รายได้จากช่องโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ ได้แก่ สถานีโทรทัศน์  

“ช่อง 8” และรายได้จากช่องโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ได้แก่ “ช่อง 2” และ “สบายดีทีวี” เป็นหลัก

ภาพรวมรายได้ธุรกิจสื่อโทรทัศน์ในปี 2560 เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจากรายได้ที่เพ่ิมขึ้นของช่อง 8 ซึ่งมีความสามารถในการปิดยอดขาย

โฆษณาระยะยาว และขายพื้นที่โฆษณาได้เพิ่มขึ้นทั้งปี เนื่องจากมีรายการที่ได้รับความนิยมสูง ทั้งรายการในกลุ่มข่าวที่มีเรตติ้งอยู่ใน

ล�าดับผู้น�า น�าโดย “คุยข่าวเช้าช่อง 8” และ “คุยข่าวเย็นช่อง 8” และรายการข่าวอื่นๆ ที่ได้รับความนิยมจากผู้ชมทั่วประเทศ 

ตามคอนเซ็ปต์“เล่าง่าย ดูง่าย เข้าใจง่าย” รวมถึงรายการในกลุ่มกีฬา ทั้ง “8 Max มวยไทย” “เดอะแชมเปี้ยน มวยไทยตัดเชือก” 

อกีทัง้ได้รับลิขสทิธิใ์ห้ถ่ายทอดสดมวยระดบัโลก อกีหนึง่ปรากฏการณ์ส�าคญัท่ีได้รบัการกล่าวขานถงึตลอดทัง้ปี ได้แก่ ซรีส์ีต่างประเทศ

ทั้ง “สีดาราม ศึกรักมหาลงกา” และ “หนุมาน สงครามมหาเทพ” โดย “ช่อง 8” น�ามาตัดต่อเนื้อหาให้กระชับ พากย์เสียง พร้อมท�า

เพลงประกอบซีรีส์เพื่อให้เข้ากับรสนิยมผู้ชมไทยมากขึ้น ท�าให้มีผู้ชมกว่า 3 ล้านคน จนเป็นกระแสฟีเวอร์ ทุบสถิติเรตติ้งซีรีส์ 

ต่างประเทศ ส�าหรับละครใหม่ในปี 2560 มีทั้งสิ้น 8 เรื่อง ทั้ง “ระบ�าไฟ” “เชลยศึก” “เงาเสน่หา” “เกมพยาบาท” “เพลิงรักไฟมาร” 

“ทรายย้อมสี” “ใจลวง” และ “เงาอาถรรพ์” “ช่อง 8” ยังเพิ่มความเข้มข้นด้วยรายการวาไรตี้ต่างๆ ได้แก่ “ครัวลั่นทุ่ง” “ซุปตาร์

ตลาดแตก” “อึ้งท่ึงเสียว” และ “The Guest ตีสนิทคนดัง” ด้วยความหลากหลายของประเภทรายการที่ได้รับความนิยม 

ท�าให้ในปี 2560 “ช่อง 8” มีเรตติ้งครองอันดับต้นของประเทศ จากการส�ารวจของ AGB Nielsen Media Research (Thailand)

รายได้ธุรกิจสื่อวิทยุมาจากผลการด�าเนินงานของ “COOLfahrenheit” ภาพรวมรายได้ธุรกิจสื่อวิทยุในปีนี้ ลดลงร้อยละ 9.6 

จากปีก่อน อันเน่ืองมาจากผลกระทบของท้ังอุตสาหกรรมส่ือวิทยุที่หดตัวลง อย่างไรก็ตาม จากผลการส�ารวจของ AGB Nielsen 

Media Research (Thailand) คลื่น “COOLfahrenheit” ยังคงได้รับความนิยมอยู่ในอันดับ 1 ของกลุ่ม Easy Listening และอันดับ 

2 ของประเทศ รวมถึงการรีแบรนด์ครั้งใหญ่ ท�าให้กลายเป็นสถานีเพลงดิจิตอลสมบูรณ์แบบ น�าเสนอคอนเทนต์ถึงผู้ฟังครบถ้วน 

