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เรียน ทานผูถือหุน 

ป 2553 เปนปของการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก ซ่ึงสงผลใหประเทศไทยไดรับผลบวกจากการสงออกโดยมีการเติบโต

ถึงกวา 20 เปอรเซนต ในดานของการบริโภคและการลงทุนก็มีการเติบโตทั้งภาครัฐและเอกชน อันสงผลใหกำลังซื้อ

ในภาคครัวเรือนมีการเติบโตตามไปดวย อยางไรก็ตามแมวาสถานการณเศรษฐกิจโดยทั่วไปจะอยูในชวงฟนตัว

แตสภาพการเมืองภายในประเทศยังคงเปนปญหาในการลดความเชื่อมั่นของนักลงทุนตางประเทศ โดยในชวงเดือน 

พฤษภาคม ไดเกิดเหตุการณไมสงบ อันทำใหรัฐบาลจำเปนตองประกาศสภาวะฉุกเฉิน และทำใหเกิดความเสียหาย 

ทางดานภาพลักษณของประเทศอยางรายแรง โดยภายหลังทางภาครัฐจำเปนตองทุมงบประมาณจำนวนมากเพ่ือฟนฟู

ความเชื่อมั่นทางดานภาพลักษณและความปลอดภัยในการเดินทางมาทองเที่ยวประเทศไทย อันถือเปนแหลงรายได

หลักสำคัญยิ่งของประเทศ

อยางไรก็ดีดวยลักษณะเฉพาะที่เปนมิตรของคนไทย อาหารไทย รวมถึงแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติอันสวยงามที่มี

อยูเปนจำนวนมาก ทำใหยอดนักทองเที่ยวจากตางประเทศยังคงเติบโตไดคอนขางดี ทำใหการใชจายทั้งของภาครัฐ

และเอกชนในชวงคร่ึงหลังของปยงัคงเติบโตอยางตอเนื่อง ผนวกกับผลจากการเพ่ิมข้ึนของความม่ังค่ังอันเน่ืองมาจาก    

ดัชนีตลาดหลักทรัพยมีการเติบโตสูงกวา 1,000 จุด สรางจุดสูงสุดใหมในรอบ 14 ป ทำใหผูประกอบการในทุกภาคสวน 

เพิ่มงบประมาณในการทำการตลาด และโฆษณาประชาสัมพันธกันอยางกวางขวาง อันสงผลใหอุตสาหกรรม

สื่อโฆษณามีการเติบโตสูงถึง 12 เปอรเซนต โดยเปนการเติบโตของสื่อโทรทัศนซึ่งเปนสื่อที่มีมูลคาสูงที่สุดถึงเกือบ 15 

เปอรเซนต  

ในดานของบริษัท ธุรกิจเพลง ยังคงมีการเติบโตอยางตอเนื่องอันเนื่องมาจากความนิยมในการใชเสียงเพลงรอสายบน

โทรศัพทมือถือ รวมถึงการเติบโตของตลาดโทรศัพทประเภท สมารทโฟน ซึ่งทำใหผูบริโภคสามารถเขาถึงคอนเทนต 

ที่มีความหลากหลายไดมากขึ้น รวมทั้งความสำเร็จจากการใหบริการประเภทเหมารายเดือนในระบบสมาชิก ทำให  

ธุรกิจเพลงมีฐานรายไดประจำอยางสม่ำเสมอ ในขณะเดียวกันกลุมผูบริโภคเพลงลูกทุงภายใตแบรนด อารสยาม 

ซึ่งยังนิยมฟงเพลงจากซีดีอยูนั้น ก็ใหการตอบรับสินคาประเภท MP3 ที่บริษัทผลิตออกสูตลาดมากขึ้นในปนี้ อัน

ทำใหยอดขายจากสินคาประเภทซีดี วีซีดี ไมลดลงอยางที่เราไดคาดไว

นอกจากน้ีบริษัทยังประสบความสำเร็จเปนอยางยิ่งจากการบริหารการถายทอดสดการแขงขันฟุตบอลโลก ครั้งที่ 19 

จากสาธารณรัฐแอฟริกาใต ซึ่งไดรับการตอบรับจากสปอนเซอรเปนอยางดี  ทำรายไดในทุกชองทางทั้งทางตรงและ

ทางออมกวา 600 ลานบาท

ในสวนของภาพยนตรที่เขาฉายในป 2553 นั้นมีจำนวนทั้งสิ้น 2 เรื่อง คือ สามยาน และ แฟนใหม เมื่อเทียบกับ ในป 

2552 ที่มีภาพยนตรเขาฉาย 3 เรื่อง ทำใหรายไดลดลง 53 เปอรเซนต  
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สำหรับธุรกิจโชวบิซมีการเติบโตเล็กนอย แมวาผูประกอบการและภาครัฐเองมีงบประมาณในการจัดกิจกรรมทางดาน

การตลาดเพื่อกระตุนการซื้อมากขึ้นในชวงปที่ผานมา แตจะมีชวงที่สะดุดและติดขัดทำใหไมสามารถจัดงานได 

อันเน่ืองมาจากเหตุการณความวุนวายทางการเมือง 

ทางดานของธุรกิจสื่อในกลุมอารเอสนั้นมีการเติบโตที่ดีในทุกประเภท ทั้งจากการเติบโตของอุตสาหกรรมสื่อโดยรวม 

และการเพ่ิมขึ้นของความนิยมของรายการ โดยส่ือโทรทัศนมีการเติบโต 21 เปอรเซนต สื่อในหางโมเดิรนเทรดเติบโตถึง 

55 เปอรเซนต และสื่อวิทยเุติบโต 9 เปอรเซ็นต ในขณะที่อุตสาหกรรมวิทยุนั้นมีการหดตัวถึง 20 เปอรเซนต สวนสื่อ 

ประเภทโทรทัศนผานดาวเทียมซึ่งเปนสื่อนองใหมที่ไดรับความสนใจจากลูกคาและผูชมมากขึ้นเรื ่อยๆ ก็เปน 

อีกกลุมธุรกิจที่บริษัทฯทำไดดีมาก โดย 2 สถานีที่เปดออกอากาศครบ 1 ปในปที่แลว ไดรับความนิยมเปนอันดับหน่ึง 

ในประเภทรายการของตัวเอง นั่นคือ สบายดีทีวี และ ยู แชนเนล  

จากการเตรียมพรอมในการรับมือกับสภาวะเศรษฐกิจที่หดตัวประกอบกับการปรับกลยุทธในการทำธุรกิจเพลงให

สอดคลองกับพฤติกรรมของผูบริโภคในยุคดิจิตอล ทำใหบริษัทสามารถรายงานผลกำไรประจำป 2553 ไดถึง 

316 ลานบาท เติบโตจากป 2552 คิดเปน 321 เปอรเซ็นต โดยบริษัทมีรายไดรวมทั้งสิ้น 2,917 ลานบาท เพิ่มขึ้น 

จากปกอนจำนวน 705 ลานบาท หรือ คิดเปน 31 เปอรเซ็นต สวนตนทุนขายและผลิต มีจำนวน 1,967 ลานบาท 

เพิ่มขึ้นจากปกอนจำนวน 306 ลานบาท คิดเปน 18 เปอรเซ็นต คาใชจายในการขายและบริหารมีจำนวน 550 

ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอน 110 ลานบาท คิดเปน 25 เปอรเซ็นต

 

ในดานของความรับผิดชอบตอสังคม อารเอสยังคงยึดม่ันในการทำกิจกรรมเพ่ือสังคมควบคูกับการดำเนินธุรกิจบันเทิงมา

อยางตอเน่ือง โดยในป 2553 อารเอสยังคงเดินหนาสานตองานโครงการตางๆที่ไดริเริ่มไวกอนหนานี้ กับมูลนิธิตางๆ 

ไมวาจะเปน โครงการ 84 พรรษา 84 โรงเรียน ทำดีถวายในหลวง ซึ่งเปนโครงของมูลนิธิรักษไทย การรวมรณรงค 

อนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอม รวมรณรงคกิจกรรม ปดไฟ 1 ชม. ลดโลกรอน หรือ Earth Hour กับ WWF        

(World Wildlife Fund) รวมถึงรวมกันจัดกิจกรรมปลูกปาชายเลน ที่โคกขาม เปนศูนยอนุรักษปลาโลมา และศูนย 

ศึกษาระบบนิเวศนธรรมชาติ โดยรวมกับแฟนคลับ และอาสาสมัครของทาง WWF กวา 30 คนดวยกัน   

นอกจากน้ีอารเอสยังริเร่ิมโครงการ ทำดีทุกเดือนเพ่ือรวมปลูกฝง และสรางจิตสำนึก ความผูกพัน และความภาคภูมิใจ  

ของพนักงานในการมีสวนรวมชวยเหลือสังคม  รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมเพื ่อสังคมอีกมากมายตลอดทั้งปีดัง

ปรากฏในเน้ือหาภายในรายงานประจำปฉบับนี้

ในดานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทยังมีความมุงมั่นในการสงเสริม และ พัฒนานโยบายการกำกับดูแลกิจการ 

ที่ดีของบริษัทอยางตอเนื่อง อันเปนการสะทอนถึงการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส มีจริยธรรม ดวย  

ความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม ตลอดจนสรางความเช่ือม่ันตอผูถือหุน ผูลงทุน และผูมีสวนไดเสียทุกฝาย 

โดยบริษัทไดคะแนนในระดับดีเลิศ ซ่ึงเปนระดับสูงสุดจากการสัมมนาผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ   

บริษัทจดทะเบียนที่จัดขึ้นรวมกันระหวางสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ IOD 
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อยางไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทก็ยังไดกำหนดใหมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯอยางเปน 

ลายลักษณอักษร และจัดใหมีการพิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคูมือจรรยาบรรณของกลุม

บริษัทฯ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวอยางนอยปละ 1 ครั้ง และบริษัทฯไดเผยแพรให

กรรมการและพนักงานเพื่อใชอางอิงและถือปฏิบัติ รวมท้ังเผยแพรบนเว็ปไซตภายในของบริษัทฯ 

ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณทานผูถือหุน ลูกคา หนวยงานราชการ และผูมีอุปการะคุณ รวมถึงพนักงาน     

และศิลปนทุกทานที่ใหความรวมมือในการปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทดวยดีเสมอมา แมในชวงเวลาที่ยากลำบาก 

บริษัทก็ยังคงไดเห็นบุคลากรทุกทานรวมแรงรวมใจในการพัฒนาตนเองและองคกรเพ่ือใหพรอมรับกับการเปล่ียนแปลง 

อยูเสมอ เพ่ือใหอารเอสสามารถเปนเครือขายความบันเทิงที่นำเสนอผลงานบันเทิงคุณภาพในรูปแบบที่แตกตาง และ 

มีสำนึกรับผิดชอบตอสังคมอยูเสมอ 

¹ÒÂà¡ÃÕÂ§ä¡Ã àªÉ°âªμÔÈÑ¡´Ôì 
»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ

¹ÒÂÊØÃªÑÂ àªÉ°âªμÔÈÑ¡´Ôì 
»ÃÐ¸Ò¹à Œ̈ÒË¹ŒÒ·ÕèºÃÔËÒÃ
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¼ÙŒºÃÔËÒÃ 

»ÃÐÊº¡ÒÃ³�¡ÒÃ·Ó§Ò¹ :
2519 - ปจจุบัน  ประธานกรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน)

2547 - ปจจุบัน  ประธานมูลนิธิเชษฐโชติศักด์ิ

2544 - 2549  นายกสมาคมเทปและแผนเสียงไทย

¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ :
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

¹ÒÂà¡ÃÕÂ§ä¡Ã àªÉ°âªμÔÈÑ¡ Ốì 
μÓáË¹‹§ : »ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ
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¼ÙŒºÃÔËÒÃ 

¹ÒÂÊØÃªÑÂ àªÉ°âªμÔÈÑ¡ Ốì 
μÓáË¹‹§ : ÃÍ§»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ

¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ : 
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

»ÃÐÊº¡ÒÃ³�¡ÒÃ·Ó§Ò¹ : 
2546 - ปจจุบัน   ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน)

2535 - 2546   รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน)



2010
A

N
N

U
A

L
R

E
P

O
R

T

WELCOME TO THE WORLD OF DIGITAINMENT INNOVATION     11   

¼ÙŒºÃÔËÒÃ 

¹ÒÂÊØÇÑ²¹� àªÉ°âªμÔÈÑ¡ Ốì 
μÓáË¹‹§ : ¡ÃÃÁ¡ÒÃ

¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ : 
ปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

»ÃÐÊº¡ÒÃ³�¡ÒÃ·Ó§Ò¹ : 
ตุลาคม 2546 - ปจจุบัน   รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) 

2540 - ตุลาคม 2546  ผูอำนวยการสายงานบริหารการขาย บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) 

2540 - ปจจุบัน    กรรมการผูจัดการ บริษัท เมจิค แอ็ดเวอรเทนเมนท จำกัด 

2535 - 2540    ผูจัดการฝายการตลาด บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน)



2010
A

N
N

U
A

L
R

E
P

O
R

T

12     WELCOME TO THE WORLD OF DIGITAINMENT INNOVATION

¼ÙŒºÃÔËÒÃ 

¹ÒÂ´¹ÑÂÈÔÉ¯� à»ÊÅÒ¾Ñ¹¸�
μÓáË¹‹§ : ¡ÃÃÁ¡ÒÃ

¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ : 
น.บ.ท. เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมและศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา

น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประกาศนียบัตรทรัพยสินทางปญญา และการคาระหวางประเทศ 

สำนักอบรมและศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา 

»ÃÐÊº¡ÒÃ³�¡ÒÃ·Ó§Ò¹ : 
2550 - ปจจุบัน  รองกรรมการผูอำนวยการ - สำนักกฎหมาย บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน)

2540 - 2550  ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน)
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¼ÙŒºÃÔËÒÃ 

¹ÒÂ´ÒÁ¾� ¹Ò¹Ò 
μÓáË¹‹§ : »ÃÐ¸Ò¹à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õè½†ÒÂ¡ÒÃà§Ô¹

¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ : 
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) 

University of Notre Dame, Indiana , U.S.A 

»ÃÐÊº¡ÒÃ³�¡ÒÃ·Ó§Ò¹ : 
2550 - ปจจุบัน   ประธานเจาหนาที่ฝายการเงิน บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) 

2545 - 2550   Senior Vice President Corporate Banking, HSBC Thailand
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¼ÙŒºÃÔËÒÃ 

¹Ò§¾Ã¾ÃÃ³ àμªÃØ‹§ªÑÂ¡ØÅ
μÓáË¹‹§ : ¡ÃÃÁ¡ÒÃ / 

àÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ· 
áÅÐ àÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃºÃÔÉÑ·

¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ : 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจบัณฑิต (MBA) 

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ปริญญาตรี สถิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ประกาศนียบัตรจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Director Certification Program รุนท่ี 87

ประกาศนียบัตรจากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย หลักสูตร Executive Development Program รุนที่ 4

»ÃÐÊº¡ÒÃ³�¡ÒÃ·Ó§Ò¹ : 
2550 - ปจจุบัน   ประธานเจาหนาที่ฝายปฏิบัติการ บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน)

2546 - 2550   รองกรรมการผูจัดการ - สำนักประธาน บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) 

2544 - มีนาคม 2546  ผูชวยกรรมการผูจัดการ บริษัท แผนดินทอง 

   พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนต จำกัด (มหาชน) 

2542 - กรกฎาคม 2544 ผูชวยผูอำนวยการ บริษัทหลักทรัพย เอส จี สินเอเซีย จำกัด
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¼ÙŒºÃÔËÒÃ 

¹ÒÂ¾ÔÈÔÉ°� Ñ́ª³ÒÀÔÃÁÂ�
μÓáË¹‹§ : ¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ 

áÅÐ »ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃμÃÇ¨ÊÍº

¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ : 
บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, พาณิชยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต, อบรมหลักสูตรผูบริหารชั้นสูง มหาวิทยาลัยสแตนฟอรด ประเทศสหรัฐอเมริกา

อบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

อบรมหลักสูตรกรรมการตรวจสอบจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

»ÃÐÊº¡ÒÃ³�¡ÒÃ·Ó§Ò¹ : 
2553 - ปจจุบัน  ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยพนักงานบริษัทเบอรลี่ จุคเกอร

2546 - ปจจุบัน  กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจมารท จำกัด(มหาชน)

2546 - ปจจุบัน  กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เค-เทค คอนสตรัคช่ัน จำกัด(มหาชน)

2545 - ปจจุบัน  กรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร 

   บริษัท ภูเก็ต อินเตอรเนช่ันแนล ฮอสปตอล จำกัด

2544 - ปจจุบัน   ประธานกรรมการบริหาร กลุมบริษัทที่ปรึกษาในเครือ

   บริษัท โปรเฟสชั่นแนล อัลไลแอนซ กรุป จำกัด

2535 - ปจจุบัน  กรรมการ บริษัท โปลิฟารม จำกัด

2508 - 2545  กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบกิจการภายใน

   รองกรรมการผูจัดการใหญ

   ผูอำนวยการฝายอาวุโส สายงานการเงินและบริหาร บริษัท เบอรล่ี จุคเกอร จำกัด (มหาชน)
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¼ÙŒºÃÔËÒÃ 

¾ÅàÍ¡ ä¾âÃ¨¹� ¾Ò¹ÔªÊÁÑÂ
μÓáË¹‹§ : ¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ 
áÅÐ ¡ÃÃÁ¡ÒÃμÃÇ¨ÊÍº

¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ : 
ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางพัฒนาสังคม, สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร (นิดา)

ปริญญาตรี โรงเรียนนายรอย Sandhurst U.K., นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

»ÃÐÊº¡ÒÃ³�¡ÒÃ·Ó§Ò¹ : 
2549   รองผูบัญชาการทหารสูงสุด (ทบ.)

2548  ประธานคณะที่ปรึกษา กองทัพบก

2543   ผูบัญชาการศูนยอำนวยการสรางอาวุธ กองทัพบก

2539   รองแมทัพนอยที่ 2

2535   ผอ. สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการปองกันประเทศ

2531   ผูชวยทูตทหารบกไทย ประจำกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

2524   นายทหารคนสนิท นายกรัฐมนตรี (พลเอก เปรม ติณสูลานนท)
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¼ÙŒºÃÔËÒÃ 

ÃÍ§ÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ�ÇÔ·ÂÒ ´‹Ò¹¸ÓÃ§¡ÙÅ
μÓáË¹‹§ : ¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ áÅÐ 

¡ÃÃÁ¡ÒÃμÃÇ¨ÊÍº

¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ : 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) , Oregon State University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขาการเงินการคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

»ÃÐÊº¡ÒÃ³�¡ÒÃ·Ó§Ò¹ : 
ปจจุบัน  อาจารยประจำ สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษยและองคการ

  ผูชวยคณบดีฝายประชาสัมพันธ

  คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

2549 - 2550  ผูอำนวยการ โครงการวารสารบริหารธุรกิจ

  คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

2543 - 2544  ผูอำนวยการฝายอบรม

  สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (ISMED)

2541 - 2543  รองผูอำนวยการ โครงการอบรมศึกษาตอทางธุรกิจ

  คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

2537   ผูชวยอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

2533  ผูอำนวยการ โครงการวารสารบริหารธุรกิจ

  คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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º·ºÒ· áÅÐ ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºμ‹ÍÊÑ§¤Á

ตามที่บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) เปนบริษัทที่ทำกิจกรรมเพ่ือสังคมมาอยางตอเนื่อง รวมทั้งไดสนับสนุนศิลปน

ใหเขารวมเปนทูตขององคกรตางๆ เพื่อเปนแกนนำเยาวชนทำกิจกรรมและประชาสัมพันธ โดยโครงการ 84 พรรษา 

84 โรงเรียน ทำดีถวายในหลวง ซึ่งเปนโครงของมูลนิธิรักษไทย เปนอีกหนึ่งมูลนิธิที่ทางอารเอส ไดมีศิลปนเขารวม 

เปนทูตมูลนิธิรักษไทยเพ่ือเปนแกนนำเยาวชนในการสานตอตามพระราชดำริของพระองคทานในดานการพัฒนา             

การศึกษาใหกับเด็กและเยาวชน และถวายเปนพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเจริญ 

พระชนมายุ 84 พรรษา ในป 2554 

ÇÑμ¶Ø»ÃÐÊ§¤�â¤Ã§¡ÒÃ
1. สงเสริมการทำความดีเพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพใหเยาวชนไทย ในดานทักษะการคิดวิเคราะหและความเปนผูนำ 

3. เพ่ือปลูกจิตสำนึกท่ีดีใหเด็กและเยาวชน รวมถึงชุมชน ในดานสังคม วัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม

·ÙμÁÙÅ¹Ô¸ÔÃÑ¡É�ä·Â
â¤Ã§¡ÒÃ 84 ¾ÃÃÉÒ 84 âÃ§àÃÕÂ¹ 

·Ó´Õ¶ÇÒÂã¹ËÅÇ§
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º·ºÒ· áÅÐ ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºμ‹ÍÊÑ§¤Á ทูตโครงการ 84 พรรษา 84 โรงเรียน ทำดีถวายในหลวง เขารวมกิจกรรมของโครงการ ซ่ึงจะเนนในเร่ืองของ     

การประชาสัมพันธโครงการ การเขาพบสื่อตางๆ รวมถึงการเขาถึงพื้นที่เพื่อทำกิจกรรมตางๆ กับเด็กนักเรียน เชน 

ปลูกปาชายเลน พรอมทั้งการมอบอุปกรณการศึกษา เชน หนังสือ เคร่ืองเขียน อุปกรณกีฬาใหกับเด็กๆ และแนะนำ 

เยาวชนใหหันมาใสใจในการอนุรักษ สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ

¼Å·Õè¤Ò´Ç‹Ò¨Ðä´ŒÃÑº
1. เยาวชนไดรวมทำความดีถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

2. เยาวชนไดรักและใสใจในส่ิงแวดลอมของชุมชนตัวเองมากข้ึน

ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¡Ô¨¡ÃÃÁ
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º·ºÒ· áÅÐ ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºμ‹ÍÊÑ§¤Á

¡Ô¨¡ÃÃÁÇÑ¹¤ØŒÁ¤ÃÍ§âÅ¡ Ã‹ÇÁ¡Ñº WWF

ปจจุบันปญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมเปนพิษ ไดทวีความรุนแรงขึ้นอยางรวดเร็ว ไมวาจะเปนปญหาเกี่ยวกับน้ำเสีย 

อากาศเปนพิษ หรือการตัดไมทำลายปาที่นำไปสูการเกิดวาตภัย หรืออุทกภัยอยางฉับพลัน นอกจากน้ันก็ยังมีปญหา 

สิ่งแวดลอมซึ่งเปนปญหาโลก เชน ปญหาการเกิดปรากฎการณเรือนกระจก หรือ Green House Effect ปญหา 

ปริมาณโอโซนในบรรยากาศลดลง หรือ ปญหาพลังงานของโลกที่จะตองหามาทดแทนการใชน้ำมัน เปนตน จึงสงผล 

ใหเกิดภาวะโลกรอน เพราะระบบนิเวศนธรรมชาติเกิดการทำงานที่ผิดปกติ รวมถึงระบบวัฏจักรธรรมชาติไมสมดุล

ซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ ภาวะโลกรอนที่เกิดขึ้นเปนปญหาใหญของโลกแลว ยังสงผลตอสิ่งมีชีวิตและทรัพยากร 

ธรรมชาติอีกดวย เพราะเปนการทำลายทางออมน่ันเอง

ทั้งนี้ ทางบริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) รวมกับ WWF (World Wildlife Fund) องคกรอนุรักษธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดลอม ไดเล็งเห็นถึงความสำคัญและคุณคาของการอนุรักษสิ่งแวดลอมรวมกัน โดยตั้งแตเดือนมกราคม  ป 2553 

ทางอารเอสไดสงศิลปนวง C-Quint รวมรณรงคอนุรักษพันธุเสือที่หัวหิน พรอมกับการรณรงคหามลาสัตวปา

เพื่อการคา จากนั้นเดือนมีนาคม 2553 รวมรณรงคกิจกรรม ปดไฟ 1 ชม. ลดโลกรอน หรือ Earth Hour รวมกับทาง 

WWF โดยมี บีม กวี ทำหนาที่ทูตรักษาสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ C-Quint ไปรวมงาน ใหฐานะของกลุมศิลปนที่ตองการ  

จะใหทุกคนตระหนักถึงหยุดการลาสัตวปา เพราะเปนอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำใหเกิดภาวะโลกรอน อีกทั้งเปนการทำลาย 

ระบบนิเวศนธรรมชาติอีกดวย  
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นอกจากน้ี ยังมีวันสำคัญอีกวันนั่นก็คือ วันคุมครองโลก ตรงกับ วันที่ 22 เมษายน ของทุกป โดยทางบริษัท อารเอส 

จำกัด (มหาชน) รวมกับ WWF รวมกันจัดกิจกรรมปลูกปาชายเลน ที่โคกขาม เปนศูนยอนุรักษปลาโลมา และศูนย

ศึกษาระบบนิเวศนธรรมชาติ โดยรวมกับแฟนคลับ และอาสาสมัครของทาง WWF กวา 30 คนดวยกัน   

ÇÑμ¶Ø»ÃÐÊ§¤�
1. สานตอกิจกรรมดานส่ิงแวดลอมอันเปนปญหาหลักของโลกอยางตอเนื่อง

2. สรางความตื่นตัวใหเยาวชนและคนทั่วไปตระหนักถึงการรวมมือกันในการอนุรักษสิ่งแวดลอม

3. เพ่ือรวมพลังคนรุนใหมใสใจส่ิงแวดลอม สรางความสมดุล เรียกความชุมช้ืนกลับคืนสูผืนปาในวันคุมครองโลก

ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¡Ô¨¡ÃÃÁ
ในวันอังคารที่ 20 เมษายน 2553 จะมีการจัดกิจกรรมปลูกปาชายเลนเนื่องในโอกาส วันคุมครองโลก รวมกับหนวยงาน 

WWF ท่ี ศูนยอนุรักษโลมา โคกขาม ตั้งแตเวลา 09.00 น. - 12.00 น. ซึ่งไดมีศิลปนเขารวมกิจกรรมคร้ังนี้ไดแก Black 

Jack และ C-Quint ซึ่งจะทำการปลูกปาชายเลนรวมกับแฟนคลับและอาสาสมัครจาก WWF รวมท้ังสิ้นประมาณ 

30 คน

¡ÅØ‹Áà»‡ÒËÁÒÂ
เนนกลุมแฟนคลับศิลปนอารเอส กลุมเยาวชนที่สนใจทั่วไป อายุระหวาง 12-25 ป  และ อาสาสมัครของทาง WWF

¼Å·Õè¤Ò´Ç‹Ò¨Ðä´ŒÃÑº
1. เยาวชนตื่นตัวหันมาสนใจในการอนุรักษสิ่งแวดลอม

2. เยาวชนคนรุนใหมรวมตัวกันเพ่ือทำกิจกรรมท่ีเปนประโยชน ใสใจส่ิงแวดลอม สรางความสมดุลคืนความชุมช้ืน  

 กลับคืนสูผืนปา ในวันคุมครองโลก
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º·ºÒ· áÅÐ ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºμ‹ÍÊÑ§¤Áเอเชียตะวันออกเฉียงใต เปนจุดสำคัญที่มีการคาสัตวปาที่ผิดกฎหมาย ทั้งนี้เนื่องจากภูมิภาคนี้ มีทรัพยากรชีวภาพ 

ที่อุดสมบูรณ มีระบบการขนสงระหวางประเทศที่เชื่อมตอถึงกันไดอยางสะดวกและรวดเร็ว รวมถึงสะดวกตอการ 

ขนถายซากสัตวปาท่ีผิดกฏหมาย ดังน้ันเพ่ือลดปญหาการคาสัตวปาท่ีผิดกฎหมายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต

จึงไดมีการคิดริเร่ิมจัดต้ังเครือขายการปองกันและปราบปรามการคาสัตวปาและพืชปาท่ีผิดกฎหมายในภูมิภาคอาเซียน 

(ASEAN-WEN: ASEAN Wildlife Enforcement Network) เพ่ือใหเกิดเครือขายความรวมมือในการปองกันการลักลอบ

คาสัตวปาในภูมิภาคอาเซียน 

บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) ไดรวมกับ องคกรอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (WWF) ทำกิจกรรมเพ่ือประชา   

สัมพันธถึงการอนุรักษพันธุเสือ สนับสนุนใหเกิดการปลูกสรางจิตสำนึกในการอนุรักษเสือโครง โดยเร่ิมตนใหศิลปน  

เปนแกนนำเยาวชนในการประชาสัมพันธใหประชาชนและเยาวชนในทองถิ่นหันมาสนใจ ”การฟนฟูระบบนิเวศเพื่อ 

เสือโครง” เพื่อนำเรื่องของเสือโครงเขาสูกระบวนการเรียนรูของโรงเรียน และเริ่มบมเพาะเมล็ดพันธุแหงการอนุรักษ 

ใหกับเด็กและเยาวชน ขอมูลลาสุดพบวาประชากรเสือโครงนาจะเพิ่มข้ึน เพราะนักวิจัยสามารถถายภาพ เสือโครง  

แมลูกท่ีอาศัยอยูในปาแถบนี้ได

ÇÑμ¶Ø»ÃÐÊ§¤�
1. เพ่ือใหเยาวชนและประชาชนทั่วไปตระหนักถึงการอนุรักษพันธุเสือ 

2. เพ่ือใหเยาวชนและประชาชนทั่วหันมาสนใจรวมปองกันการลาสัตวปาเพื่อการคา

YOUNG TIGER THAILAND 2010
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¡Ô¨¡ÃÃÁÃ³Ã§¤�Í¹ØÃÑ¡É�¾Ñ¹¸Ø�àÊ×Í 

1. แกนนำเยาวชนรวมสังเกตการณ และ เดินรณรงครวมกับเยาวชนในจังหวัดหัวหิน แจกส่ือประชาสัมพันธ แผนพับ

 ใบปลิว ปายรณรงค อนุรักษพันธุเสือ และ ปองกันการลาเพื่อการคา เดินจากสวนกิ่งเพชร ไปยัง ตลาดหัวหิน

 

2. เดินทางไปรวมพิธีเปดการอนุรักษพันธุเสือและการปองกันการลาเพื่อการคา โดยทานรัฐมนตรีวาการกระทรวง

 ทรพัยากรและส่ิงแวดลอม ผูวาราชการจังหวัด กรมอุทยานปาไมแหงชาติ และ WWF พรอมรับมอบของที่ระลึก

 

3. เสวนาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องแนวทางการอนุรักษรวมกัน

¼Å·Õè¤Ò´Ç‹Ò¨Ðä´ŒÃÑº
1. เยาวชนและประชาชนทั่วไปไดเขาใจและรวมกันอนุรักษพันธุเสือ

2. เยาวชนและประชาชนทั่วไปไดรวมกันสอดสองดูแลเพื่อปองกันการลาสัตวปาเพื่อการคา
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â¤Ã§¡ÒÃ RS We Care: ·Ó´Õ·Ø¡à´×Í¹ 

ÇÑμ¶Ø»ÃÐÊ§¤�
1. บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) มุงเนนในการสรางความสำนึกในการรับผิดชอบตอสังคม (Corporate

 Social Responsibility - CSR) และเพื่อสอดคลองตามวิสัยทัศนขององคกร 

2. บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) รวมปลูกฝง และสรางจิตสำนึก ความผูกพัน และความภาคภูมิใจของ

 พนักงานในการมีสวนรวมชวยเหลือสังคม  

ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¡Ô¨¡ÃÃÁ
โดยในป 2553 ตลอด 12 เดือน ไดจัดใหมีกิจกรรมภายใตแคมเปญ ทำดีทุกเดือน ไดแก

เดือนมกราคม : กิจกรรมของเลนเพื่อนอง ที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชนสวนผัก และชุมชนภักดี เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร
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เดือนกุมภาพันธ : กิจกรรมหนังสือมือสองและปรับปรุงหองสมุด ท่ีโรงเรียนวัดศิริจันทาราม ตำบลคลองหา 

อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

เดือนมีนาคม : กิจกรรมของใชเด็กออน ณ สถานสงเคราะหเด็กออนปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
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เดือนเมษายน : กิจกรรมประกวดภาพถายลดโลกรอน

เดือนพฤษภาคม : กิจกรรมบริจาคอุปกรณกีฬากับโรงเรียนที่ขาดแคลน มอบใหกับโรงเรียนวัดเทวสุนทร 

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
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เดือนมิถุนายน : กิจกรรมบริจาคอุปกรณการเรียนกับโรงเรียนที่ไดรับผลกระทบจากการชุมนุม ท่ีโรงเรียนสวนลุมพินี 

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เดือนกรกฎาคม : กิจกรรมบริจาคโลหิต กับ ศิริราชพยาบาล
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เดือนสิงหาคม : กิจกรรมฟงการบรรยายธรรม โดยพระอาจารยสุรศักด์ิ จรณธัมโม วัดผาณิตาราม จ.ฉะเชิงเทรา

เดือนกันยายน : กิจกรรมไหวพระ 3 จังหวัด อยุธยา-อางทอง-สุพรรณบุรี
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เดือนตุลาคม : กิจกรรมวิปสสนากรรมฐาน ท่ีวัดปาเจริญราช อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

เดือนพฤศจิกายน : กิจกรรมปลูกปาชายเลน ที่ตำบลคลองโคน อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
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เดือนธันวาคม : กิจกรรมบรรเทาภัยหนาว ที่อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม

¼Å·Õè¤Ò´Ç‹Ò¨Ðä´ŒÃÑº
1. บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) ไดแสดงความรับผิดชอบตอสังคม โดยการทำกิจกรรมเพ่ือสังคมอยาง

 ตอเน่ืองและจริงจัง

2. พนักงานและศิลปนไดมีจิตสำนึก และความภาคภูมิใจ ในการมีสวนรวมชวยเหลือสังคมโดยการบริจาคเงิน

 หรือสิ่งของ รวมทั้งการสมัครเปนอาสาสมัครเปนตัวแทนในกิจกรรมเพ่ือชวยเหลือสังคม
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¡Ô¨¡ÃÃÁà¾×èÍÊÑ§¤ÁÍ×è¹æ ã¹ÃÍº»‚ 2553
กิจกรรมชวยเหลือผูประสบภัยหนาวกับกองทัพอากาศ

กิจกรรมใหกำลังใจทหารในภาคใต

กิจกรรมสานรักดวยกีฬา
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ºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ »ÃÐàÀ·¡Ô¨¡ÒÃ â·ÃÈÑ¾·� â·ÃÊÒÃ
ËØŒ¹·ÕèÍÍ¡¨ÓË¹‹ÒÂä´ŒáÅŒÇ
ª¹Ô´ ¨Ó¹Ç¹

¹ÔμÔºØ¤¤Å·ÕèºÃÔÉÑ·Ï¶×ÍËØŒ¹μÑé§áμ‹ÃŒÍÂÅÐ 10 ¢Öé¹ä»
³ ÇÑ¹·Õè 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2552

1.  บริษัท เค.มาสเตอร จำกัด

2.  บริษัท ไอเดีย เพาเวอร จำกัด

    (เดิมชื่อบริษัท นิวส เจนเนอเรช่ัน จำกัด)

3.  บริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จำกัด

4.  บริษัท สกาย-ไฮ เน็ตเวิรค จำกัด

5.  บริษัท โพเอมา จำกัด

6.  บริษัท อารเอส อินสโตร มีเดีย จำกัด 

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

7.  บริษัท อารเอส อินเตอรเนชั่นแนล บรอดคาสต้ิง 

    แอนด สปอรต แมเนจเมนท จำกัด

8.  บริษัท เอส - วัน สปอรต จำกัด 

    (เดิมชื่อ บริษัท อารเอส เฟรชแอร จำกัด )

9.  บริษัท ยาค จำกัด (เดิมช่ือบริษัท ฟลมเซิรฟ จำกัด)

10. บริษัท อาร สยาม จำกัด

11. บริษัท มรดก เอ็นเตอรเทนเมนท จำกัด** 

12. บริษัท อาร.เอส. สปอรตมาสเตอร จำกัด* 

13. บริษัท เรด ดรามา จำกัด** 

จัดจำหนายเทป ซีดี วีซีดี ดีวีดี 

(โอนธุรกิจใหบริษัทฯ ในป 2551 และ 

เริ่มรับจางจัดกิจกรรมในป 2552)

ผลิตและจำหนายสื่อสิ่งพิมพ

ถือหุนทางออมโดย บริษัท โพเอมา จำกัด 

จัดเก็บคาลิขสิทธิ์

ผลิตรายการวิทยุ

รับจางจัดกิจกรรม

บริหารสื่อรูปแบบตางๆในโมเดิรนเทรด

ใหบริการและรับจางจัดกิจกรรมดานการกีฬา

ใหเชาพื้นที่สนามฟุตบอล

ผลิตรายการโทรทัศน

ผลิตและโปรโมทงานเพลงลูกทุง

ผลิตและรับจางผลิตรายการโทรทัศน

ผลิตรายการโทรทัศนและรับจางผลิตงานกิจกรรม

รับจางผลิตละครโทรทัศน

02-955-5655-8 

02-938-5420-1 

02-938-8000 

02-938-5691-3 

02-511-0555 

02-511-0555 

02-511-0555 

02-746-7432

02-938-5630-2

02-938-8596-7 

02-511-0555 

02-511-0555 

02-511-0555 

หุนสามัญ

หุนสามัญ

หุนสามัญ

หุนสามัญ

หุนสามัญ

หุนสามัญ

หุนสามัญ

หุนสามัญ

หุนสามัญ

หุนสามัญ

หุนสามัญ

หุนสามัญ

หุนสามัญ

2,000,000 

200,000 

50,000

1,000,000 

1,200,000

300,000

1,500,000 

1,500,000 

25,000 

10,000 

28,000 

45,000 

25,000

02-955-5690 

02-938-7751 

02-938-8855 

02-938-5694 

02-511-2324 

02-511-0555 ตอ 2751 

02-511-2324 

02-746-7434

02-938-5669 

02-938-8598

02-511-2324 

02-511-2324 

02-511-2324
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14. บริษัท อาวอง จำกัด* 

15. บริษัท อาร เอส ฟลม แอนด ดิสทริบิวชั่น จำกัด* 

16. บริษัท บางกอก ออรกาไนเซอร จำกัด* 

17. บริษัท อะลาดิน เฮาส จำกัด*

18. บริษัท อาร.เอส.เทเลวิชั่น จำกัด*

19. บริษัท นาคาเซีย จำกัด*

20. บริษัท อาร.เอส.สตูดิโอ จำกัด**

21. บริษัท บลูแฟรรี่ จำกัด* 

22. บริษัท อารเอสไอ-ดรีม เอ็นเตอรเทนเมนท จำกัด*

ผลิตและรับจางผลิตภาพยนตรและละคร

     

     