ทั้งแพลตฟอร์มออนแอร์และออนไลน์ โดยเป็นรายแรกและรายเดียวในขณะน้ีที่มีการวัดผลออนไลน์ท่ีน่าเช่ือถือและแม่นย�า ท�าให้มี

ฐานผู้ฟังปัจจุบันสูงกว่า 5 ล้านราย และสามารถรองรับการใช้เม็ดเงินโฆษณาในสื่อออนไลน์ที่ก�าลังเติบโตขึ้น โดยในปี 2560 การจัด

กิจกรรมส�าหรับผู้ฟังยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ “COOL Music Alive” “COOL Outing” “อิ๊งค์ Eat Around The 

World” และ “อิ๊งค์ Eat All Around ปี 7”

รำยได้ธุรกิจเพลง

รำยได้ธุรกิจรับจ้ำงและผลิตกิจกรรม

รายได้ธุรกิจเพลง ประกอบด้วย รายได้จากธุรกิจดิจิตอล รายได้จากการจัดเก็บลิขสิทธิ์ และรายได้จากการบริหารศิลปิน ในปีนี้ มีรายได้ทั้งสิ้น 

254.5 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จ�านวน 65.5 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 20.5 เน่ืองจากพฤติกรรมผู้ฟังที่ฟังเพลงผ่านออนไลน์เพิ่มข้ึน 

แต่รายได้ทีไ่ด้รับเพ่ิมขึน้จากการฟังผ่านออนไลน์ทัง้จาก YouTube Joox หรอื Spotify ไม่เพยีงพอกบัการลดลงของรายได้จากช่องทางเดมิ อย่างไรกต็าม 

ภายหลังการปรับโครงสร้างธุรกิจและควบคุมต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ท�าให้ธุรกิจเพลงมีความสามารถในการท�าก�าไรดีขึ้นสูงกว่าปี 2559

รายได้ธุรกิจรับจ้างและผลิตกิจกรรม ประกอบด้วย รายได้จากการจัดคอนเสิร์ตและกิจกรรมการตลาดให้แก่สื่อต่างๆ ของบริษัท โดยรายได้ในปี 

2560 จ�านวน 154.6 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจ�านวน 594.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 79.4 เนื่องจากในปี 2559 มีรายได้จากกิจกรรมที่เป็น

รายได้จากธุรกิจสื่อประกอบด้วย รายได้จากธุรกิจสื่อโทรทัศน์และสื่อวิทยุ โดยในปี 2560 มีรายได้จากธุรกิจสื่อรวม จ�านวน 1,703.5 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 8.7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 แม้ว่ารายได้จากช่อง 8 จะเพิ่มขึ้น แต่ถูกหักกลบด้วยการลดลงของรายได้โทรทัศน์ 

ผ่านดาวเทียม และวิทยุตามการลดลงของอุตสาหกรรมโดยรวม
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ส่วนประกอบของสินทรัพย์

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร ค่ำใช้จ่ำยอื่น และต้นทุนทำงกำรเงิน

อัตรำก�ำไรขั้นต้น อัตรำก�ำไรสุทธิ และอัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)

ต้นทุนขำยและบริกำร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 4,209.1 ล้านบาท แบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนร้อยละ 28.4 และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

ร้อยละ 71.6 โดยมีสินทรัพย์หลักๆ ได้แก่ ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ร้อยละ  36.4 ลูกหนี้การค้า

และลูกหนี้อื่น (สุทธิ) ร้อยละ 14.8  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) ร้อยละ 14.0 อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) ร้อยละ 9.6  สินค้าคงเหลือ (สุทธิ) 

ร้อยละ 7.5 และอื่นๆ ร้อยละ 17.7  

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จ�านวน 4,209.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 1.7 มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของสินค้า 

คงเหลือ ร้อยละ 143.4 จากการสต็อคสินค้ากลุ่มสุขภาพและความงามเพื่อรองรับแผนการขายสินค้าที่เติบโตขึ้น เงินสดและรายการเทียบเท่า