จัดจำหนายภาพยนตรและรับจางผลิตภาพยนตร

รับจางจัดคอนเสิรตและกิจกรรมตางๆ

รับจางผลิตภาพยนตร ละครและ 

รายการโทรทัศน

รับจางผลิตภาพยนตรและรายการโทรทัศน

ผลิตและรับจางผลิตภาพยนตร ละครและ 

รายการโทรทัศน

ใหบริการและใหเชาสตูดิโอ โรงถายและอุปกรณ

ที่เก่ียวกับการถายทำและตัดตอ

ออกแบบงานคอมพิวเตอรกราฟฟค

รับจางจัดคอนเสิรตและกิจกรรมตางๆ

02-511-0555 

02-511-0555 

02-511-0555 

02-511-0555 

02-930-9250-1 

02-511-0555 

02-939-3018-24 

02-511-0555 

02-511-0555

หุนสามัญ

หุนสามัญ

หุนสามัญ

หุนสามัญ

หุนสามัญ

หุนสามัญ

หุนสามัญ

หุนสามัญ

หุนสามัญ

40,000 

50,000 

30,000 

50,000 

 

40,000 

40,000 

 

25,000 

150,000

1,000,000

02-511-2324 

02-511-2324 

02-511-2324 

02-511-2324 

02-930-9254

02-511-2324 

02-939-3025

02-511-2324 

02-511-2324 

หมายถึง    บริษัทที่หยุดการทำการชั่วคราว

หมายถึง    บริษัทที่จดทะเบียนเลิกบริษัทแลว และอยูระหวางการชำระบัญชี

*

**
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เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ - อ่ืนๆ สุทธิ

สินคาคงเหลือ - สุทธิ

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ 

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ

รวมสินทรัพย

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบัน

การเงิน

เจาหน้ีการคาและตั๋วเงินจาย - อ่ืน ๆ

หนี้สินภายใตสัญญาเชาทางการเงิน

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

รวมหน้ีสิน

ทุนจดทะเบียน

ทุนชำระแลว

กำไรสะสม

จัดสรร-สำรองตามกฎหมาย

ที่ยังไมไดจัดสรร

รวมสวนของผูถือหุน

รายไดรวม

ตนทุนขายและผลิต

คาใชจายในการขายและบริหาร

ตนทุนทางการเงิน

ภาษีเงินได

กำไร(ขาดทุน)สุทธิ

จำนวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก ณ มูลคา

ที่ตราไว 1 บาท

กำไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐาน 

มูลคาตามบัญชีตอหุน 

193,274,999

540,927,231

76,996,817

231,791,911

359,124,011

1,883,634,158

592,090,713

277,280,891

28,118,552

99,700,000

1,383,961,091

900,000,000

700,000,000

-

(420,268,109)

499,673,067

2,356,939,521

2,077,394,037

628,748,359

38,966,237

13,694,515

(398,425,682)

700,000,000

(0.57)

0.69

112,709,022

518,067,907

47,036,048

171,972,570

382,286,485

1,703,628,721

263,500,000

221,662,467

14,929,116

172,800,000

1,149,209,356

900,000,000

700,000,000

-

(344,679,104)

554,419,365

2,212,272,134

1,661,834,745

440,863,842

30,761,908

2,583,181

75,589,004

700,000,000

0.11

0.78

368,454,030

487,009,119

52,434,345

135,475,848

164,246,461

1,557,693,118

-

198,197,535

12,386,365

15,000,000

669,744,574

1,026,000,280

708,068,528

7,228,639

168,944,893

887,948,544

2,917,607,711

1,967,538,244

550,507,297

13,901,404

59,411,440

316,651,545

703,161,839

0.45

1.24

ÃÒÂ¡ÒÃ

(ºÒ·)

μÃÇ¨ÊÍº
§º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ

2551

μÃÇ¨ÊÍº
§º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ

2552

μÃÇ¨ÊÍº
§º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ

2553
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ธุรกิจในปจจุบันของกลุมอารเอสประกอบดวย 2 ธุรกิจหลัก คือ การเปนผูใหบริการทางดานคอนเทนตบันเทิงและกีฬา   

(Entertainment and Sport Content Provider) และการเปนผูใหบริการสื่อครบวงจร (Media Service) โดยรายไดในสวน 

แรกมาจากธุรกิจเพลงและดิจิตอล ธุรกิจโชวบิซ ธุรกิจภาพยนตร และธุรกิจกีฬา และรายไดสวนที่สอง มาจากสื่อโทรทัศน 

สื่อวิทยุ ส่ือสิ่งพิมพ และสื่อในโมเดิรนเทรด

กลุมธุรกิจเพลงและดิจิตอล

กลุมธุรกิจโชวบิซ

กลุมธุรกิจภาพยนตร

กลุมธุรกิจกีฬา

กลุมธุรกิจส่ือ

รายไดอื่น

รวมรายได

744.7

591.6

118.1

214.9

644.6

27.3

2,358.3

32%

25%

5%

9%

27%

1%

100%

926.1

527.4

133.5

50.0

537.2

37.8

2,212.2

42%

24%

6%

2%

24%

2%

100%

1,053.0

533.3

62.2

583.8

663.3

21.7

2,917.6

36%

18%

2%

20%

23%

1%

100%

 (ลานบาท)
â¤Ã§ÊÃŒÒ§ÃÒÂä´Œ

ที่มา : ฝายจัดการของบริษัทฯ ไดนำงบการเงินสำหรับป 2551 และ 2552 มาจัดประเภทรายการใหมตามโครงสราง

รายไดของกลุมธุรกิจ 

¸ØÃ¡Ô¨à¾Å§áÅÐ´Ô¨ÔμÍÅ
ธุรกิจเพลงและดิจิตอลประกอบไปดวยการทำงานใน 5 สวนหลักๆ ไดแก การผลิตและโปรโมทผลงานเพลง การจัด

จำหนายในรูปแบบของ Digital Mobile การจัดจำหนายในรูปแบบของ Physical Sales การจัดเก็บลิขสิทธิ์ และธุรกิจ 

Online

¡ÒÃ¼ÅÔμáÅÐâ»ÃâÁ·¼Å§Ò¹à¾Å§
ÅÑ¡É³Ð¼ÅÔμÀÑ³±�ËÃ×ÍºÃÔ¡ÒÃ

ธุรกิจเพลงของอารเอส มีการดำเนินงานในลักษณะครบวงจร ครบทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน ต้ังแตการคัดเลือก

ศิลปน, การทำงานเพลง, การทำการโปรโมท, การวางกลยุทธสื่อและการตลาด, การบริหารศิลปน, การบริหารคอนเทนทเพลง

ทั้งในแงตัวศิลปน ตัวงานเพลง ผานชองทางขายทั้ง Digital Content และ Physical Content 

¢Ñé¹μÍ¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹·ÕèÊÓ¤ÑÞ 

1) การวางโครงสรางการประกอบธุรกิจเพลง (Business  Model) เนื่องจากอารเอส มีศิลปนจำนวนมากทำใหสามารถ

ผลติ ผลงานเพลงไดหลากหลายเพือ่ตอบสนองกลุมเปาหมายไดครบทุกกลุมและสามารถผลติผลงานออกสูตลาดไดอยางตอเนือ่ง 

การทำงานเพลงจะเร่ิมตนจากการนำเสนอแนวความคิด คอนเซ็ปตของงาน และกำหนดกลุมผูฟงเปาหมายตอคณะกรรมการ

บริหารธุรกิจเพลง (Music Business Management Board) เพื่อพิจารณาอนุมัติในหลักการ โดยแผนการผลิต

ประเภทรายได 2551 2552 2553สัดสวน
(%)

สัดสวน
(%)

สัดสวน
(%)
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แตละอัลบ้ัมจะแตกตางกันไปตามประเภท และประมาณการยอดขายของแตละอัลบั้มเปนสำคัญ หลังจากนั้นการทำงาน 

เพลงจะดำเนินการอยางอิสระโดยทีมงานในแตละคายเพลง หลังจากนั้นแผนการประชาสัมพันธการวางกลยุทธการโปรโมท 

จะถูกจัดทำขึ้นโดยทีมงานของแตละคายเพลงและนำมาประสานงานรวมกับหนวยงานบริหารการใชสื่อและหนวยงาน

จัดจำหนาย เพื่อทำใหผลงานที่ออกมาผานการวางแผนและการกลั่นกรองทุกขั้นตอน ดังนั้นคุณภาพของผลงานจะตรงกับ

ความตองการและกระแสความนิยมของตลาด ณ ปจจุบัน 

2) การวางนโยบายการผลิตผลงานในจำนวนท่ีเหมาะสม เนนการใหความสำคัญกับคุณภาพของผลงาน และการดูแล

สินคาเมื่อออกสูตลาดอยางใกลชิดตลอดจนจบกระบวนการ ทำใหการผลิตผลงานแตละชุดเปนไปตามการวางแผนในขั้นตน 

และมียอดขายเปนไปตามการคาดการณ

 

3) การใชประโยชนจากสื่อตางๆ ไมวาจะเปนสื่อโทรทัศน ท้ัง Free TV และ Sattellite TV ส่ือวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ และ 

ส่ือบนอินเตอรเน็ตของบริษัทในกลุม เพ่ือการประชาสัมพันธผลงานของกลุมอยางมีประสิทธิภาพ และเพ่ือใชส่ือท่ีมีอยูท้ังหมดให

มีประสิทธิภาพสูงที่สุด

 

4) การมีระบบการจัดจำหนายที่มีประสิทธิภาพ สามารถกระจายสินคาถึงผูบริโภคไดอยางทั่วถึง ทั้งในรูปแบบของ 

Digital Content และ Physical Content มีการติดตามการทำงาน และบริหารระบบการจัดจำหนายอยางใกลชิด

5) การบริหารจัดการลิขสิทธิ์งานเพลงท่ีมีอยูอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อสรางรายไดเพ่ิมเติมตอกิจการ 

6) วางนโยบายการเปดโอกาสใหกับกลุมศิลปนใหม นักแตงเพลง และชองทางสรางสรรคงานเพลงรูปแบบใหม    

เพื่อพัฒนาและยกระดับงานเพลงของกลุมอารเอสใหทันสมัยและครอบคลุมกลุมเปาหมายตลอดเวลา

¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº¸ØÃ¡Ô¨à¾Å§ ÁÕÃÒÂä´ŒËÅÑ¡¨Ò¡ 4 áËÅ‹§´Ñ§¹Õé
1) รายไดจากการขายผลิตภัณฑเพลงในรูปแบบตางๆ ผานทางระบบดิจิตอล (Digital Content) ไมวาจะเปนการ

ดาวนโหลดเพลง (Download), การดาวนโหลดเสียงเรียกเขาผานทางโทรศัพท (Ring Tone), การเลือกซื้อเพลงรอสาย

ผานเครือขายของระบบโทรศัพทเคล่ือนที่ (Ring Back Tone), การดาวนโหลดภาพผานทางระบบโทรศัพทในรูปแบบ 

Wallpaper, Screen Server, และอ่ืนๆ 

2) รายไดจากการขายผลิตภัณฑเพลงในรูปแบบของซีดีเพลง (CD), วีซีดี (VCD), ดีวีดี (DVD) และ Dual Disc    

รวมไปถึงการจัดวีซีดีและดีวีดีบันทึกภาพการแสดงคอนเสิรตของศิลปนตางๆ อันประกอบไปดวยงานเพลงไทยสากลและ 

ลูกทุง ผานทางอัลบั้มชุดใหมและชุดรวมฮิตในรูปแบบตางๆ 

3) รายไดจากการบริหารคอนเทนทเพลง (Music Content Management) เปนการบริหาร Content ตางๆ ของ  

ธุรกิจเพลง โดยการนำชองทางการสื่อสาร และ แผนทางการตลาดของศิลปนมารวมกัน เพ่ือนำเสนอลูกคาที่สนใจได

รับประโยชนสูงสุด เชน การทำคอนเสิรตรวมกับการออกทัวรสัมภาษณวิทยุตางจังหวัด, นำเสนอพรีเซนเตอรพรอมกับ

การทำเพลงโปรโมท, ทำกิจกรรมพิเศษใหกับลูกคาเพิ่มเติม และประชาสัมพันธไปกับสื่อตางๆในเครือ ไมวาจะเปน TV, 

Radio, Publishing เพ่ือเพ่ิมการมองเห็นสินคาในจุดตางๆใหกับสินคาของลูกคา (Media Exposure)

4) รายไดจากการจัดเก็บลิขสิทธิ์เพลง

ศิลปนนักรองในสังกัด (Artist /Singer)

ปจจุบันบริษัทฯ มีศิลปนนักรองเพลงไทยสากลและเพลงไทยลูกทุง ประกอบดวยศิลปนเด่ียวและศิลปนกลุม ซ่ึงสามารถ

นำเสนองานเพลงในแนวท่ีหลากหลายตางกันตัวอยางศิลปนในอารเอส ไดแก 
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1. ศิลปนเพลงไทยสากล

ฟลม รัฐภูมิ, แจค, เชน, หวิว, AKERA, ปาน ธนพร, 

เนย SENORITA, NUTTY, P.O.I, ZEE, ขนมจีน, หวาย, 

MILA, 

ROOKIE BB, BLACK VANILLA, C-QUINT, เลาโลม, 

ไอ..น้ำ, พริกไทย, DR.FUU, INFAMOUS, AM FINE, 

FLAME, THE PAPERS, FLAVOUR, DR.FUU, เคลิ้ม, 

ART FLOOR, JEASMINE, GIRLY BERRY, K-OTIC, 

FOUR-MOD, FAYE FANG KAEW, NEKO JUMP, 

SWEE:D, 3.2.1, KAT PAT, KISS ME FIVE, FACT U,  

X-I-S

ÈÔÅ»�¹à ṌèÂÇ ÈÔÅ»�¹¡ÅØ‹Á

2. ศิลปนเพลงไทยลูกทุง

หญิง ธิติกานต, บิว กัลยาณี, 

อันดา, แคท รัตกาล, กระแต, 

การะเกด, จินตรา พูนลาภ, 

เปรม ปรียาภรณ, ดวงจันทร 

สุวรรณี, ฟลม ณรินทริพย, 

ปอ ปาริชาติ, นุย สุวีณา

หนู มิเตอร, หลวงไก, บาววี, 

สนุก สิงหมาตร, อู พันทาง, 

ทัช ณ ตะกั่วทุง, กุง สุทธิราช, 

สิงหา, เมฆา, ถลา เสนานิคม, 

พิทักษ, ทรงกลด ฌามา, 

ธันวา ราศีธนู

บลูเบอรรี่, โปงลางสะออน, โอ-เอ, 

วงสะลอ, ประถมบันเทิงศิลป

ÈÔÅ»�¹ªÒÂ ÈÔÅ»�¹ËÞÔ§ ÈÔÅ»�¹ËÞÔ§

¡ÒÃμÅÒ´áÅÐÀÒÇÐ¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹
เนื่องจากในปจจุบันการบริโภคเพลงของกลุมเปาหมายสวนใหญมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการบริโภค ซีดี, วีซีดี 

กลายเปนจะซื้อผลิตภัณฑทางชองทาง Digital Channel เปนหลัก ทำใหปจจุบันธุรกิจเพลงสามารถปรับเปลี่ยน Content 

ไดหลากหลายมากข้ึน สามารถคิดงานเปน single ได และไมจำเปนจะตองทำเปน Physical Product เสมอไป แตสำหรับ 

ในกรณีของการแสดงสด หรือ คอนเสิรต, ทอลคโชวตางๆนั้น ชองทาง Physical Products ยังมีความสำคัญอยู

นอกจากน้ีปญหาเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์เพลง เริ่มควบคุมไดยากขึ้น เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์อยางกวางขวางผานทาง 

ระบบออนไลนหรือระบบดิจิตอล การตรวจสอบและการปราบปรามทำไดยาก ทำใหบริษัทผูประกอบธุรกิจเพลงรายยอย  

หรือคายเพลงขนาดเลก็ประกอบธุรกิจไดยากมากขึ้น บางครั้งถึงขั้นตองปดกิจการไป

¼Å¡ÃÐ·ºμ‹ÍÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ
-ไมมี-
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¡ÒÃ¨Ñ´¨ÓË¹‹ÒÂã¹ÃÙ»áºº¢Í§ DIGITAL MOBILE
ÅÑ¡É³Ð¼ÅÔμÀÑ³±�ËÃ×ÍºÃÔ¡ÒÃ

บริการทางดาน Mobile น้ันแบงเปน 2 กลุมใหญ คือ บริการ Mobile Download และบริการเสียงรอสาย 

ซึ่งการใหบริการ Mobile Download น้ันมีรูปแบบบริการคือ เสียงเรียกเขา (Ringtone) เต็มเพลง (Full Song) 

และการใหบริการ Download มิวสิควีดีโอ (Full MV) ไมเพียงแต Content เพลงเทานั้น ยังรวมไปถึงการใหบริการ 

Application ตางๆ เชน Theme และเกมสอีกดวย

สวนบริการเสียงรอสายน้ัน ขณะนี้เปนที่นิยมไมเฉพาะในกลุมวัยรุนของอารเอสเทานั้น ยังขยายตัวไปยังกลุมลูกทุง    

อีกดวย โดยเปนบริการที่มีการเจริญเติบโตอยางตอเน่ือง เพราะไมสามารถละเมิดลขิสิทธได เพราะบริการนี้จำเปนตองใช   

ระบบของโครงขายโอเปอรเรเตอร

¡ÒÃμÅÒ´áÅÐÀÒÇÐ¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹
¡ÒÃμÅÒ´

เนื่องจากการทำตลาดบริการ Mobile Content นั้นเปนสิ่งท่ีทาทาย เพราะพฤติกรรมผูบริโภคเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว 

มาก รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ทำใหการเขาถึงบริการทำไดอยางสะดวกขึ้น โดยกลยุทธทางการตลาดที่ 

จะทำใหบริการทาง Mobile ประสบความสำเร็จนั้น ตองทำใหบริการนั้นๆเหมาะสมในแตละกลุม พรอมท้ังใชงานงาย

และเขาถึงไดอยางรวดเร็ว เนื่องจากกลุมลูกคาของทางบริษัทฯ นั้นกวางมาก ตั้งแตเด็ก วัยรุน นักเรียน นักศึกษา คนทำงาน 

จนกระทั่งถึงผูใหญ ดังนั้นการที่จะมีบริการที่สามารถตอบสนองความตองการของกลุมเหลานี้จึงเปนกลยุทธที่สำคัญ 

รวมไปถึงชองทางการจัดจำหนายท่ีสามารถเขาตรงไปยังกลุมลูกคาเหลาน้ีได โดยในชวงท่ีผานมาน้ันการใหบริการจำเปนตอง 

พึ่งพาชองทางการจัดจำหนายจากทางผูใหบริการเครือคาย ซ่ึงแตละโครงขายก็มีชองทางใหลูกคาโทรเขาไปขอรับบริการท่ี

แตกตางกัน 

โดยในป 2553 ซูปเปอรเหมา *339 ซึ่งเหมาจายรายเดือน ๆ  ละ 20 บาท โหลดไดไมอั้น โดยเปดใหบรกิารทั้งเปนแพคเกจ 

Truetone Fullsong มิวสิควีดิโอ และแพคเกจเสียงรอสาย มียอดสมาชิกมากกวา 3.5 ลานราย เนื่องจากราคาคาบริการ 

ไมสูงเหมือนการซื้อตอครั้ง ทำใหสามารถขยายฐานลูกคาไดมากขึ้น

ÀÒÇÐ¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹
บริการ Mobile Content น้ันเปนบริการที่มีแนวโนมการเติบโตท่ีสูงทุกป เน่ืองจากเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว

มาก โดยเฉพาะมือถือพวกที่เรียกวา Smart Phone ดังนั้นการใหบริการของ Mobile Content นั้นมีความจำเปนตอง 

สามารถใหบริการกับมือถือในกลุม Smart Phone มากข้ึน แตเนื่องจากโครงขาย 3G นั้นคาดวาจะมีความลาชาออกไป 