เงินสดเพิ่มขึ้น ร้อยละ 122.5 มาจากเงินสดรับจากผลการด�าเนินงานในระหว่างปีที่ท�าได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดี ในระหว่างป ี

ได้ตัดจ�าหน่ายค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล จ�านวน 135.3 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จ�านวน 932.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จ�านวน 99.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.0 โดยหลักๆ เป็นค่าใช้จ่าย

ที่เพิมขึ้นตามสัดส่วนรายได้ธุรกิจสุขภาพและความงามท่ีสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อยอดขายลดลงตามการบริหารค่าใช้จ่าย 

ของธุรกิจหลักอย่างมีประสิทธิภาพ

ในส่วนของต้นทุนทางการเงิน จ�านวน 90.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.1 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.5 โดยค่าใช้จ่ายหลักมาจากดอกเบี้ยจ่าย

ธนาคารจากการกู้ยืมระยะยาวเพื่อช�าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

ปี 2560 บริษัทฯ มีอัตราก�าไรขั้นต้น อัตราก�าไรสุทธิ และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้นจากปีก่อน สาเหตุหลักมาจากการเติบโตของรายได้

จากกลุ่มธุรกิจสุขภาพและความงามเป็นหลัก รวมถึงผลการด�าเนินงานที่ดีขึ้นของกลุ่มธุรกิจสื่อ

ต้นทุนขายและบริการจ�านวน 2,143.5 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า จ�านวน 187.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.0 โดยลดลงตามรายได้ที่ลดลง

ส�าหรับโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ธุรกิจเพลง และธุรกิจรับจ้างผลิตที่เป็นโครงการขนาดใหญ่และเกิดขึ้นครั้งเดียวในปี 2559

ปี 2559 ปี 2560

อัตราก�าไรขั้นต้น 22.26% 38.79%

อัตราก�าไรสุทธิ -3.27% 9.40%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) -7.39% 27.21%

สินทรัพย์

โครงการขนาดใหญ่ซึ่งมีมูลค่าและปริมาณงานสูงกว่าปกติและเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว อีกทั้งมีการจัดคอนเสิร์ต “Love Laugh Cry with 9 Men” 

รายได้หลักๆ ในปี 2560 เป็นการรับจ้างผลิตคอนเสิร์ตส�าหรับสื่อของบริษัท ได้แก่ “สบายดีสี่มุมเมือง” “สบายดีสัญจร” “สบายดีแซ่บซิงอีสาน

ตลาดแตก” “เสียงสวรรค์ออนทัวร์” และ “ช่อง 8 พบเพื่อน”
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ลูกหนี้กำรค้ำ – บริษัทอื่น (สุทธิ) 

หน่วย : ล้านบาท ปี 2559 ปี 2560

ลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 266.0 301.7

เกินกว่าก�าหนดเวลาช�าระหนี้น้อยกว่า 3 เดือน 205.9 188.1

3 - 6 เดือน 13.5 3.1

6 - 12 เดือน 3.5 6.5

เกินกว่า 12 เดือน 70.7 60.9

รวม 559.6 560.3

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ -63.4 -60.0

ลูกหนี้กำรค้ำ – บริษัทอื่น (สุทธิ) 496.2 500.3

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 5.14 7.03

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 71 52

ร้อยละของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ต่อ มูลค่าลูกหนี้การค้า 11.3% 10.7%

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้า – บริษัทอื่น (สุทธิ) 500.3 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อย 4.1 ล้านบาท คิดเป็น 

ร้อยละ 0.8  ปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 503.1 ล้านบาท แต่ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยทั้งนี้

เนื่องจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นหลักๆ มาจากการขายสินค้าในกลุ่มสุขภาพและความงามซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นการเก็บเงินสด ท�าให้ยอดลูกหนี้การค้า