อีก ทำใหการแขงขันในปนี้จะเนนไปที่บริการและ Content สำหรับเครื่องลูกขาย โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุม Smart Phone 

ซึ่งมีการเติบโตท่ีสูงมากขึ้นเรื่อย ๆ ทำใหบริการอยาง High Quality Fullsong หรือ High Quality MV เปนท่ีนิยมมากข้ึน 

เนื่องจากจอภาพที่มีขนาดใหญขึ้น พรอมกับทั้งพัฒนาลำโพงเสียงท่ีดีขึ้น

¡ÒÃ¨Ñ´ËÒ¼ÅÔμÀÑ³±�ËÃ×ÍºÃÔ¡ÒÃ
การจัดหาและพัฒนาผลิตภัณฑนั้นถือเปนปจจัยสำคัญสำหรับธุรกิจ Digital Content ซึ่งตองอาศัยการทำงานทั้ง 

3 ดานไปพรอมๆ กัน ไมวาจะเปนเรื่องของระบบโครงขายที่จะสามารถรองรับการใหบริการ จนถึงเครื่องลูกขายที่ตองมี 

ความพรอม และ Content ท่ีตองมีการพัฒนาใหสามารถใชงานได หลังจากที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนา Hi Quality 

Fullsong แลวน้ัน ปจจุบันไดเปดใหบริการ High Quality MV และ Karaoke ผานทางมือถืออีกดวย ซึ่งเปนการตอยอด  

และพัฒนาบริการใหสอดคลองกับอุปกรณลูกขายที่มีอยูในตลาด 
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นอกจากนี้ทางบริษัทยังมุงเนนพัฒนาบริการใหมๆ เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา ไมวาจะเปนทางดานภาพ 

และเสียง รวมไปถึงชองทางการจัดจำหนายใหมๆ ในอนาคต

¼Å¡ÃÐ·ºμ‹ÍÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ
-ไมมี-

 

¡ÒÃ Ñ̈´¨ÓË¹‹ÒÂã¹ÃÙ»áºº¢Í§ PHYSICAL SALES
ÅÑ¡É³Ð¼ÅÔμÀÑ³±�ËÃ×ÍºÃÔ¡ÒÃ

RS Music Distribution ทำหนาที่จัดจำหนายซอฟแวรบันเทิงตางๆ ของอารเอส (สินคาในรูปแบบของ CD VCD 

DVD และ Dual Disc) ผานชองทางการจัดจำหนายตางๆ โดยมีรายละเอียดในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

RS Music Distribution เปนผูจัดจำหนายผลิตภัณฑเกี่ยวกับดนตรีใหกับคายเพลงตางๆ และบริษัทอื่นๆ ในเครือ

อารเอสเปนหลัก ทั้งยังมีการจำหนายสินคานอกเครือในรูปแบบของ CD VCD และ DVD ดวย เชน เพลงสากล, 

เพลงลูกทุง, เพลงไทยสากล นอกจากนี้ยังมีการจัดจำหนายเพ่ิมเติมในสวนของผลงานบันเทิงทางดานดนตรีอื่นๆ เชน  

Edutainment Software  เปนตน  โดยผานชองทางการจำหนายตางๆที่มอียู เชน Traditional Trade (รานคาสง และ 

รานคาปลีก), Modern Trade (Hypermarket, Convenience Store, Music and Movie Shop) และชองทางใหมอื่นๆ 

โดยมีแนวทางการบริหารงาน ดังนี้

1) การวางโครงสรางระบบการจัดจำหนาย 

เปนการบริหารงานเพ่ือใหสินคาของอารเอส กระจายไปสูกลุมเปาหมายไดอยางถูกตองและแมนยำ เน่ืองจากสินคาที่ 

จัดจำหนายนั้นมีหลากหลายประเภท  ทำใหกลุมลูกคาเปาหมายแตกตางกันออกไปดวย ดังนั้นระบบการจัดจำหนายถือเปน 

ปจจัยสำคัญในการสนับสนุนและสงเสริมใหสินคาตางๆเหลานี้สามารถเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายท่ีวางไว รวมถึงการเพ่ิม 

จำนวนสาขาของรานคาที่ดูแลอยูใหครอบคลุมทั่วประเทศ ซ่ึงจะเปนปจจัยเสริมในการผลักดันใหสินคาของอารเอส เปนที่รู

จักและกระจายตัวไดอยางแพรหลายยิ่งขึ้น

2) การเลือกใชแหลงผลิตสินคาที่มีการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน 

RS Music Distribution ไดวางนโยบายในการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของสินคา โดยเร่ิมตนจากกระบวนการ 

ตรวจสอบมาสเตอรใหสมบูรณแบบ กอนจะนำไปผลิตเปนซอฟแวรบันเทิง และจัดหาแหลงผลิตท่ีมีเคร่ืองจักรและอุปกรณ

ทันสมัย ผานการรับรองจากองคกรมาตรฐานสากล มีกระบวนการในการตรวจสอบคุณภาพของการผลิต อาทิ ความ 

สมบูรณของภาพและเสียง, คุณภาพการพิมพปก เปนตน มีการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบและการผลิตชิ้นสวนตางๆ 

ที่เกี่ยวของ เชน แผนและกลองซีดี เพื่อใหไดรับสินคาที่มีคุณภาพสูงออกมาสูกลุมลูกคา

3) การวางแผนกลยุทธทางการตลาดใหมีประสิทธิภาพ 

การนำเสนอผลงานเพลงใหกับกลุมคนฟงที่มีหลากหลายประเภทนั้น RS Music Distribution ในฐานะที่เปนตัวแทน 

จำหนายผลงานเพลงของอารเอส ซึ่งเปนหนวยงานที่พบปะลูกคาในตลาดอยูตลอดเวลา ทำใหสามารถสำรวจความตองการ 

ของลูกคาไดสม่ำเสมอทุกเดือน จะทำการประเมินผลการสำรวจเพื่อสรุปและประมวลผล จากนั้นก็จะประสานงานไปยัง 

คายเพลงตนสังกัดของอารเอส เพื่อนำเสนอผลการตอบรับของลูกคาในตลาด ทำใหแตละคายเพลงไดรับภาพสะทอนจาก

ลูกคาไดชัดเจนยิ่งขึ้น และสามารถนำไปปรับปรุงการผลิตผลงานเพลงออกมาใหตรงกับความตองการของตลาดและกลุม 

ลูกคามากท่ีสุด นอกจากนี้เมื่อสามารถทำใหแตละคายเพลงของอารเอสสามารถผลิตผลงานเพลงไดตรงกับความตองการ 

ของตลาดแลว RS Music Distribution ยังมีมาตรการในการใชทรัพยากรที่มีอยูในเครือเพ่ือสงเสริมการจัดจำหนายสินคา 

ตางๆ ดวย อาทิ สื่อโทรทัศน สื่อสิ่งพิมพ เปนตน   
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4) การควบคุมตนทุนการผลิตและจัดจำหนาย 

เนื่องดวย RS Music Distribution เปนหนวยงานหนึ่งที่จะตองดูแลและบริหารงานดานการผลิตและจัดจำหนายสินคา

ของอารเอสทั้งหมด ทำใหตองวางแผนการทำงานดานการผลิตใหสอดคลองกับคายเพลงตางๆ ทั้งนี้ไดมีการประสานงาน

และวางแผนการจัดจำหนายรวมกับคายเพลงตางๆ เพื่อใหสามารถผลิตสินคาในจำนวนท่ีเหมาะสมกับจำนวนขายจริงที่ 

ประมาณการไว 

โดยหลังจากท่ีธุรกิจเพลงของอารเอสมีการปรับแผนกลยุทธในการออกอัลบั้ม คือ ไมเนนปริมาณของอัลบั้มท่ีออก แต  

จะโฟกัสผลงานเพ่ือความชัดเจนในการเจาะกลุมเปาหมายมากขึ้น  ดวยเหตุนี้เองในเดือนกันยายน พ.ศ.2549 ไดมีการขาย

เคร่ืองจักรในการผลิตท้ังหมด เพ่ือใหการทำงานของ RS Music Distribution สอดคลองกับธุรกิจเพลงของอารเอส นอกจากนี้

ยังกอใหเกิดความยืดหยุนในการบริหารตนทุนในการผลิตอีกดวย 

หนาที่สำคัญอีกประการหนึ่งของ RS Music Distribution คือ การบริหารสินคาคงคลังของอารเอสใหอยูในระดับที่

เหมาะสม เนื่องจากสินคาของธุรกิจเพลงมีอัตราการหมุนเวียนสินคาคอนขางสูง ทำให RS Music Distribution ตองวาง

นโยบายการบริหารและการทำงานใหสอดคลองกับสถานการณตลาดท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ซ่ึงแมวาจะมีการ

วางแผนการจัดจำหนายตั้งแตตนทางรวมกับธุรกิจเพลงแลวก็ตาม แตก็ยังตองมีการปรับแผนการทำงานใหทันสมัยอยูเสมอ 

เพื่อปองกันปญหาเรื่องสินคาลาสมัย อันเปนปจจัยหลักที่จะสงผลกระทบตอการบริหารสินคาคงคลังของอารเอส

¡ÒÃμÅÒ´áÅÐÀÒÇÐ¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹
¡ÒÃμÅÒ´

ก. กลยุทธทางการตลาด

1) กลยุทธการจัดจำหนายใหมีประสิทธิภาพ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดจำหนายสินคาของอารเอส RS Music Distribution ไดมีการกำหนดแผนงานกอนที่จะ

จัดจำหนายสินคาแตละรายการ ในจำนวนสินคาที่เพียงพอ และเหมาะสมกับกลุมเปาหมายภายในชองทางการจัดจำหนาย 

ทั้ง Traditional Trade และ Modern Trade คิดเปนสัดสวนประมาณ 40% และ 60% ตามลำดับ โดยมีโครงสรางดังนี้
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2) กลยุทธการวางแผนกิจกรรมทางตลาด  

ฝายการตลาดไดวางแผนกิจกรรมสงเสริมการขาย ณ จุดขาย (Below The Line Activity) ในรูปแบบตางๆ ตลอดป 

ทั้งเพลงไทยสากลและเพลงลูกทุงเพ่ือผลัดเปลี่ยนและหมุนเวียนไปยังบริเวณจุดขายตางๆที่เปนกลุมลูกคาเปาหมาย 

โดยมีการใชสื่อ ณ จุดขาย (Point Of Sale) ที่สามารถดึงดูดความสนใจของกลุมลูกคาเปาหมายได และไดรับ 

การตอบรับจากลูกคาเปนอยางดี ทั้งยังสามารถสรางความพึงพอใจใหกับรานคาที่เปนตัวแทนจำหนายสินคาของบริษัทฯ

3) ระบบการวิเคราะหขอมูลการขายที่ถูกตองและแมนยำ

จากการที่บริษัทฯ นำเอาระบบคอมพิวเตอรเพื่อการบริหารฐานขอมูล เขามาใชกับธุรกิจการจัดจำหนาย ทำใหบริษัทฯ 

สามารถตรวจสอบยอดขายและวางแผนการจัดจำหนายของรานคาไดอยางแมนยำ ซ่ึงสงผลใหฝายขายและฝายการตลาด

สามารถปรับเปล่ียนกลยุทธทางการขายและการตลาดไดรวดเร็วและทันกับสถานการณในชวงเวลานั้นๆ ตามขอมูลที่ไดรับ

มาจากการวิเคราะหฐานขอมูลผานระบบดังกลาว

4) ระบบการขนสง (Logistic) ที่มีประสิทธิภาพ

สำหรับการบริหารและจัดการระบบการขนสง บริษัทฯไดใชบริการการจัดเก็บสินคาคงคลังและจัดสงสินคาโดยบริษัท  

ขนสงท่ีมีความนาเชื่อถือในอันดับตนๆของประเทศไทย ท้ังในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด โดยสามารถจะตอบสนองความ 

ตองการสินคาไดตรงตามเวลาท่ีกำหนดไว  

ÀÒÇÐ¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹ 
เน่ืองจากปจจุบันมีบริษัทเพลงตางๆมากมายทั้งขนาดใหญและเล็กท่ีผลิตผลงานเพลงออกสูตลาดในหลากหลาย 

แนวเพลง ทำใหการแขงขันรุนแรงมากยิ่งขึ้น ทั้งในแงของปริมาณ และแนวเพลงท่ีนำเสนอตอผูบริโภค และผูบริโภคเองก็

มีโอกาสในการเลือกซื้อสินคาใหตรงตามความพึงพอใจและความตองการมากยิ่งขึ้น ประกอบกับปจจุบันมีเทคโนโลยีที่ทัน

สมัย ทำใหการละเมิดลิขสิทธิ์ทำไดงายและกระจายเปนวงกวางในกลุมผูบริโภค อาทิ  MP3, download เพลง หรือ CD

ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่งจะสงผลใหความนิยมของผูบริโภคเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว จึงทำใหปจจุบันธุรกิจการจัดจำหนาย

สินคาลิขสิทธิ์นั้นตองพิจารณาใหถูกชองทาง เวลา และสามารถเขาถึงความตองการของผูบริโภคไดมากขึ้น ดังนั้นการ

ประกอบธุรกิจการจัดจำหนายนี้ จึงตองสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธทางการตลาดในการนำเสนอสินคาไดตลอดเวลา

¼Å¡ÃÐ·ºμ‹ÍÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ
-ไมมี-
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¡ÒÃ¨Ñ´à¡çºÅÔ¢ÊÔ·¸Ôì
บริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จำกัด หรือในชื่อยอวา TCC (THAI CORYRIGHT COLLECTION CO., LTD.) เปนบริษัทฯ 

ในเครือที่ทำหนาที่จัดเก็บลิขสิทธิ์ผลงานตางๆที่ถูกนำไปใชในเชิงพาณิชยใหกับบริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) 

ÅÑ¡É³Ð¼ÅÔμÀÑ³±�ËÃ×ÍºÃÔ¡ÒÃ
TCC ไดจำแนกประเภทของผลิตภัณฑตามประเภทของลิขสิทธิ์งานเพลงออกเปน 2 กลุมคือ 

1) ประเภทสิทธิเผยแพรตอสาธารณชน  

เพื่อใชในธุรกิจที่มีการแสดงสดหรือใชงานดนตรีกรรมในรูปแบบตางๆ รวมถึงงานดนตรีกรรมผานสิ่งบันทึกเสียง

และคาราโอเกะ อาทิเชน ตูเพลง (Juke Box), รานคาราโอเกะ, รานอาหาร, โรงแรม, หางสรรพสินคา, สายการบิน, 

วิทยุกระจายเสียง เปนตน 

2) ประเภทสิทธิทำซ้ำ และดัดแปลง ไดแก 

  - กลุมผูประกอบธุรกิจการลงโปรแกรมเพลงใหแกผูประกอบการคาราโอเกะ  

  - กลุมเอเยนซี่โฆษณาที่รับผลิตโฆษณาที่ใชเพลงเปนสวนหลักในการดำเนินเรื่อง หรือสวนประกอบ

    ของภาพยนตรโฆษณา 

  - ผูท่ีนำผลงานเพลงไปทำซ้ำหรือดัดแปลงในเชิงพาณิชย เชน ผลิตอัลบ้ัมเพลงเกานำมารองใหม ผลิตเพลงแปลง 

      หรือการนำเพลงไปบันทึกรวมใหมเพ่ือกิจการอยางใดอยางหนึ่ง

  - กลุมผูใหบริการรานอินเตอรเน็ตคาเฟ เกมสออนไลน ท่ีจัดใหมีบริการฟงเพลงภายในสถานประกอบกิจการ

  - กลุมผูใหบริการโหลดเพลงผานโทรศัพทมือถือ (เสียงเรียกเขา) จากสถานประกอบกิจการโดยไมผาน

    ระบบโอเปอรเรเตอร

¡ÒÃμÅÒ´áÅÐÀÒÇÐ¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹
¡ÒÃμÅÒ´

ก. กลยุทธทางการตลาด

1) กลยุทธเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ 

ในป 2553 บริษัทฯ เนนการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ โดยการบริหารแบบตรึงพื้นท่ีตามศักยภาพใหมากท่ีสุด 

ผสมผสานกับการนำระบบการจัดทำแผนที่เขามาใชประโยชนในการวางแผนติดตามลูกคาสมาชิก เพิ่มทีมงานตรวจสอบ

ความถูกตองเพื่อใหไดขอมูลที่ชัดเจน ครบถวน ของแตละประเภทการใชงานในแตละพื้นท่ี ซ่ึงจะสงผลใหสามารถจัดเก็บ

คาลิขสิทธิ์จากผูใชงานไดถูกตองและมากที่สุด

 

2) กลยุทธการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายและการบริการหลังการขาย

TCC ไดเตรียมการรับมือกับสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ตั้งแตป พ.ศ. 2552 โดยการจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย เพื่อ 

สนับสนุนใหผูประกอบการและตัวแทนสามารถทำธุรกิจไดอยางราบรื่น เพ่ือเปนการรักษาตลาดและเสริมสรางมูลคาเพิ่มใน

ธุรกิจในระยะยาว

ทางบริษัทฯ ไดทำการรณรงคเพื่อสรางทัศนคติของผูประกอบการใหเห็นถึงประโยชนจากการใชงานลิขสิทธิ์อยางถูกตอง 

ตลอดจนการคุมครองสิทธิ พรอมทั้งนำกิจกรรมการสงเสริมการขายและการบริการหลังการขายมาผสมผสานเพื่อเปน

การสรางความม่ันใจและผูกพันกับตราสินคาของบริษัทฯ (TCC) ในระยะยาว ขยายฐานลูกคาสมาชิกเพิ่มมากขึ้น การตั้งเปา

เพื่อรับสวนลดสำหรับสมาชิกผูซื้อลิขสิทธิ์ประเภทตางๆ การบริการใหคำแนะนำดานกฎหมายลิขสิทธิ์ การใหสวนลดพิเศษ

ในกรณีตางๆ และกิจกรรมอื่นๆที่ตอบสนองตอกลุมลูกคาสมาชิก 
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3) กลยุทธการปราบปรามผูทำละเมิดลิขสิทธิ์ในชองทางคาราโอเกะ

ในป 2553 บริษัทฯ ไดมีการวางแผนปราบปรามผูทำละเมิดลิขสิทธิ์ใหครอบคลุมทุกพื้นท่ี โดยเฉพาะมุงเนนไปยังในเขต

พื้นท่ีสำคัญๆ เพื่อสงผลใหเกิดการชำระคาลิขสิทธิ์ โดยเฉพาะในกลุมธุรกิจสถานประกอบการคาราโอเกะ และผูใชผลงาน

เพลงในการประกอบธุรกิจที่มีผูมีอิทธิพล จงใจละเมิดลิขสิทธิ์อยูเปนจำนวนมาก การวางแผนกลยุทธในการเขาปราบปราม

ผูจงใจละเมิดลิขสิทธิ์จึงยังเปนสิ่งจำเปนที่จะสงผลใหผูประกอบการชำระคาลิขสิทธิ์เขามาอยางถูกตอง 

4) กลยุทธการขยายชองทางการจัดเก็บคาลิขสิทธิ์ชองทางใหม

บริษัทฯ ไดดำเนินการขยายกลุมเปาหมายในการจัดเก็บลิขสิทธ์ิใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีในการจัดเก็บคาลิขสิทธ์ิของบริ€€€€ษัทฯ 

เพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ืองต้ังแตป 2549 - 2553 เชน ในสวนของสถานท่ีจำหนายเคร่ืองใชไฟฟา, สถานท่ีจำหนายเคร่ืองคอมพิวเตอร,

สถานประกอบการสายการบิน, สถานประกอบการโรงแรม, วิทยุกระจายเสียง, หางสรรพสินคา มินิมารท รานสะดวกซื้อ, 