ในปี 2560 ไม่ได้เพิ่มข้ึนตามรายได้ที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดี ส�าหรับธุรกิจส่ือ และธุรกิจอื่นๆ เป็นลูกหน้ีการค้าจากกิจกรรมปกติซึ่งบริษัทฯ 

อาจมีข้อตกลงในการเรียกเก็บเงินล่วงหน้าบางส่วน หรือให้เครดิตเทอมโดยเฉล่ียอยู่ในระยะเวลา 60 - 90 วัน ข้ึนอยู่กับประเภทของการขาย 

หรือบริการที่ให้ 

จากตารางข้างต้นจะเห็นว่า ระยะเวลาในการเรียกเก็บหนี้เฉลี่ยของบริษัทฯ  ปี 2560 อยู่ที่ 52 วัน ลดลงจากปี 2559 ที่ 71 วัน จากการขายสินค้า

เงินสดเพิ่มขึ้น รวมถึงการบริหารลูกหนี้ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ลูกหนี้ค้างช�าระจ�านวนมากกว่าร้อยละ 80 เป็นลูกหนี้ที่อยู่ในกลุ่ม

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระและค้างช�าระน้อยกว่า 3 เดือน  ซึ่งยังคงสอดคล้องกับนโยบายการให้เครดิตเทอมเฉลี่ยของบริษัทฯ ที่ประมาณ 60-90 วัน  

อย่างไรกด็ ี บริษัทฯ มนีโยบายพจิารณาและทบทวนค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูส�าหรบัลกูหนีท้ีผ่ดินัดช�าระหนีท้กุงวดบญัชอีย่างสม�า่เสมอ เพ่ือให้มลูหนี้ 

ที่คงเหลือในงบการเงินแสดงมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับจริง โดยใช้วิธีการพิจารณามูลหนี้ของลูกหน้ีรายตัวที่มีแนวโน้มจะมีปัญหาในการจ่ายช�าระ 

และมีปัญหาในการติดตามทวงถามหนี้ ซึ่งมูลหนี้ที่จะน�ามาใช้รวมในการพิจารณาน้ันจะครอบคลุมถึงหน้ีทั้งหมดที่ลูกหน้ีรายน้ันมีต่อบริษัทฯ 

รวมถึงมีมาตรการในการติดตามทวงถามหนี้จากลูกหนี้อย่างเคร่งครัด
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สินค้ำคงเหลือ (สุทธิ)

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)

หน่วย : ล้านบาท ปี 2559 ปี 2560

ราคาทุน 187.7 326.5

หัก ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย -58.0 -10.9

สินค้ำคงเหลือ (สุทธิ) 129.7 315.6

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 11.91 8.34

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยรวม (วัน) 31 44

ร้อยละของค่าเผื่อมูลค่าสินค้า ต่อมูลค่าสินค้าคงเหลือ 30.9 % 3.3 %

หน่วย : ล้านบาท ปี 2559 ปี 2560

ราคาทุน 1,933.7 2,277.2

หัก ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม -1,038.4 -1,340.5

     ค่าเผื่อการด้อยค่า -343.7 -349.5

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) 551.6 587.2

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560  สนิค้าคงเหลอื (สทุธ)ิ ประกอบด้วย สนิค้าส�าเรจ็รปูประเภทผลติภณัฑ์เสรมิความงาม งานระหว่างท�าประเภทรายการ
โทรทัศน์ งานกิจกรรมการตลาด และอื่นๆ รวมมูลค่าสุทธิ 315.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 185.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 143.4 จากสินค้า
กลุ่มสุขภาพและความงามเป็นหลัก

ในปี 2560 บริษัทฯ มีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย 44 วัน เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2559 ที่ 31 วัน เนื่องมาจากแผนการสต็อคสินค้ากลุ่มสุขภาพ 
และความงามเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการขายที่จะเติบโตในอนาคต   อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดการควบคุมสินค้าคงเหลือให้อยู่ในระดับ
ที่เหมาะสมและเพียงพอ สอดคล้องกับแผนการขายและการท�าการตลาด เพื่อให้งานขายและงานบริหารคลังสินค้าประสานงานกันได ้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีนโยบายในการทบทวนมูลค่าสินค้าคงเหลืออย่างสม�่าเสมอในทุกงวดบัญชีเพื่อให้สินค้าคงเหลือแสดงรายการในงบการเงิน
ด้วยมูลค่าสุทธิที่จะได้รับโดยสะท้อนประโยชน์ที่จะได้รับในอนาคตอย่างแท้จริง โดยในปี 2560 บริษัทฯมีสัดส่วนค่าเผ่ือสินค้าล้าสมัยต่อมูลค่า
สินค้าคงเหลือ ร้อยละ 3.3 ลดลงจากปีก่อน ที่มีอัตราร้อยละ 30.9 จากการกลับรายการค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยของกล่องรับสัญญาณ “SUN BOX” 
ที่ขายออกไปได้จริง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) ประกอบด้วย ลิขสิทธิ์ละคร  ลิขสิทธิ์เพลง โปรแกรมคอมพิวเตอร์และอื่นๆ รวมมูลค่าสุทธิ 
587.2 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 35.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.5 จากการเพิ่มขึ้นของคอนเทนต์ละคร ซีรี่ส์ต่างประเทศ และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อรองรับระบบการท�างานในด้านต่างๆ

ค่าเผื่อการด้อยค่า ณ สิ้นปี 2560 จ�านวน 349.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อย หลักๆ มาจากการบันทึกค่าเผื่อด้อยค่าของลิขสิทธิ์เพลง
ที่มีอายุการให้ประโยชน์ที่ไม่ทราบแน่นอน บริษัทฯ จึงไม่มีการตัดจ�าหน่ายแต่ใช้วิธีการทดสอบการด้อยค่าแทน อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีนโยบาย 
ในการทบทวนมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะได้รับอย่างสม�่าเสมอของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนทุกประเภททุกงวดบัญชี เพื่อลดความเสี่ยงที่ราคาตามบัญชี 

ที่แสดงในงบการเงินมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตามประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต 
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กระแสเงินสด

อัตราส่วนสภาพคล่องที่สำาคัญ

หน่วย : ล้านบาท ปี 2559 ปี 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน -206.8 1,039.2

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน -568.5 -367.8

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 122.0 -544.3

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ -653.3 127.1

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันสิ้นปี 103.7 230.8

ปี 2559 ปี 2560

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.54 0.89

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.34 0.55

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 71 52

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 31 44

ระยะเวลาช�าระหนี้เฉลี่ย (วัน) 23 37

Cash cycle (วัน) 79 59

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 230.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 127.1 ล้านบาท  

โดยมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงานเพิ่มขึ้นสุทธิ  1,039.2 ล้านบาท จากยอดขายที่สูงขึ้นของสินค้าในกลุ่มสุขภาพและความงามเป็นหลัก 

ในขณะที่ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 367.8 ล้านบาท จากการลงทุนในคอนเทนต์ละครและซีรีส์ต่างประเทศ ส�าหรับการออกอากาศ 

ที่สื่อโทรทัศน์ ช่อง 8  กระแสเงินจากกิจกรรมจัดหาเงินถูกใช้ไปสุทธิ 544.3 ล้านบาท หลักๆ จากการช�าระคืนหนี้เงินกู้ระยะสั้นจ�านวน 493.0 

ล้านบาท  อย่างไรก็ดี ในระหว่างปีบริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น 222.0 ล้านบาท โดยเป็นการกู้ยืมเพ่ือจ่ายช�าระค่าใบอนุญาตให้ใช้ 

คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล  

ในปี 2560 บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 0.89 เท่า และ 0.55 เท่า ตามล�าดับ เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่มีอัตรา 

0.54 เท่า และ 0.34 เท่า ตามล�าดับ จากผลการด�าเนินงานในระหว่างงวดที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ท�าให้บริษัทฯ มีเงินสดรับเพิ่มขึ้นและเพียงพอ