เคเบิ้ลทีวี, กลุมเอเยนซี่โฆษณา และกลุมผูผลิตรายการโทรทัศน

ในป 2553 บริษัทฯ ไดวางเปาหมายในการมุงเนนการจัดเก็บคาลิขสิทธิ์ในกลุมเปาหมายใหมๆ มากขึ้น เชน กลุมสถาน

ประกอบกิจการอินเตอรเน็ตคาเฟ, เกมส ที่นิยมใหบริการแกลูกคาเลือกฟงเพลง ซึ่งมีปริมาณการเติบโตอยางรวดเร็ว 

กลุมสถานประกอบกจิการโหลดเพลงผานโทรศพัทมอืถือทีใ่หบรกิารโหลดเพลงผานโทรศพัทมอืถอืในลกัษณะเปนเสยีงเรยีกเขา 

ซึ่งมีปริมาณผูใชโทรศัพทประมาณ 62 ลานเครื่อง มีสถานประกอบกิจการจำหนาย-รับโหลดเพลงผานโทรศัพทมือถือ 

กวา 50,000 ราย และยังมีทิศทางของการเกิดอุปกรณเครื ่องเลนคาราโอเกะ ท่ีมีผูผลิตหลายรายใหความสนใจใน

การทำตลาดเครื่องเลนคาราโอเกะ ทั้งตลาดบาน (HOME USED) และตลาดเชิงพาณิชย (COMMERCIAL USED) 

ซึ่งจำตองมีการขออนุญาตนำงานอันมีลิขสิทธิ์ไปใช รวมถึงตลาดเครื่องใชไฟฟาที่ตองใชงานลิขสิทธิ์ มีการเจริญเติบโต 

และทำการตลาดอยางรวดเร็ว ซ่ึงสามารถสรางมูลคาทางการตลาดใหกับบริษัทฯ ไดในอนาคต

ÀÒÇÐ¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹ 
ก. มูลคาตลาดการจัดเก็บลิขสิทธิ์เพลงและแนวโนมการเติบโต

ตลาดการจัดเก็บลิขสิทธิ์เพลงคาราโอเกะของประเทศไทยในป 2553 ที่ผานมา มีมูลคาประมาณ 500 ลานบาทเศษ 

ซึ่งเปนอัตราคงที่จากป 2552 อันเนื่องจากยังมีสาเหตุจากสภาพปญหาการเมืองที่ไมมั่นคง สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของ

ประเทศท่ีมีการชะลอตัวสงผลใหธุรกิจคาราโอเกะตองชะลอตัวลงเนื่องจากมีผูใชบริการลดลงโดยแบงเปนกลุมตางๆ ไดแก

• ตูคาราโอเกะตลาดมีการหดตัวลง มีผูใชบริการลดลงสงผลกระทบถึงรายไดของผูประกอบการ เกิดการขยายตัว      

     ของกลุมสต๊ิกเกอรปลอมที่หลอกขายเพื่อเก็บคาคุมครองในพื้นท่ีตางๆ

• บูธคาราโอเกะผูประกอบการรายยอย พากันทยอยปดตัวลง และผูประกอบการรายใหญขยายพื้นท่ีแทน

• รานคาราโอเกะ ภาพรวมของตลาดยังคอนขางคงที่ มีการสับเปลี่ยนผูประกอบการรายเกาที่เลิกกิจการ และมี

  ผูประกอบการรายใหมเปดสาขาใหมและขยายกิจการ

ข. แนวโนมภาวะการแขงขัน

ในธุรกิจการจัดเก็บคาลิขสิทธิ์นั้น จะมีภาวะการการแขงขันแบงเปน 2 สวน คือ

1. กลุมผูนำตลาด จะมีการแขงขันกันนอยเพราะผูประกอบการมีความจำเปนตองใชลิขสิทธิ์ของทั้งสองกลุมอยูแลว   

แตปจจัยที่จะสงผลใหสามารถจัดเก็บคาลิขสิทธิ์ไดเพิ่มขึ้น จะขึ้นอยูกับประสิทธิภาพในการจัดเก็บและการปราบปราม

ผูละเมิดของแตละองคกรมากกวา
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2. องคกรขนาดเล็กในตลาด การแขงขันจะมีมากขึ้นแตก็จะไมรุนแรง เน่ืองจากกำลังซื้อของผูประกอบการแตละรายมี 

จำกดั จงึตองเลือกผลงานของบางองคกรเพราะไมสามารถซ้ือไดครบ   สงผลใหองคกรเล็กๆ ตองใชกลยทุธการขายในราคาต่ำ 

และการแถมใหกับผูประกอบการ ซ่ึงบางองคกรตองกระทำการจับผูละเมิดลิขสิทธิ์บนผลงานเพลงขององคกรอื่น ซึ่งสราง 

ปญหาใหกับธุรกิจนี้คอนขางมาก

ดวยเหตุนี้ในป 2553 การแขงขันของ 2 องคกรผูนำตลาด จะเนนไปในแนวทางการพัฒนาระบบจัดเก็บ การตรวจสอบ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหครอบคลุมทุกพื้นที่ การพัฒนาบุคลากร การบริหารระบบขอมูล มากกวาการแขงขันกันเพื่อแยง 

สวนแบงทางการตลาด ซ่ึงจะสงผลใหธุรกิจโดยรวมเติบโตมากขึ้น

¼Å¡ÃÐ·ºμ‹ÍÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ
- ไมมี -

¸ØÃ¡Ô¨ Online
ÅÑ¡É³Ð¼ÅÔμÀÑ³±�ËÃ×ÍºÃÔ¡ÒÃ

ธุรกิจออนไลน ถือวาเปนธุรกิจที่เปนรากฐานของธุรกิจตางๆในโลกยุคใหม  ซ่ึง 10 ปที่ผานมา ธุรกิจออนไลนจะขึ้นอยู

กับคอมพิวเตอรที่มีการใชเพียงแคเวบไซด, อีเมลล, Chat เทานั้น แตในชวง 2-3 ปหลัง ธุรกิจออนไลนเขาไปสูอุปกรณอีก 

มากมาย เชน มือถือ, โทรทัศน, เครื่องเลนเกม, เน็ตบุค ฯลฯ โดยเฉพาะมือถือ ซ่ึงกำลังกาวจากเครื่องมือสื่อสารธรรมดา    

เปนศูนยกลางการออนไลนในชีวิตประจำวัน เพราะสามารถออนไลนไดทุกที่ เทคโนโลยี 3G คือตัวแปรสำคัญนั้น ท่ีจะทำให 

มือถือสามารถออนไลนไดทุกที่และตลอดเวลา การที่ธุรกิจออนไลนเติบโตทั่วโลกเปนเพราะบริษัทที่เปนเจาของคอนเทนต  

สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดเองแบบครบวงจร กลาวคือเปนท้ัง มีเดีย, คลังสินคา, มีฐานขอมูลกลุมเปาหมายเอง, 

มีตลาดเอง และสามารถจัดจำหนายไดเอง โดยไมผานคนกลาง อีกทั้งสามารถทำใหกลุมเปาหมายเขาถึงสินคาที่มีจำนวน

มากไดโดยไมตองกังวลเร่ืองขีดจำกัดของพ้ืนที่หนาราน เชน ไมจำเปนตองวางขายเฉพาะเพลงท่ีฮิต แตกลุมเปาหมาย

สามารถเขาถึงเพลงนับลานไดดวยตัวเอง

ธุรกิจออนไลนของ RS มีทั้งหมด 2 ผลิตภัณฑ โดยท้ังหมดจะใชฐานขอมูลเดียวกัน กลาวคือ ไมวาผูใชจะสมัครสมาชิก 

จากท่ีใด เราก็สามารถวิเคราะหขอมูลขามไปมาทั้ง 2 ผลิตภัณฑไดทั้งหมด ชวยใหรูพฤติกรรมผูบริโภคในเชิงลึก โดยทั้ง 2 

ผลิตภัณฑนั้นประกอบดวย

1. pleng.com เปน Digital Music Store รานขายเพลงในรูปดิจิตอลแบบครบวงจร โดยเนนการใหบริการฟง, 

ดูคลัง Music Streaming ขนาดใหญและครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย

• กลุมเปาหมายหลัก 12 - 35 ป (มัธยมตน - คนทำงานท่ัวไป)

• เนนการบริการทั้งคนหาขอมูลเพลงท่ีสะดวกและฟงหรือดู เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเขาถึงขอมูลอยางสะดวกสบาย

 ของกลุมเปาหมาย 

• เนนการสรางรายไดจากการดาวนโหลด และการฟง Streaming เพลงตางๆ

• เนนการสรางรายไดจากการขายโฆษณา และผูสนับสนุนกิจกรรมตางๆ    
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2. skoolbuz.com เปนเว็บไซตการศึกษาที่ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานราชการ เปนการทำ CSR เพื่อการศึกษา 

ท่ัวประเทศ โดยอาศัยระบบ Social Network เชื่อมโยงโรงเรียนทั่วประเทศดวยกัน ซึ่งจะทำใหครูและนักเรียนทั่วประเทศ

สามารถแชรความรูใหกันไดอยางงายดาย และขอมูลทั้งหมดก็จะกลายเปนหองสมุดดิจิตอลขนาดใหญที่ใหกลุมเปาหมาย   

สามารถคนควาไดอยางสะดวกและฟรี เปนการยกระดับการศึกษาของเมืองไทยใหกาวทันเทคโนโลยีี

• กลุมเปาหมายหลักคือ 15-22 ป (มัธยมตน-มหาวิทยาลัย)

• เนนการสรางภาพลักษณที่ดีตอสังคมในระดับองคกรใหญ

• เนนการขยายฐานผูใชใหครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย

¡ÒÃμÅÒ´áÅÐÀÒÇÐ¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹
¡ÒÃμÅÒ´

สำหรับธุรกิจออนไลนในเมืองไทย ถือวายังลาหลังประเทศตางๆอยางมาก เพราะเจาของธุรกิจเก่ียวกับออนไลนสวนใหญ 

มองธุรกิจนี้ในแบบ Traditional Media คือรูปแบบโฆษณาแบบเกา เนนการขายโฆษณาที่ผูใชผานไปมามากๆ ซึ่งถือวา

ไมไดใชประโยชนของออนไลนใหเปนประโยชน เพราะกลุมผูใชคอนขางตอตานโฆษณาประเภทน้ีบนออนไลน เพราะถือวา 

รุกล้ำความเปนสวนตัว จึงทำใหเกิดชองวางใหธุรกิจออนไลนตางชาติเขามามีบทบาทอยางมากในเมืองไทย เชน Hi5, 

MSN, Youtube, Facebook, iTunes เปนตน ซึ่งในเอเชียท่ีเจริญแลวอยางเชน จีน, ญ่ีปุน, เกาหลี, ไตหวัน, สิงคโปร                

ตางก็มีธุรกิจคอมมูนิตี้ออนไลนของตัวเองที่มีผูใชสูงกวาจากตางชาติ โดยเฉพาะในชวง 2-3 ปหลังท่ีธุรกิจออนไลนนำ

เทคโนโลยีท่ีเรียกวา Social Network เขามาใช ทำใหเปนการกาวกระโดดคร้ังใหญของวงการ ไมวาจะเปน Myspace, Hi5, 

Youtube, Facebook, Twitter เปนตน เพราะผูบริโภคจะกลายเปนท้ังผูสรางและผูรับ ผูบริโภคเปนผูโฆษณาสินคาใหเรา 

เองแบบปากตอปาก (Social Media) ซ่ึงนาเชื่อถือกวาเจาของสินคาโฆษณาเอง 

นอกจากน้ีธุรกิจออนไลนยังครอบคลุมไปถึงมือถือแบบ Smart Phone ซึ่งผูบริโภคสวนใหญใชออนไลน เชน iPhone, 

BlackBerry, Nokia Smart Phone ฯลฯ ธุรกิจของ Smart Phone จะเนนสรางตลาดของตัวเองมากขึ้น (Market Place) 

เนนการสื่อสารแบบ Social Network มากข้ึน ซึ่งทำใหผูบริโภคสามารถเชื่อมโยงกันไดตลอดเวลาผานการออนไลน ทำใหป 

2553 ถือวาเปนโอกาสทองของธุรกิจออนไลนอยางมาก
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1. Pleng.com
เนื่องจากธุรกิจเพลงทั่วโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางสูง จาก Physical (ประเภท CD) ไปสู Digital อยาง MP3 

แทบจะท้ังหมดแลว โดยเฉพาะในอเมริกาและอังกฤษ หลายๆ บริษัทท่ีขาย Physical ตองเปล่ียนตัวเองมาสู Digital Store 

เต็มตัว ในเมืองไทยเองยังไมมีการจัดการระบบเพ่ือรองรับ Digital Music Store อยางชัดเจน มีเพียงความพยายาม 

บาง แตดวยความรูดานระบบท่ียังไมดีพอ การเขาใจพฤติกรรมผูบริโภคนอย ทำใหไมประสบความสำเร็จ ผูที่จะสามารถ 

เดินธุรกิจ Digital Music Store ไดนั้น ตองมีจำนวนคอนเทนตในปริมาณท่ีมาก ราคาขายไมแพง ชองทางการจายเงินสะดวก 

และท่ีสำคัญคือผูบริโภคสามารถเขาถึงคอนเทนตไดงาย

ดวยระบบ Social Network ท่ีชวยใหการเขาถึงขอมูลของผูบริโภคงายขึ้นอีก Pleng.com จึงพัฒนารูปแบบใหมทั้งหมด 

จัดระบบการขาย หนาราน ชองทางการจายเงิน ฯลฯ เพ่ือใหสอดคลองกับธุรกิจเพลงในโลกท่ีประสบความสำเร็จ บวกกับ   

พฤติกรรมจริงของผูบริโภคในเมืองไทย ทำใหเห็นโอกาสอยางมากในการเปน  Digital  Music Store ที่ครบวงจรที่สุด 

ในเมืองไทย ซึ่งสามารถใชงานไดในทุก Device เชนใน BlackBerry เปนตน

นอกจากนี้ ตลาด Digital Music ยังมีกลุมเปาหมายใหมที่กำลังเติบโต เชน กลุมเพลงลูกทุง กลุมเพลงเกา ซึ่งถือวา

เปนตลาดใหญ และมีกำลังซ้ือสูง

2. Skoolbuz.com
ดวยปจจุบัน ธุรกิจออนไลนแขงกันที่ฐานขอมูลเฉพาะ ใครมีจุดเดนท่ีแตกตางออกไปในตลาด ก็จะสรางกลุมผูใชงาน

ใหมๆ ไดมากข้ึน โดยเฉพาะ Search Engine เพราะผูใชออนไลนปจจุบันคนหาขอมูลเอง และตองการขอมูลเฉพาะมากข้ึน 

Skoolbuz เขามาตอบโจทยความตองการนี้ โดยมีผูใชที่เจาะจงคือนักเรียน นักศึกษาและครูทั่วประเทศ ทำใหขอมูลเจาะจง 

จะเก่ียวกับการศึกษาโดยเฉพาะ และเม่ือมีผูใชมากข้ึน ฐานขอมูลมากข้ึนก็จะสามารถวิเคราะหขอมูลขามผลิตภัณฑไดนำไปสู    

การทำธุรกิจออนไลนตอไป รวมไปถึงการทำธุรกิจออนไลนในเชิง B2B ระหวางองคกรใหญๆ ที่ตองการทำ CSR 

ที่ไดผลจริงๆ เกิดขึ้นจริง เขาถึงกลุมเปาหมายจริงๆ การเปดผลิตภัณฑ Skoolbuz.com นั้นจะอางอิงฐานขอมูลเดิมที่มี 

อยูกวา 2 ลานคน ใหเขามาใช Skoolbuz.com ไดเลย

ÀÒÇÐ¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹
1. Pleng.com
เดิมทีการแขงขันในตลาดออนไลนในเมืองไทยที่มีการใหบริการขอมูลเกี่ยวกับเพลงคอนขางจะมีเยอะมาก แตไมกอ

ใหเกิดธุรกิจโดยตรง เปนเพียงการใชคอนเทนตประเภทเพลงไปดึงความสนใจของผูเขาชมเว็บไซดเทานั้นแตในทิศทางใหม 

คือการนำ Pleng.com ซึ่งมี Traffif ic การเขาชมสูง ไปสู Digital Music Store รานขายเพลงออนไลน นับวาเปนการเปด

ตลาดธุรกิจเพลง Digital แบบเต็มตัวในเมืองไทย แมวาจะมีรานขายเพลงออนไลนอยูบางในเมืองไทย แตก็คอนขางนอย

และไมไดรับความนิยม ดวยความรูความเขาใจในระบบการจัดการ การนำเทคโนโลยีสมัยใหมมาใช การเขาใจตลาด 

อยางแทจริง และจำนวนคอนเทนตที่มี เปนปจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจประเภทนี้ ซ่ึงประสบความ สำเร็จอยางมากทั่วโลก 

เพราะธุรกิจเพลงในโลกวันนี้ กาวเขาสู Digital Music แลว 90% แนนอนวาในเมืองไทยก็ตองหมุนตามโลกเชนกัน
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2. Skoolbuz.com
สำหรับในตลาดออนไลนแลว คอมมูนิตี ้ทางการศึกษามีอยูบาง แตไมประสบความสำเร็จเทาที่ควร เพราะเน้ือหา 

รูปแบบ คอนขางลาสมัยและหนักไปทางวิชาการอยางมาก ทำใหกลุมเปาหมายจริงๆคือนักเรียน นักศึกษาไมใหความสนใจ 

ซึ่งในตางประเทศถือวาเปนสิ่งที่ไดรับความสนใจอยางมาก เชน Wikipedia.com เปนตน ดังนั้นตลาดออนไลนดาน

การศึกษาจึงไมมีผูที่ลงมาใหความสนใจมากนัก ท้ังๆที่กลุมเปาหมายคอนขางกวาง และมีความจำเปนตอชวีิตประจำวัน

อยางย่ิง เนื่องจากการศึกษาปจจุบันจำเปนตองหาขอมูล แลกเปล่ียนความรูกัน ซึ่งแหลงคนหาเดียวของนักเรียนไทยคือ 

google.com ทำใหวงความรูและความชัดเจนของขอมูลไมตรงตามความตองการมากนัก ดังนั้นชองวางทางการตลาดยัง

มีอยูอีกมาก

¡ÒÃ Ñ̈´ËÒ¼ÅÔμÀÑ³±�ËÃ×ÍºÃÔ¡ÒÃ
1. Pleng.com
รานขายเพลงออนไลน จะเปนการนำเอาคอนเทนตเพลงทั้งหมด ทั้งของ RS และคายเพลงอื่นๆที่ทำสัญญาการขาย

ในระบบดิจิตอล มาแปลงเปนคอนเทนตประเภทดิจิตอลเพื่อวางขาย โดยแตละเพลง ท้ัง MP3 และวิดีโอ MP4 

จะถูกปอนขอมูล Metadata (ขอมูลเชิงลึกของแตละเพลง เชน ชื่อคาย ชื่อศิลปน ชื่อเพลง เน้ือรองท้ังหมด ผูแตง 

ความเร็วของเพลง สไตลของเพลง ปที่วางขาย ฯลฯ) เพ่ือใหเกิดการคนหาของผูบริโภคอยางสมบูรณ (Genius Search) เชน 

ผูบริโภคชอบเพลงแบบเพลงชาของโฟรมด ระบบสามารถปอนเพลงอ่ืนๆที่มีสไตลคลายกัน และศิลปนท่ีมีสไตลคลายกัน 

นำเสนอใหกับผูบริโภคไดทันที เปนตน ซ่ึงในเมืองไทยยังไมมีการจัดเก็บขอมูลในลักษณะน้ี ตางกับตางประเทศท่ีเก็บขอมูล 

เชิงลึกมานานหลายปแลว ทำใหเปนกลยุทธหลักในการขายดิจิตอล

2. Skoolbuz.com
ขอมูลทางการศึกษาของ Skoolbuz จะเร่ิมสรางคลังขอมูลจากหนวยงานราชการที่เก็บรวบรวมขอมูลเอาไวทั่วประเทศ 

ทั้งตัวหนังสือ รูปภาพ และวิดีโอ เพื่อเปนจุดเริ่มตนในการคนหาขอมูลเบื้องตนได และจะทำการเขา Workshop กับ    

โรงเรียนในกลุมท่ีเขารวมทั่วประเทศ เพื่อใหรูจักวิธีใช Skoolbuz.com ใหเกิดประโยชนทั้งครูและนักเรียน ทำใหชองวาง

ดานเทคโนโลยีของครูและนักเรียนแคบลง และเกิด User-Generated Content ของกลุมผูใชทั่วประเทศ ชวยใหขอมูล 

การศึกษาไปไดทั่วถึงกันเปนเครือขาย (Social Network)

¼Å¡ÃÐ·ºμ‹ÍÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ
-ไมมี-
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¸ØÃ¡Ô â̈ªÇ�ºÔ«
รายไดจากธุรกิจโชวบิซ มาจาก 2 สวน ไดแก การจัดคอนเสิรตและอีเวนท ใหกับภาครัฐและเอกชนและการบริหารศิลปน

¡ÒÃ Ñ̈´¤Í¹àÊÔÃ�μáÅÐÍÕàÇŒ¹·� ãËŒ¡ÑºÀÒ¤ÃÑ°áÅÐàÍ¡ª¹
ÅÑ¡É³Ð¼ÅÔμÀÑ³±�ËÃ×ÍºÃÔ¡ÒÃ

ประเภทของธุรกิจการแสดงและอีเวนท เปนอีกรูปแบบหน่ึง ประเทศไทยท่ีมีการขยายตัวอยางรวดเร็ว เนื่องจากสินคา 

บริการ และเอเจนซี่โฆษณา หันมาจัดสรรงบประมาณในแงของ Below The Line มากขึ้นในรอบหลายปที่ผานมา สืบเนื่อง

มาจากเวลาคาโฆษณาสื่อทางโทรทัศน จะมีราคาสูงมากขึ้น ประกอบกับสินคาในประเภทเดียวกันมีคูแขงทางการคามากขึ้น

อารเอสมีความเชี่ยวชาญในการจัดคอนเสิรตและอีเวนท ผลิตผลงานไดสอดคลองกับแผนการตลาดของสินคา บริการ 

และเอเจนซี่ ที่หันมาลงทุนในส่ือกิจกรรม หรือ Below The Line ประเภทการแสดงและอีเวนท โดยมีการเสนอแผนงาน 

รูปแบบส่ือกิจกรรมบันเทิงตางๆ ใหมีความตอเนื่องและสงผลตอธุรกิจในระยะยาวได

¡ÒÃμÅÒ´áÅÐÀÒÇÐ¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹
¡ÒÃμÅÒ´

ก. กลยุทธการตลาด

 1. นำเสนอรูปแบบงานที่มีคุณภาพ

 2. นำรูปแบบการจัด Event แบบสากล และเทคโนโลยีมาประยุกตใช

 3. นำเสนอการบูรณาการ (Integrate) เชิงลึกระหวางสินคา กับงาน Event เพื่อเปนการสรางกระแสตลาด

ข. ลักษณะลูกคา และกลุมเปาหมาย

 1. กลุมผูสนับสนุนดานการเงิน

 2. กลุมผูสนับสนุนดานส่ือ และอ่ืนๆ

 3. กลุมผูชมงาน Event และกลุมผูบริโภคท่ัวไป

ÀÒÇÐ¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹
สำหรับธุรกิจการจัดคอนเสิรต และ Event ในประเทศไทยจะจัดแบงเปน 3 กลุมใหญ ดังนี้

1.  กลุมบริษัทประเภท จัดทำ Presentation และ Event Organizer ที่ใหบริการรับจัด Event ท่ัวไปใหกับสินคา  

 และบริการ

2. กลุมบริษัทประเภท Local Event Promoter ท่ีใหบริการจัดการแสดง โชว คอนเสิรตโดยเปนผูลงทุนในการทำ  

 ตลาด จัดงานเอง และ / หรือ รวมกับบริษัทอ่ืนๆ ในประเทศ

3.  กลุมบริษัทประเภท International Event Promoter ท่ีใหบริการจัดการแสดง โชว คอนเสิรต โดยผูลงทุน   

 และใหบริการในการทำแผนตลาด จัดงานเอง และ / หรือ รวมกับบริษัทอื่น โดยเปนผูคัดสรรงานเพื่อมา

 ทำตลาดในประเทศ
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การจัดคอนเสิรต และ Event ในประเทศไทย มีการแขงขันคอนขางสูง เน่ืองจากมีผูประกอบการ ทั้งบริษัทท่ีมีขนาดเล็ก 

กลาง และใหญ เปนจำนวนมาก แตในขณะเดียวกันธุรกิจนี้ก็มีโอกาสทางดานธุรกิจสูง เนื่องจากแผนการตลาดสวนใหญของ 

สินคาตางๆ จะจัดสรรงบประมาณของ Blow The Line เพ่ิมขึ้นทุกๆปเชนกัน 

อารเอสเปนบริษัทบันเทิงขนาดใหญ ซึ่งมีขอไดเปรียบในการดำเนินธุรกิจการจัดคอนเสิรตและอีเวนท เนื่องจากมีศิลปน 

นักรอง ที่ไดรับความนิยมอยูในสังกัดเปนจำนวนมาก อีกทั้งมีธุรกิจสื่อครบวงจร ทั้งสื่อโทรทัศน สื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ 

และส่ือในหางโมเดิรนเทรด ทำใหมั่นใจไดวาการจัดคอนเสิรตและอีเวนกับบริษัทฯ  จะตอบสนองความตองการของลูกคา

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

¼Å¡ÃÐ·ºμ‹ÍÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ
- ไมมี -

¡ÒÃºÃÔËÒÃÈÔÅ»�¹

ÅÑ¡É³Ð¼ÅÔμÀÑ³±�ËÃ×ÍºÃÔ¡ÒÃ
เนื่องจากอารเอสดำเนินธุรกิจบันเทิงแบบครบวงจรมาจนกระท่ังถึงปจจุบัน พบวามีศิลปน นักแสดงในสังกัดมากมาย  

ซึ่งศิลปนและนักแสดงเหลานี้ถือเปนสินทรัพยของอารเอส ท่ีสรางมูลคาและเปนตัวแทนของบริษัทฯในการเขารวมกิจกรรม

กับองคกรอื่นๆ รวมทั้งการรับงานหลังจากออกอัลบั้มและโปรโมทผลงานเพลงจนเปนท่ีนิยมแลว

การบริหารศิลปน คือ การจัดการงานตางๆเพื่อใหเกิดมูลคาเพิ่มแกตัวศิลปน  มุงเนนในการสรางงานเพื่อเสริมสราง 

รายไดใหกับศิลปนในสังกัด นอกเหนือจากการออกผลงานเพลงหรือผลงานแสดงตามปกติ โดยผลงานเหลานี้จะตองสอด

คลองและเกื้อหนุนใหภาพลกัษณของศิลปนดีขึ้นหรือชัดเจนข้ึน ซ่ึงงานท่ีกลาวมาขางตนสามารถแบงออกเปน 2 ประเภท 

ดังนี้

1. §Ò¹âªÇ�ºÔ« «Öè§ÊÒÁÒÃ¶áº‹§ÍÍ¡ä´Œà»š¹
 a. การจัดแสดงคอนเสิรตทั้งในประเทศและตางประเทศ

 b. งานโชวตัว ไมวาจะเปนการรองเพลง เดินแบบ สัมภาษณ เลนกีฬา ฯลฯ

 c. งานจางแสดงเพ่ือเก็บบัตรเขาชมในลักษณะลอมรั้ว

 d. การรับจางผลิตงานตามความตองการของลูกคา

2. §Ò¹äÅà«‹¹Ê� «Öè§ÊÒÁÒÃ¶áº‹§ÍÍ¡ä´Œà»š¹
 a. งานพรีเซนเตอร ไลเซนส

 b. งานเมอรชั่นไดซ ไลเซนส

 c. งานโปรโมชั่น ไลเซนส
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¡ÒÃμÅÒ´áÅÐÀÒÇÐ¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹
¡ÒÃμÅÒ´

บริษัทฯ ใชทั้ง Mass Customization Strategy และ Customization Strategy เปนกลยุทธหลักในการทำงาน (ขึ้น

อยูกับประเภทของการผลิตและการบริการ) โดยมุงเนนไปที่กลุมลูกคาโดยตรง (Direct Customer) เปนหลัก แตก็ไมละ 

เลยลูกคาในกลุมตัวแทน (Advertising Agency) ท้ังนี้ในการนำเสนองานใหกับลูกคานั้น ทางบริษัทฯ มุงเนนท่ีจะใหลูกคา 

ไดมองใหเห็นวางานที่บริษัทฯเสนอนั้น เปนเครื่องมือทางการตลาด (Marketing Tool) ในการที่จะทำใหลูกคาแตละราย   

ประสบความสำเร็จในวัตถุประสงคทางการตลาดท่ีต้ังไวของลูกคาทุกรายโดยอาศัยหลักการของ Entertainment Marketing 

ในการเขาถึงผูบริโภค

 

บริษัทฯ มีการบริหารจัดการศิลปนรูปแบบใหม โดยใหศิลปนสามารถรับงานเองได โดยราคาคาจางตองอยูในเกณฑ 

มาตรฐานของบริษัทฯ และศิลปนตองหักสวนแบงกลับมาใหบริษัทฯ ตามท่ีกำหนดไว ซ่ึงรูปแบบการบริหารจัดการใหมนี้  

ทำใหศิลปนมีงานและรายไดเพิ่มมากขึ้น และการบริหารจัดการ เกิดความคลองตัวมากขึ้น 

 

ÀÒÇÐ¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹
งานบริหารศิลปนนั้น การแขงขันในปที่ผานมานับวามีความเขมขนขึ้น เน่ืองจากมีคูแขงขันรายใหมที่เปนคายเพลง เขามา

มีบทบาทในตลาดมากขึ้น ทำใหมีตัวเลือกในตลาดคอนขางมาก อาทิ คาย Smallroom คาย Sony คาย True Fantasia  

เปนตน  

¼Å¡ÃÐ·ºμ‹ÍÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ
- ไมมี -
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การประกอบธุรกิจภาพยนตรมีลักษณะเดนของธุรกิจ พอสรุปได 5 ประการดังนี้

1. ตนทุนการสรางและคาใชจายในการโปรโมทภาพยนตรแตละเรื่องไมเทากัน จะแปรผันตามประเภทและขนาดของ 

 ภาพยนตร โดยเฉลี่ยอยูที่ระดับเรื่องละ 15-20 ลานบาท สำหรับตนทุนผลิต และอีกประมาณ 15-20 ลานบาท

 โดยเฉล่ียสำหรับคาใชจายในการโปรโมท 

2. ตนทุนผลิตสวนใหญประมาณรอยละ  60-70 เปนคาใชจายในการถายทำซ่ึงใชเวลาประมาณ 3-4 เดือน และข้ันตอน

 ในหองแล็ปใชเวลาประมาณ 2 เดือน

3. การขายงานภาพยนตร จะเริ่มจากการขาย Pre-Sale คือ การขายสิทธิ์ใหแกสายหนังตางจังหวัด, VCD, DVD, 

 การขายสิทธิ์ในการแพรภาพทางเคเบิลทีวี, สถานีโทรทัศนฟรีทีวี และการขายสิทธิ์ใหตางประเทศ

4. รายไดจากการเขาฉายในโรงภาพยนตรในระบบสวนแบง (Sharing) จากคาบัตรเขาชมภาพยนตรในเขตกทม. 

 และปริมณฑล ปจจุบันอัตราสวนแบงอยูที่รอยละ 50 

5. รายไดจากการนำภาพยนตรที่ออกจากโรงภาพยนตรไปบรรจุลงแผน VCD และ DVD ซ่ึงถาหากภาพยนตร

 เรื่องนั้นๆ ไดรับความนิยมมากตอนที่ฉายในโรงภาพยนตร ยอดขาย VCD และ DVD ก็จะสูงตามไปดวย

¡ÒÃμÅÒ´áÅÐÀÒÇÐ¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹

¡ÒÃμÅÒ´
1. ¡ÅÂØ·¸�¡ÒÃμÅÒ´
บริษัทฯ ใชกลยุทธการนำเสนอผลงานคุณภาพและตรงตามรสนิยมของตลาด โดยใหความสำคัญกับทุกขั้นตอนของการ

ผลิต เริ่มจากทีมงานทำการศึกษาประเมินเหตุการณสภาพตลาดและรสนิยมของตลาดผูชมในขณะนั้น และเม่ือไดโครงเร่ือง 

ที่เหมาะสมแลว จะเปนขั้นตอนการเขียนบท กำหนดตัวนักแสดงและกระบวนการถายทำ การตัดตอและการบันทึกเสียงดวย 

ความพิถีพิถันทำใหผลงานที่ออกมามีคุณภาพและตรงกับความนิยมของผูชม

2. ÅÑ¡É³ÐÅÙ¡¤ŒÒáÅÐ¡ÅØ‹ÁÅÙ¡¤ŒÒà»‡ÒËÁÒÂ
 1) กลุมลูกคาภาพยนตร

ลูกคาหลัก ไดแก โรงภาพยนตร สายหนังตางจังหวัด สถานีโทรทัศนประเภทฟรีทีวี เคเบิลทีวี ผูประกอบการ Home      

Entertainment และผูซื้อสิทธิ์ในตลาดตางประเทศ

3. ª‹Í§·Ò§¡ÒÃ¨ÓË¹‹ÒÂ
 1) ชองทางการจำหนายภาพยนตรมี 5 ชองทางดังนี้

  1. สายหนังตางจังหวัด

  2. ผูประกอบการโทรทัศนทั้งเคเบิลทีวี และฟรีทีวี

  3. ผูชมภาพยนตรในโรงภาพยนตรในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
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  4. ผูประกอบการธุรกิจ Home Entertainment ในรูปแบบของ Video, VCD และ DVD

  5. ผูซื้อสิทธิ์ในตลาดตางประเทศ

ÀÒÇÐ¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹
¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÀÒ¾Â¹μÃ�

ผูประกอบการภาพยนตรไทยรายใหญที่มีผลงานสรางอยางตอเน่ืองในปจจุบันมีจำนวน 5 รายหลักไดแก กลุมอารเอส 

สหมงคลฟลม ไฟวสตาร พระนครฟลม และจีทีเอช 

 

á¹Çâ¹ŒÁÀÒÇÐ¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹ 
บริษัทฯ ประเมินภาวะการแขงขันของธุรกิจภาพยนตรไทยวาจะมีการแขงขันท่ีเขมขนมากข้ึน แตจำนวนผูแขงขันลดนอยลง      

เนื่องจากในปจจุบันผูชมมีความพิถีพิถันในการเลือกชมภาพยนตรมากขึ้น  โดยหากภาพยนตรไทยเขาฉายพรอมกัน 2 หรือ 

3 เรื่อง ผูชมภาพยนตรมักจะเลือกชมเพียงเรื่องใดเรื่องหน่ึงเทานั้น นอกจากนี้หากมีภาพยนตรรอฉายในสัปดาหถัดไปหลาย

เรื่อง จะสงผลใหรอบฉายลดลงอยางรวดเร็วถาหากภาพยนตรเรื่องนั้นๆไมทำรายได 

ดวยเหตุนี้บริษัทฯจึงไดมีการปรับโมเดลของธุรกิจภาพยนตรขึ้นใหม เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณตลาด โดยจะจำกัด 

งบประมาณในการสรางภาพยนตรใหอยูในชวง 20-30 ลานบาท และหารายไดจากการขาย Sponsor หรือการสอดแทรก 

ผลิตภัณฑเขาไปในบทภาพยนตร เพ่ือลดความเสี่ยงจากการเขาฉายในโรงแตเพียงอยางเดียว นอกจากนี้ เชื่อวาผูผลิตจะ  

พยายามขยายชองทางการจำหนายออกสูตลาดตางประเทศมากข้ึน อันสืบเน่ืองมาจากการประสบความสำเร็จของภาพยนตร

ไทยหลายๆ เร่ืองในตลาดตางประเทศ ประกอบกับปญหาจากตลาดภายในประเทศดังไดกลาวมาแลวขางตน

¡ÒÃ Ñ̈´ËÒ¼ÅÔμÀÑ³±�ËÃ×ÍºÃÔ¡ÒÃ
การผลิตภาพยนตรของบริษัทฯมีความชัดเจนมากข้ึนท้ังในสวนของการคัดสรรโครงการ, การเลือกสรรผูกำกับภาพยนตร 

และทีมงานผลิต, แนวภาพยนตร เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคภาพยนตรในตลาดปจจุบัน 

ในดานการสรรหานักแสดงนั้น บริษัทฯ มีนโยบายการสรรหาที่เปนอิสระ ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของ Character     

ของนักแสดงกับบทภาพยนตรแตละเรื่อง สำหรับการสรรหาผูกำกับภาพยนตรที่ผานมานอกจากการรวมงานกับผูกำกับ 

ภาพยนตรมืออาชีพที่มีชื่อเสียง กลุมอารเอสไดผลิตผูกำกับใหมจากบุคลากรภายในที่มีแนวคิดสรางสรรคเพื่อเสนองาน 

ภาพยนตรที่มีรูปแบบใหมๆ ไมซ้ำแนวตลาดเดิม ทำใหงานภาพยนตรของกลุมอารเอสเปนที่นาติดตามของผูชมภาพยนตร

ตลอดมา และเนื่องดวยการดำเนินแผนงานผลิตภาพยนตรที่ตอเน่ืองทำใหบุคลากรดานตางๆ อันไดแก ผูเขียนบทภาพยนตร 

ผูกำกับภาพยนตร นักแสดง และทีมงานผลิตใหความสำคัญติดตามและสนใจเขารวมงานกับกลุมฯ อยางตอเน่ือง

การผลิตแตละเร่ืองนั้น จะใชเวลาในการลงทุนสรางรวมประมาณ 8-10 เดือน ประกอบดวยชวงแรกประมาณ 3-4 เดือน 

เปนข้ันตอนของการเตรียมงานเริ่มตั้งแตการคัดเลือก พัฒนาบท และเขียนบทภาพยนตร เม่ือบทเรียบรอย ขั้นตอนตอไป

เปนการคัดเลือกนักแสดง เตรียมคิวถายทำ และวางแผนดานสถานที่และอุปกรณการถายทำท้ังหมด เม่ือทุกอยางพรอม

จะเริ่มเปดกลองทันทีและใชระยะเวลาโดยประมาณ 3-4 เดือนจนงานถายทำแลวเสร็จ จากนั้นเปนขั้นตอนในหองตัดตอ 

ซึ่งใชเวลาโดยประมาณ 2 เดือน กอนจะกำหนดวันเขาฉายในโรงภาพยนตร บริษัทฯ จะวางแผนการตลาดสินคาโดยการ  

ทำโฆษณาประชาสัมพันธลวงหนาประมาณ 2 เดือนเพื่อใหลูกคาผูชมรับทราบขาวสาร 

¼Å¡ÃÐ·ºμ‹ÍÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ
- ไมมี -
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¸ØÃ¡Ô¨Ê×èÍ
ธุรกิจส่ือของอารเอส ประกอบดวย 3 สื่อหลัก ไดแก สื่อโทรทัศน สื่อวิทยุ และสื่อในหางโมเดิรนเทรด