สามารถน�าไปจ่ายช�าระคืนหนี้เงินกู้ระยะสั้นได้ เป็นผลให้บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้นและหนี้สินหมุนเวียนลดลง  นอกจากนี้ ในปี 2560 

บริษัทฯ มี Cash cycle จ�านวน 59 วัน ลดลงจากปีก่อนที่ 79 วัน จากการเก็บหนี้เฉลี่ยได้เร็วขึ้น และการบริหารเครดิตได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

สภาพคล่อง
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แหล่งที่มาของเงินทุน

ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อผลการดำาเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต

หน่วย : ล้านบาท ปี 2559 ปี 2560

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 706.0 213.0

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 444.1 666.1

ค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการ โทรทัศน์ค้างจ่าย (สุทธิ) 1,105.9 894.5

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 684.7 908.6

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 139.1 124.9

หนี้สินรวม 3,079.8 2,807.1

ส่วนของผู้เป็นเจ้ำของของบริษัทใหญ่ 1,049.3 1,396.9

อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่ำ) 2.94 2.01

ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัฯ มหีน้ีสนิรวม 2,807.1 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 272.7 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 8.9  โดยมกีารเปลีย่นแปลง

หลักๆ ได้แก่ การลดลงของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 493.0 ล้านบาท ในขณะที่ หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 223.9 ล้านบาท หลักๆ

มาจากเจ้าหนี้ค่าสินค้าสุขภาพและความงาม เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มข้ึน 222.0 ล้านบาท เพ่ือจ่ายช�าระค่าใบอนุญาตให้ใช้ 

คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ จ�านวน 1,396.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 347.6 ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ 33.1 จากการเพิ่มขึ้นของผลก�าไรระหว่างงวด 332.9 ล้านบาท

ในปี 2560 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 2.01 เท่า ลดลงจากปี 2559 ที่มีอัตราส่วน 2.94 เท่า จากการที่หนี้สินรวมลดลงจากการคืนหนี้

เงินกู้ระยะสั้นเป็นหลัก และส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่เพิ่มขึ้นจากผลการด�าเนินงานในระหว่างปี

หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ และ อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

ในปี 2561 ธุรกิจสุขภาพและความงาม มีแผนการขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจเชิงพาณิชย์มากขึ้น เพ่ือเป็นการบริหารเวลาโฆษณาของสื่อต่างๆ 

ของบรษิทัฯ อย่างเตม็ประสิทธิภาพ โดยการน�าเสนอผ่านผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทเพิม่ขึน้ ทัง้ผลติภณัฑ์เครือ่งใช้ส่วนตวัและเครือ่งใช้ภายในบ้าน 

ซึ่งบริษัทฯ ได้เจรจากับพันธมิตรหลายรายส�าหรับการน�าสินค้าคุณภาพมาโฆษณาและขายผ่านช่องทาง Telesales ของบริษัทฯ ในส่วนของ

ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามเองนั้น จะเห็นการขยายประเภทผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมทั้งปัญหาและความต้องการของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น 

โดยบริษัทได้พัฒนาทีมบริการหลังการขาย เพื่อกระตุ้นให้เกิดการสั่งซื้อเพิ่มและต่อเนื่อง ช่องทางออนไลน์จะเป็นอีกช่องทางที่บริษัทฯ จะพัฒนา

ให้เข้มข้นขึ้นโดยจะได้เห็นฟีเจอร์ใหม่ๆ  ผ่านช่องทางดังกล่าว

ส�าหรับสถานีโทรทัศน์ “ช่อง 8” ซ่ึงประสบความส�าเร็จอย่างงดงามด้วยเรตติ้งเฉลี่ยร้อยละ 0.65 ในเดือนธันวาคมที่ผ่านมานั้น ในปี 2561 

จะได้เห็นทั้งรายการข่าว ซีรีส์ต่างประเทศที่ต่อจาก  ซีรีส์ “หนุมาน สงครามมหาเทพ” ซึ่งประสบความส�าเร็จอย่างมาก บริษัทฯ คาดว่า ซีรีส์ใหม่