1. ¸ØÃ¡Ô¨Ê×èÍâ·Ã·ÑÈ¹�
ธุรกิจส่ือโทรทัศน แบงเปน 2 สวน ไดแก ธุรกิจ Free TV และ ธุรกิจ Satellite TV

¸ØÃ¡Ô¨ Free TV
ÅÑ¡É³Ð¼ÅÔμÀÑ³±�ËÃ×ÍºÃÔ¡ÒÃ

อารเอสดำเนินการผลิตรายการโทรทัศน และละครโทรทัศน ซึ่งออกอากาศทางสถานีโทรทัศนชองตางๆ ไดแก 

สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 และ สถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน ทีวี โดยในป 2553 ทางบริษัทฯ ดำเนินการผลิตรายการ 

จำนวน 9 รายการ 

โดยมีรายละเอียด (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ดังแสดงในตารางขางลางนี้

อาทิตย

ศุกร

เสาร

อาทิตย

เสาร-อาทิตย

วันหยุด

22 : 45 23 : 35

22 : 25 23 : 05

15 : 45 16 : 35

10 : 40 11 : 05

00 : 30 01 : 45

12 : 00 13 : 00

5

5

5

9

5

7

ASIAN COUNTDOWN

TEEN PLUS SHOW

KAMIKAZE CLUB

MORE GANG

2 NITE LIVE

เมนูวันหยุด

ASIAN REPORT & LIVE CONCERT

วาไรต้ีบันเทิงสำหรับคนรุนใหม

วาไรต้ีบันเทิงสำหรับคนรุนใหม

วาไรต้ีบันเทิงสำหรับคนรุนใหม

รายการเพลงสตริงสำหรับคนรุนใหม

วาไรต้ีบันเทิง

»ÃÐàÀ·ÃÒÂ¡ÒÃ ÇÑ¹àÇÅÒÍÍ¡ÍÒ¡ÒÈ Ê¶Ò¹ÕÃÒÂ¡ÒÃ

นอกจากจะผลิตรายการโทรทัศน เพื่อขายเวลาโฆษณาในรายการโทรทัศนแลว  บริษัทฯยังไดรับความไววางใจจากกลุม

ลูกคา ใหดำเนินการผลิตสื่อวิดิทัศนในรูปแบบของรายการโทรทัศน สกูป สปอต รวมไปถึงการจัดกิจกรรมทางการตลาด 

มากมายอีกดวย

ÃÙ»áºº¢Í§ÃÒÂ¡ÒÃâ·Ã·ÑÈ¹�
1. รายการ TEEN PLUS SHOW

TEEN PLUS SHOW เปนรายการวาไรตี้บันเทิงสำหรับคนรุนใหม ที่จะพาคุณผูชมทั่วประเทศไปพบกับความสนุกสนาน 

สดใหมของการโชวที่สุดจะคาดเดาของเหลาศิลปน ดารา นักรองขวัญใจวัยรุนท้ังในประเทศและตางประเทศ ท่ีจะยกขบวน 

กันมาปะทะกันในเกมการแขงขันสุดมันฮาแบบไรขีดจำกัด โดยเนนไปท่ีการสรางเสียงหัวเราะ รอยย้ิมและความบันเทิงตลอด

รายการ ในรูปแบบวาไรต้ีบันเทิงที่มีการผสาน Art Direction แบบบันเทิงเกาหลี

2. รายการ KAMIKAZE CLUB ชุมชนคนรุนใหม

KAMIKAZE CLUB ชุมชนคนรุนใหม เปนรายการโทรทัศนที่ตอบสนอง Life Style ของวัยรุน ดวยรูปแบบการนำเสนอเนื้อหา 

แบบแมกกาซีน ท่ีมีคอลัมน และเรื่องราวตางๆ ที่วัยรุนสนใจ อาทิ แฟชั่น เทรนด เทคโนโลยี กิจกรรมตางๆ ที่แปลกใหม 

ทันสมัย และนาสนใจ โดยมีศิลปนกลุม KAMIKAZE สังกัดอารเอส สลับผลัดเปล่ียนกันมาเปนผูดำเนินรายการ 
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3. รายการ ASIAN COUNTDOWN

ASIAN COUNTDOWN คือรายการวาไรต้ีบันเทิง ที่มีการรายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการบันเทิงเอเชีย ทั้งไทย 

เกาหลี ญี่ปุน และไตหวัน ฯลฯ ไดแก ขาวคราวของศิลปนดาราเอเชีย ภาพคอนเสิรตของศิลปนชั้นนำในประเทศไทย 

และรายงานการจัดอันดับชารทตางๆ ของเหลาศิลปนท่ัวเอชีย

4. รายการ 2 NITE LIVE

รายการเพลงสตริงสำหรับคนรุนใหม ที่นำเสนอเพลง MUSIC VDO ของศิลปนชั้นนำ และการพูดคุยกับศิลปนแบบ 

เจาะลึกเกี่ยวกับผลงาน และการทำงานเพลง นอกจากน้ันยังมีเกมสนุกๆ เพ่ือความบันเทิงเต็มรูปแบบสำหรับคนรุนใหมที่

รักเสียงเพลงตลอดรายการ

5. รายการ ม. แกงค

รายการ ม. แกงค เปนรายการวาไรต้ีสำหรับคนรุนใหม ท่ีจะพาคุณผูชมไปพบกับเร่ืองราวท่ีนาสนใจของสถานศึกษา    

ในระดับมัธยมช้ันนำ เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณที่โดดเดนและนาสนใจกับนองๆมัธยมแตละโรงเรียน ตลอดจนเปดเวที      

ใหนองๆไดโชวความสามารถและประชันลีลากับศิลปนชั้นนำ ปดทายรายการดวยโชวพิเศษจากศิลปน เพื่อสรางความ    

สนุกสนานและความบันเทิงอยางเต็มรูปแบบ

¡ÒÃμÅÒ´áÅÐÀÒÇÐ¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹
¡ÒÃμÅÒ´
ก. กลยุทธการตลาด 

1) กลยุทธการกำหนดตราสินคาของบริษัท และ Positioning ของรายการอยางชัดเจน

บริษัทฯ ไดกำหนดตำแหนงทางการตลาดของธุรกิจไวอยางชัดเจน ในรายการแตละประเภท การสื่อสารภาพลักษณ 

ของบริษัทฯ และการออกแบบรายการมุงเนนตอบสนองกลุมเปาหมายคนรุนใหมโดยเฉพาะ  โดยพิจารณาพฤติกรรมของผูชม 

แตละกลุม และกระแสที่กำลังเปนที่นิยม  ทั้งนี้สอดรับกับกลยุทธของกลุมอารเอส ซึ่งมีความเขมแข็งและมีความสามารถ 

ในการแขงขันในตลาดสูง   

2) กลยุทธการสรางสรรครูปแบบรายการโทรทัศนใหสอดคลองกับกระแสความนิยมและรสนิยมของผูบริโภค

บริษัทฯ ไดมีการวิเคราะหพฤติกรรม ความตองการ และรสนิยมของกลุมผูชมเปาหมายอยางตอเน่ือง รวมไปถึงการ   

นำกระแสความนิยมของประเทศและกระแสโลก อาทิ Asian Trend, Korean Trend, New Media and New Technology 

มาเปนปจจัยในการสรางสรรคพัฒนารูปแบบรายการเพื่อสนองความตองการและสรางการตอบรับจากผูชมเปาหมายได

อยางมีประสิทธิภาพ

3) กลยุทธเชิงรุกในการเขาถึงผูชมกลุมเปาหมายซึ่งเปนลูกคาหลักของเอเจนซ่ีผูใชโฆษณา

บริษัทฯ ใชกลยุทธเชิงรุกในการเขาถึงกลุมผูชมเปาหมายหลัก ไดแก กลุมนักเรียนนักศึกษาวัยรุนท้ังชายและหญิง ซ่ึงเปน 

ลูกคาผูบริโภคหลักท่ีเอเจนซ่ีผูใชโฆษณาตองการนำเสนอขอมูลและผลิตภัณฑ โดยออกแบบรายการโทรทัศนท่ีเขาไปบันทึก  

การถายทำในสถาบันการศึกษาของกลุมเปาหมาย นำศิลปนพิธีกรที่มีชื่อเสียงในสังกัด และกิจกรรมที่อยูในความสนใจของ 

กลุมเปาหมายเขาไปดึงดูดกลุมผูชม เพื่อสรางการตอบรับอยางใกลชิดและมีประสิทธิภาพ
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4) กลยุทธการใชจุดแข็งทางการแขงขันของกลุมอารเอสมาเปนองคประกอบหลักในการผลิตเพ่ือใหไดรายการท่ีมีคุณภาพ

บริษัทฯ ไดนำจุดแข็งทางการแขงขันขององคกรในกลุมตลาดวัยรุน ซึ่งเปนตลาดขนาดใหญและมีความสามารถในการ

ซื้อสูง ท้ังในดานศิลปน นักรองนักแสดง  พิธีกรวัยรุนในสังกัด เพลง และ Content อ่ืนๆ โดยนำมาใชเปนองคประกอบ 

หลักในการผลิตรายการ เม่ือผนวกเขากับจุดแข็งของทีมงานท่ีมีความเช่ียวชาญและมีประสบการณการในการผลิตส่ือรายการ

โทรทัศนและส่ือวีดิทัศนแลว  ทำใหผลงานการผลิตมีคุณภาพและมีผลตอบรับที่ดี 

5) กลยุทธการออกแบบการขายเพื่อสรางคุณคาสูงสุดใหกับลูกคา

ออกแบบการขายส่ือโฆษณาเพ่ือตอบสนองความตองการและสรางคุณคาสูงสุดใหกับลูกคา ในลักษณะของการขายแบบ 

แพ็คเก็จ คือ การขายเวลา Loose Spot รวมกับ การนำผลิตภัณฑเขามาแทรกในรายการ (การ Tie In) เพื่อสรางการรับรู 

Brand  ซึ่งเปนรูปแบบที่ไดรับความนิยมเปนอยางสูง  โดยทีมงานมุงเนนการสรางสรรคการ Tie In ที่ดูกลมกลืนแนบเนียน 

ไปกับตัวรายการ และสามารถส่ือสารคุณสมบัติของสินคาไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการออกแบบแพ็คเกจของ Loose 

Spot ลงในหลายๆ รายการรวมกัน เพื่อใหการใชงบประมาณโฆษณาของลูกคาคุมคาสูงสุด 

 

6) กลยุทธการสรางคุณภาพรวมเพ่ือเปนที่ยอมรับของลูกคา

มุงเนนการสรางคุณภาพรวมในทุกสวนงานของบริษัทฯ เพื่อใหเปนท่ียอมรับและไววางใจจากลูกคา ไมเฉพาะแตในสวน

ของคุณภาพการผลิตที่สรางความพึงพอใจใหกับลูกคา แตยังรวมถึงดานการบริการทั้งกอนและหลังการขาย เชน การตอบ

สนองความตองการของลูกคาอยางรวดเร็วและถูกตอง  การรับฟงและแกปญหาใหกับลูกคา เปนตน

7) กลยุทธการบริหารการจัดการและการบริหารตนทุน

วางโครงสรางใหเกิดความคลองตัวในการบริหารจัดการ และการบริหารตนทุน โดยใชพนักงานของบริษัทฯ ในการผลิต 

งานสวนหน่ึง และใชการจางงานบุคลากรภายนอก (Outsourcing) อีกสวนหนึ่ง

ข. ลักษณะลูกคาและชองทางการจำหนาย

1) กลุมลูกคาโฆษณา

• บริษัทโฆษณา (Agency) 

• บริษัทเจาของสินคา (Direct Customer)

ขายส่ือโฆษณา สื่อวิดิทัศน และกิจกรรมทางการตลาด  ผานทาง Agency และ Direct Customer ในสัดสวนรอยละ 

80 และ 20 ของยอดขายสื่อโทรทัศนรวม  

2) กลุมผูชมเปาหมาย

กลุมผูชมเปาหมายจะแยกออกตามประเภทรายการและชวงเวลาออกอากาศ จึงทำใหมีกลุมผูชมแตกตางกันไปใน

แตละรายการ

ÀÒÇÐ¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹
ก. ผูประกอบการ

ผูประกอบการในธุรกิจสื่อโทรทัศนมีการพัฒนาธุรกิจแบบครบวงจรและขยายธุรกิจไปยัง Segment ใหม อยางตอเนื่อง 

เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขัน โดยผูประกอบการรายใหญจะมีความไดเปรียบทางการแขงขัน กลาวคือมีบุคลากรที่มี

ศักยภาพอยูภายใตสังกัดไดแก ดารา นักแสดง ศิลปน และพิธีกรที่มีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับ มีบุคลากรผูผลิตที่มีความ

เช่ียวชาญดานบันเทิงท่ีพัฒนารูปแบบรายการและเทคโนโลยีใหมๆ  เพ่ือตอบรับรสนิยมของผูบริโภคไดอยางครบถวนมีอุปกรณ 

การผลิตและสตูดิโอเปนของตนเอง ในขณะท่ีผูประกอบการรายยอยจะเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตรายการท่ีมีคุณภาพและ

ตอบสนองลูกคาเฉพาะกลุมใหมากขึ้น   
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ข. แนวโนมภาวการณแขงขัน

ในปจจุบันจำนวนผูประกอบการในส่ือโทรทัศนปกติยังไมมีการขยายตัวมากนัก แตจะไปเนนหนักในการพัฒนารูปแบบ 

รายการและเทคโนโลยีการผลิตเพื่อใหตรงกับรสนิยมของกลุมผูชมเปาหมาย อยางไรก็ตามการเติบโตอยางตอเน่ืองและรวด

เร็วของผูประกอบการในส่ือใหมๆ อาทิ สื่อโทรทัศนในรูปแบบของโทรทัศนผานดาวเทียม เคเบิ้ลทีวี โทรทัศนในระบบดิจิตอล 

หรือส่ืออิเล็กทรอนิคสอินเตอรเน็ตไดสงผลใหภาวะการแขงขันของธุรกิจรุนแรงข้ึน ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศและ  

ของโลกท่ียังคงผันผวน ความไมเสถียรภาพทางการเมือง ยังผลใหกลุมลูกคาผูใชโฆษณาตองจัดสรรงบประมาณการโฆษณา

อยางมีประสิทธิภาพ กระจายไปยังสื่อโทรทัศนปกติที่ยังคงเปนสื่อหลักเขาถึงกลุมเปาหมาย Mass Marketing จำนวนมาก 

ในเวลาอันรวดเร็วและมีแนวโนมท่ีจะจัดสรรงบประมาณบางสวนไปยังส่ือโทรทัศนรูปแบบใหมท่ีเขาถึงกลุมเปาหมายเฉพาะ 

(Niche Market) อยางไรก็ตามการพิจารณาจัดสรรงบโฆษณาลงรายการโทรทัศนสวนใหญยังคงดูท่ีความนิยมของผูชม หรือเรทต้ิง 

เปนประเด็นสำคัญ 

¡ÒÃ¨Ñ´ËÒ¼ÅÔμÀÑ³±�ËÃ×ÍºÃÔ¡ÒÃ
บริษัทฯ มีนโยบายในการคัดสรรบุคลากรท้ังเบ้ืองหนาและเบ้ืองหลังท่ีมีศักยภาพ มีความเช่ียวชาญเฉพาะดานในสายงาน

ที่รับผิดชอบ โดยในสวนของบุคลากรเบื้องหนา มุงเนนที่ศิลปน นักแสดง ในสังกัดของกลุมอารเอส และศิลปนนักแสดง

อิสระอ่ืนๆ  ท่ีมีช่ือเสียง เพ่ือเติมเต็มความบันเทิงใหกับผูชมกลุมเปาหมาย รวมไปถึงการ Casting นักแสดง และศิลปนอิสระ

หนาใหมที่มีความสามารถดานงานบันเทิง  สำหรับทีมงานผลิตนั้น ในสวนของการสรางสรรครูปแบบงานและการควบคุม 

การผลิต อยูภายใตการดำเนินการของทีมงานของบริษัทฯ สวนของการดำเนินการผลิตอยูในรูปแบบของพนักงานภายใน 

สวนหนึ่ง และอีกสวนหนึ่งเปนการจางผลิต (Outsourcing)

 

ในดานของเครื่องมือและอุปกรณการผลิต ไดแก สตูดิโอ กลอง อุปกรณในการถายทำ หองลำดับภาพและหองบันทึกเสียง 

เปนการเชาจาก บริษัท อารเอส สตูดิโอ จำกัด ซึ่งเปนบรษิัทยอยในกลุมอารเอส รวมกับการเชาเหมาไปกับการจางผลิต 

Supplier ภายนอก ทั้งนี้เพื่อใหเกิดผลงานที่มีคุณภาพภายใตการบริหารตนทุนท่ีมีประสิทธิภาพ

¼Å¡ÃÐ·ºμ‹ÍÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ 
- ไมมี -
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¸ØÃ¡Ô¨ Sattelite TV
ÅÑ¡É³Ð¼ÅÔμÀÑ³±�ËÃ×ÍºÃÔ¡ÒÃ

บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) ไดเปดตัวธุรกิจโทรทัศนดาวเทียมจำนวน 2 ชอง คือ YOU Channel และสบายดีทีวี   

โดยไดเริ่มทดลองออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2552 ในระบบ C Band คล่ืนความถี่ 3,960 MHz (เม็กกะเฮิรซ) 

และ KU Band คล่ืนความถ่ี 12,355 MHz (เม็กกะเฮิรซ) เพ่ือตอบสนองผูชมกวา 4.5 ลานครัวเรือน เดิมซ่ึงเปนกลุมผูชมท่ี 

รับชองสัญญาณนี้อยูแลว และมีอัตราการขยายตัวที่เพ่ิมขึ้นทุกป  

YOU Channel
ชอง YOU Channel มี Concept รายการคือ “เพ่ือนคุณ 24 ชั่วโมง” ประกอบดวยรายการสาระบันเทิงสำหรับวัยรุน

ซึ่งเปนกลุมเปาหมายหลักของรายการ  โดยมีรายละเอียดของแตละรายการ  ดังนี้

1. รายการ YOU RELEASE

รายการเพลงท่ีจัดเพลงจ๊ีดโดนใจวัยทีนอยางเต็มอ่ิม โดยไดรวมเอาความตองการฟงเพลงของผูชมทางบานเปนหลัก เปดเพลง

ตาม Request ท่ีโหวตมาทาง SMS และแทรกบอกเลาเร่ืองราวขาวคราวของศิลปน รวมถึงอัพเดทเพลงใหมเพลงฮิตประจำ

สัปดาห เพลงไหนที่ถูกโหวตเขามามากที่สุดจะไดฟงแนนอนในสัปดาหถัดไป (ประมาณ BOX OFFICE, HOT BILLBOARD)

2. รายการ HI! FRIEND

วาไรตี้ที่เขาถึงทุกความตองการของวัยทีน อยากพูดอะไร อยากไดอะไร ฟงเพลงอะไร จัดไป.. บอกความตองการ 

ของตัวเองผานตัว Mascot เพ่ือนซี้ Hi! Friend และ พิธีกรสาววัยจ๊ีด ท่ีจะไปประจำตามแหลงวัยรุน ทั่วสยามเพ่ืออัพเดท 

ทั้งเทรนด แฟช่ัน ดนตรี และเรื่องราวที่วัยรุนอยากเลา 1 ชั่วโมงเต็มแหงการ Request เหมือนไดเปนวีเจเอง..อยาก 

ขอเพลงหรอืบอกอะไรใคร ผานหนาจอ ก.็..จดัไป หากเจอตัว Mascot  ของเราท่ีไหนแลวละก็ รบัรองไดมโีอกาสไดอยูในหนาจอ 