นี้จะได้รับการตอบรับที่ดีกว่าเดิม รวมถึงวาไรต้ีรูปแบบใหม่ที่เข้มข้นขึ้นเข้ามาสนับสนุนเรตติ้งให้เพิ่มขึ้น และเป็นไปตามเป้าหมายการปรับ 

ค่าโฆษณาในปี 2561 
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รายงานคณะกรรมการ

เรียน ท่ำนผู้ถือหุ้น

บริษัท อาร์เอส จ�ากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยซึ่งจัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองท่ัวไป 

โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดท�า 

รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2546 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ

เกีย่วกบัคณุภาพของรายงานทางการเงนิและระบบควบคมุภายใน และความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกบัเรือ่งนีไ้ด้ปรากฏในรายงาน

คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและงบการเงินประจ�าปี 2560 ของบริษัทและบริษัทย่อย 

ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้แสดงฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานเป็นจริง 

ถูกต้อง ครบถ้วนตามที่ควร ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป

     

(นายสุรชัย   เชษฐโชติศักดิ์)

ประธานกรรมการ/

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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เรียน ท่ำนผู้ถือหุ้น

บริษัท อาร์เอส จ�ากัด (มหาชน)

ส�าหรับปี พ.ศ. 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

และสนับสนุนให้บริษัทมีระบบการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) เพื่อให้มีความโปร่งใส มีคุณธรรมและจริยธรรม 

ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ รวมถึงได้มีการพิจารณาสอบทานงบการเงินประจ�าปี พ.ศ. 2560 ร่วมกับฝ่ายบริหาร 

และผูส้อบบญัชภีายนอก ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้ว มคีวามเหน็สอดคล้องกบัผูส้อบบญัชภีายนอกและฝ่ายบริหารว่า งบการเงนิ

และการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของบริษัทครบถ้วน เพียงพอ และถูกต้องตามที่ควรและเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป นอกจากนั้น

ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอเหมาะสมไม่พบข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระส�าคัญ ส�าหรับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

บรษิทัได้ปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วข้องและนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีเพือ่ให้การด�าเนนิการในรายการดงักล่าวเป็นไปอย่างสมเหตสุมผล

และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกับฝ่ายตรวจสอบกลางเพื่อหารือแลกเปล่ียนข้อคิดเห็นการประเมินความเส่ียง ผลการตรวจสอบ 

และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการป้องกันหรือลดความเสี่ยง พิจารณาและอนุมัติแผนงานตรวจสอบ

ภายใน  ตลอดจนก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้มีความโปร่งใสและมีการปฏิบัติตามข้อก�าหนดของกฎหมาย 

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมท้ังสิ้นจ�านวน 4 ครั้ง รวมการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกโดยไม่มีผู้บริหารหรือ 

ฝ่ายบรหิารเข้าร่วมการประชมุด้วย เพือ่เปิดโอกาสให้ผูส้อบบญัชีภายนอกน�าเสนอข้อมลู ปัญหาทีพ่บจากการตรวจสอบ รวมถงึข้อเสนอแนะต่างๆ

ได้อย่างเตม็ที ่คณะกรรมการยงัได้ท�าการประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบประจ�าปี 2560 และได้พจิารณาสอบทานคุณสมบตัิ 

ความเป็นอิสระ ค่าสอบบัญชี ผลงาน และความพร้อมในการให้บริการของผู้สอบบัญชีภายนอกตามที่ผู้บริหารเสนอ พิจารณาเห็นว่ามีความ 

เหมาะสม จึงน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทส�าหรับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากัด เป็นผู้สอบ

บัญชีของบริษัทส�าหรับปี พ.ศ. 2561 เพื่อน�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งต่อไป

     

(นายพิศิษฐ์  ดัชณาภิรมย์)

         ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
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งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท อำร์เอส จ�ำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรหน้ำ 126 ถึง 199 เป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้
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