YOU CHANNEL แนนอน สวนเพื่อนคนไหนที่ไมเจอ Mascot Hi! Friend ของเราก็สามารถบอกความตองการของเพื่อนๆ 

มาไดผาน SMS 

3. รายการ GO GO GUIDE

เปนรายการที่เนนการนำเสนอสถานที่ทองเที่ยวที่หลากหลาย  สไตล ออน สตรีท แบบไมตองจัดกระเปา ไมตองจองตั๋ว 

ใหวุนวาย แคสวมรองเทาคูโปรด เดินไปก็ถึง ทั้งแหลงกินแหลงชอป รอบกรุงท่ีคุณอาจเคยผานตาแตไมเคยเขาไปสัมผัส 

โดยเนนการไปงาย มางาย มีกิจกรรมและสถานที่ทองเท่ียวที่หลากหลายในละแวกที่เดินไปถึง หรือถานั่งรถไปก็แคไมกี่ปาย  

เชน  Go-Go Guide เขตพระนคร ต่ืนเชาเสริมอาหารสมองแบบสนุกที่พิพิธพันธแนวใหม มิวเซียมสยาม เท่ียง Enjoy 

ฝากทองรานอรอย ลุง หลุยส ริมน้ำทาชาง บาย ชอปของ Used เกๆที่ตลาดวังหลังพรอมแนะนำ Trick การเลือกของ เย็น                                                                                                                               

หาหนังสือทำมือเกๆมาอานแกลมการจิบกาแฟ ที่รานหนังสือเดินทาง ถนนพระอาทิตย แลวคอยขามฝงไปแจมและทำความ

รูจักกับการละเลน Juggling ในบรรยากาศอาทิตยตก สุดชิลล ที่สวนสันติชัยปราการ โดยจะนำเสนอ 1 ยานตอรอบสัปดาห 

ให Go-Go Guide มา Guide มุมมอง เปลี่ยนสถานท่ีชินตา มาเปนแหลง Hang-out ใหม ในไลฟสไตลของคุณ

4. รายการ POP YOU

โดนใจกับเพลงแบบ POP POP หลากแนว  หลายสไตล  ที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาใหคุณไดสนุกกันถึงหนาจอทีวี 

5. รายการ ROCK YOU

พ้ืนท่ีแสดงตัวตนคน ROCK ท่ีจะกระชากสัญชาตญาณความเปน ROCK ท่ีถูกซอนเก็บไวในตัวคุณใหถูกปลดปลอยออกมา
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6. รายการ Gossip Teen News : VJ LIVE

เกาะติดทุกขาว ตามติดทุกเร่ืองราวของศิลปน - ดารา อัพเดทผลงานทุกความเคล่ือนไหวทุกกระแสความสนใจของวัยทีน

7. รายการ Time Machine

ยอนเวลาหาเพลงฮิตที่คุณคิดถึง 2 ช่ัวโมงเต็มอิ่มท่ีคุณจะไดฟงเพลงฮิตท่ีคิดถึง 7 วันตลอดสัปดาห มารวมยอนเวลาหา

เพลงฮิตที่คุณคิดถึงไปพรอมกันกับเรา

8. รายการ YOU Live : VJ LIVE  

รายการสด ประเภท Variety และ Interactive เต็มรูปแบบ ท่ีใหสนุกกันแบบสดๆ ในทาอากาศยานความมันสของวัยรุน 

ที่ทุกคนตางแวะเวียนกันเขามาอัพเดทเรื่องราวล้ำๆ กิจกรรมสนุกๆของวัยรุน กับเหลาพิธีกรตัวเจ็บ ที่มีชั่วโมงบินสูง 

พรอมที่จะสรรหาเรื่องราวใหม ฮอต ฮิต จากทั่วทุกมุมโลกรอนลง Run Way แบบฉุกเฉินมาอัพเดทใหวัยรุนไดรวมรู, เห็น, 

เลน, สนุกกันตลอดทั้งรายการ พรอมรับเชิญเหลาบรรดาศิลปนทุกแนว ท่ีกำลังฮอตแวะเวียนมาอัพเดทผลงานและตอบ   

คำถามทุกขอที่สงสัยจากทางบานหรือเพื่อนศิลปนที่เปนคำถามเซอรไพรสในแบบที่คาดเดาไมออกวาจะไดคำตอบแบบไหน 

พรอมเปด Music Video ใหมๆ ใหคุณดูกอนใครและรวมเลนเกมสสนุกๆทายใจกับศิลปน หรือเกมท่ีแขงขันกับพีธีกรแบบ 

ตัวตอตัว, พรอมแจกของรางวัลมากมายตลอดทั้งสัปดาห และเปดโอกาสใหกับวัยรุนหนาใหมที่หนาจับตามอง ไดโชวและ  

แสดงความสามารถในพลังของวัยรุนและพิเศษสุดสำหรับแฟนคลับที่จะมีกิจกรรมใหรวมสนุกแบบใกลชิดกับศิลปิน

และพิธีกรกันตลอดทั้งเดือน

ÊºÒÂ´Õ·ÕÇÕ
ชองสบายดีทีวี จับกลุมเปาหมายผูชื่นชอบเพลงไทย ในหลากหลายแนวเพลง ไมเพียงแตจำกัดเฉพาะเพลงลูกทุงเทานั้น 

ยังมีเพลงแนวเพื่อชีวิต เพลงฮิตในอดีต เพลงเกาหายังยาก เพลงสตริง รวมทั้งเพลงใตดินท่ีเปดโอกาสใหคนทำเพลงไดมีที่ 

เผยแพรผลงาน ภายใตสโลแกน “เพลงไทยหลากสไตล  ดูสบายทั้งครอบครัว”

ดวยจุดแข็งของชองสบายดีทีวี ที่ดูแลการผลิตและบริหารคอนเทนตเองภายใตคายเพลงอารสยาม จึงทำใหมีจุดแข็งใน

การนำเสนอรายการไดหลากหลายรูปแบบ ทั้งในเชิงลึกและเชิงกวาง ดึงศักยภาพของศิลปนมาใชไดอยางเต็มท่ี ควบคูไป

กับการคัดสรรผูดำเนินรายการที่มีเอกลักษณ เปนที่จดจำและช่ืนชอบกับคนหลากหลายกลุม จึงทำใหชองสบายดีทีวี เปน

ชองที่สามารถรับชมไดอยางเพลิดเพลิน สนุกสนานไดตลอดท้ังวัน และสามารถสื่อสารถึงกันผาน SMS และภาพ Display 

หนาจอไดตลอดเวลา อันประกอบไปดวยรายการดังตอไปนี้

1. รายการสาวคูณสอง

   มิวสกิวาไรต้ี โดยพิธกีรสาวสวยคูแฝด ทีม่าพรอมกบัเรือ่งราวดีๆ เคลด็ลบัสำหรบัผูหญิงยคุใหม ขาวคราวความเคล่ือนไหว 

เบื้องหนาเบื้องหลัง กิจกรรมตางๆที่นาสนใจ ในวงการบันเทิงลูกทุง พรอมนำเสนอมิวสิควิดีโอเพลงยอดนิยม 

2. รายการสดชื่น

   สดช่ืน ตื่นตาไปกับหลากหลายเพลงเพราะ เพลงฮิตโดนใจ ผานพิธีกรสาวสุดเซ็กซี่ แนต  เอวิตรา พรอมขาวคราวอัพเดท 

จากศิลปนคนดังที่คุณชื่นชอบ และกิจกรรมรวมสนุกชิงของรางวัลเปนประจำ

3. รายการสยามพลาซา

 มินิมารทบันเทิง ที่เต็มไปดวยเสียงหัวเราะ จากคูหูพิธีกรเจาของรานอารมณดี ต๊ัก ศิริพร และ ตาย เชิญย้ิม  แบงปนรอยยิ้ม 

ความบันเทิงแบบเต็มอิ่ม ทุกมุข ทุกเพลง ทุกขาวเมาส ที่จะเอามาเลาในสไตล สยามพลาซา ใหติดตามชมทุกวัน
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4. รายการเพลงโปรดคนดัง

เจาะลึก 10 เพลงโปรดในดวงใจของแขกรับเชิญคนดังประจำสัปดาห เติมอรรถรสในการรับชมเพลงโปรดสลับกับการ 

พูดคุยกับแขกรับเชิญ ถึงมุมมอง ทัศนคติ และประสบการณชีวิต อันมีที่มาตอบทเพลงท่ีชื่นชอบ

5. รายการบันเทิงมื้อเที่ยง

เสิรฟความบันเทิงในแบบม้ือพิเศษ ที่เตรียมไวอยางครบครัน พักผอนใหเต็มอิ่มไปกับเมนูบันเทิงท้ังเพลงและขาวสาร 

กิจกรรม จากเหลาศิลปนคนดัง โดย 2 พิธีกรคูหูคูมันส ต้ัม และ กวาง

6. รายการฟรีสไตลสบายดี

ตามติดชีวิตของศิลปนคนดังกับทุกนาที ทุกเหตุการณที่นาสนใจ ที่จะพาไปคุย ไปแคะไปแกะ เอามาใหชมกันแบบ   

EXCLUSIVE ไมเหมือนใคร โดยพิธีกรอารมณดีเฉพาะกิจ ท่ีจะสลับสับเปลี่ยนกันมาสรางความปวน ความฮาแบบฟรีสไตล

7. รายการ 21 อันดับ Top Download

ชมอันดับเพลงฮิตประจำสัปดาห ที่มีมากกวาใคร รายงาน 21 อันดับเพลงท่ีถูกแฟนเพลงดาวนโหลดมากท่ีสุดประจำ 

สัปดาห เพลงใดจะครองแชมปชารตนี้ ติดตามลุนกันได

8. รายการรับแจงเกิด

เวทีที่เปดรอคนกลา ทาคนมีความสามารถ ใหมาแสดงออก และแจงเกิดกันคนท้ังประเทศ ผานรายการสบายดีทีวี อีก 

หนึ่งเอกลักษณที่ไดรับกระแสตอบรับอยางลนหลาม ท้ังในและนอกสถานท่ี ทั่วไทย ท้ังรอง เตน เลน โชว ทุกรูปแบบ

9. รายการสบายดีทั่วไทย

ตะลอนทัวรทั่วไทย ไปทักทายแฟนรายการทั่วทุกภาค พรอมพากิน พาเที่ยว แนะนำของดีของเดนในแตละจังหวัดที่นา

สนใจ และรวมสนุกกับกิจกรรมและของรางวัลที่นำไปฝากแฟนรายการถึงบาน

10. รายการลูกทุงที่คิดถึง

ยอนวันวาน สูความประทับใจดีๆ ที่ไมมีวันลืม กับบทเพลงลูกทุงระดับตำนานจากศิลปน ครูเพลง ท่ีหาชมไดยาก เรา

จะพาคุณยอนกลับไปสัมผัสเสนเสียงในแบบตนฉบับ ที่นี่

11. รายการฮิตสน่ันเมื่อวันวาน

   เพลงที่คุณเคยชอบ เพลงที่คุณเคยรอง เพลงที่สรางชื่อใหกับศิลปนคนโปรดของคุณ ทุกเพลงท่ีเคยสรางตำนานและการ

จดจำในอดีต ท่ี สบายดีทีวี รวบรวมมาใหรับชมกันอยางจุใจ
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¡ÒÃμÅÒ´ áÅÐÀÒÇÐ¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹
จุดเดนของโฆษณาในโทรทัศนดาวเทียม จะใชเงินนอยกวาฟรีทีวีมาก แตสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายในภูมิภาคตางๆ 

โดยเฉพาะอยางย่ิง เปนทางเลือกใหกับ SME ที่ไมมีเงินลงโฆษณาในฟรีทีวี สามารถมาเลือกลงโฆษณาในโทรทัศนดาวเทียมได  

โดยบริษัทฯ สามารถบริหารจัดการรูปแบบการใชพ้ืนท่ีโฆษณาไดตามความตองการของลูกคา อยางไรก็ตาม งบโฆษณาผานเคเบิล 

ทีวีและโทรทัศนดาวเทียม เมื่อเทียบกับงบกอนใหญในอุตสาหกรรมโฆษณา ซ่ึงมีอยูกวา 9 หม่ืนลานบาท ยังถือวานอยมาก   

ดังนั้น จึงทำใหมีโอกาสที่จะขยายตัวไดอีกมาก ซึ่งขณะนี้มีลูกคาหลายรายที่ใหความสนใจ   ซึ่งจะมีทั้งการซื้อตรงและการ 

ซื้อผานเอเยนซี่

บริษัทฯ เล็งเห็นวาความหลากหลายของรูปแบบรายการ เคเบิลทีวี และโทรทัศนดาวเทียม จะทำใหสื่อเหลานี้กลายเปน

สื่อทางเลือกใหมใหกับสินคาและบริการที่ตองการสื่อถึงลูกคาเฉพาะกลุมไดดียิ่งขึ้น เจาะจงท้ังไลฟสไตลความชอบ หรือจะ

เลือกเจาะจงกลุมคนดูไดตามพ้ืนที่ ในแตละภูมิภาค 

ในป 2553 งบโฆษณาผานเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียม มีสัดสวน 5% ของสัดสวนงบโฆษณาในฟรีทีวี มูลคากวา 5 

หมื่นลานบาท หรือประมาณ 1,800 ลานบาท และคาดวาจะเติบโตอยางตอเน่ืองไปในปหนา

¡ÒÃμÅÒ´
ก. กลยุทธการตลาด 

1) กลยุทธการกำหนดตราสินคาของบริษัท และ positioning ของรายการ 

บริษัทฯ ไดกำหนดตำแหนงทางการตลาดของธุรกิจไวอยางชัดเจน ในรายการแตละประเภท การสื่อสารภาพลักษณ 

ของบริษัทฯ และการออกแบบรายการมุงเนนตอบสนองกลุมเปาหมายโดยเฉพาะ โดยพิจารณาพฤติกรรมของผูชมแตละกลุม

และกระแสท่ีกำลังเปนที่นิยม ทั้งนี้สอดรับกับกลยุทธของกลุมอารเอส ซึ่งมีความเขมแข็งและมีความสามารถในการแขงขัน

ในตลาดสูง   

2) กลยุทธการใชจุดแข็งทางการแขงขันของกลุมอารเอสมาเปนองคประกอบหลักในการผลิตเพ่ือใหไดรายการท่ีมีคุณภาพ

นอกจากกำหนดกลุมผูชมเปาหมายที่ชัดเจน การออกแบบและผลิตรายการใหมีคุณภาพนั้น บริษัทฯยังไดนำจุดแข็ง

ทางการแขงขันขององคกรในกลุมตลาดวัยรุน ซึ่งเปนตลาดขนาดใหญและมีความสามารถในการซื้อสูง ท้ังในดานศิลปน 

นักรองนักแสดง พิธีกรวัยรุนในสังกัด เพลง และ Content อื่นๆ โดยนำมาใชเปนองคประกอบหลักในการผลิตรายการ 

เม่ือผนวกเขากับจุดแข็งของทีมงานท่ีมีความเช่ียวชาญและมีประสบการณการในการผลิตส่ือรายการโทรทัศนและส่ือวีดีทัศน

แลวทำใหผลงานการผลิตมีคุณภาพและมีผลตอบรับที่ดี 

3) กลยุทธการกำหนดรูปแบบการขายเพื่อสรางคุณคาสูงสุดใหกับลูกคา

การออกแบบการขายสื่อโฆษณาเพ่ือตอบสนองความตองการและสรางคุณคาสูงสุดใหกับลูกคา ในลักษณะของการขาย 

แบบแพ็คเก็จ คือ การขายเวลา  Loose Spot  รวมกับการทำกิจกรรมทางการตลาดควบคูกันไป  เพ่ือเปนการชวยตอกย้ำ 

และสรางการรับรู Brand ใหกับลูกคา โดยทีมงานมุงเนนการสรางสรรคกิจกรรมทางการตลาดในแนว CSR (Corporate 

Social  Responsibility) เพ่ือกระตุนจิตสำนึกและเผยแพรความรูเก่ียวกับความรับผิดชอบตอสังคมของลูกคาท่ีมีตอผูบริโภค 

โดยนำมาเสนอในรายการใหดูกลมกลืนแนบเนียนไปกับตัวรายการ และสามารถส่ือสารคุณสมบัติของสินคาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

รวมไปถึงการออกแบบแพ็คเกจของ Loose Spot ลงในหลายๆ รายการรวมกัน เพ่ือใหการใชงบประมาณโฆษณาของลูกคา

คุมคาสูงสุด 
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4) กลยุทธการสรางคุณภาพรวมเพ่ือเปนที่ยอมรับของลูกคา

มุงเนนการสรางคุณภาพรวมในทุกสวนงานของบริษัทฯ เพื่อใหเปนท่ียอมรับและไววางใจจากลูกคา ไมเฉพาะแตในสวน

ของคุณภาพการผลิตที่สรางความพึงพอใจใหกับลูกคา แตยังรวมถึงดานการบริการทั้งกอนและหลังการขาย เชน การตอบ

สนองความตองการของลูกคาอยางรวดเร็วและถูกตอง  การรับฟงและแกปญหาใหกับลูกคา เปนตน

5) กลยุทธการพัฒนารูปแบบรายการเพ่ือตอบสนองรสนิยมของกลุมเปาหมาย

มีการวิเคราะหตามตองการของผูชมเปาหมายอยางตอเน่ือง เพื่อนำมาใชในการพัฒนารูปแบบการผลิต ใหสอดคลองกับ 

ความตองการของกลุมผูชมและลูกคา เพื่อเพ่ิมความนิยมในตัวรายการ และเพิ่มยอดขายอยางตอเน่ือง

6) กลยุทธการบริหารการจัดการและการบริหารตนทุน

วางโครงสรางใหเกิความคลองตัวในการบริหารจัดการ และการบริหารตนทุน โดยใชพนักงานของบริษัทฯ ในการผลิตงาน 

สวนหนึ่ง และใชการจางงานบุคลากรภายนอก (Outsourcing) อีกสวนหนึ่ง

ÀÒÇÐ¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹
ก. ผูประกอบการ

เน่ืองจากพฤติกรรมของผูบริโภคชาวไทยเปล่ียนแปลงไปจากเดิม หลายคนเร่ิมแสวงหาขอมูลท่ีแตกตางท่ีมีลักษณะตรงตาม

ความชอบของแตละบุคคล และส่ือฟรีทีวีท่ีมีอยูในปจจุบันก็ไมสามารถสนองตอบความตองการในการบริโภคขาวสารและเนื้อหา

สาระที่มีลักษณะเฉพาะของแตละบุคคลได   ดังจะเห็นไดจากในชวงเวลาที่ผานมามีผูประกอบการหลายฝายสนใจเขามาทำ 

ธุรกิจโทรทัศนดาวเทียมกันมากขึ้น ในหลากหลายรูปแบบทั้งเพลง ขาวสาร สาระ บันเทิง แมกระทั่งเปนชองทางขายสินคา  

จึงทำใหโทรทัศนดาวเทียมกลายเปนธุรกิจที่มีแนวโนมการเติบโตไดอีกมาก เนื่องจากเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นทำใหตนทุนใน 

การใหบริการมีแนวโนมต่ำลง สามารถถึงจุดคุมทุนไดภายในระยะเวลาไมก่ีป บริษัทฯ เองก็มีนโยบายท่ีจะขยายบริการหรือ 

เพิ่มชองสัญญาณขึ้นอีก เพื่อตอบสนองความรูปแบบการใชชีวิตของผูบริโภคในยุคปจจุบัน 

ข. แนวโนมภาวะการแขงขัน

การใหบริการโทรทัศนผานดาวเทียมเปนแนวโนมใหมที่เกิดขึ้นท่ัวโลก เพราะใชงบลงทุนไมสูงนัก เม่ือเทียบกับฟรีทีวีที่มี 

การใชเงินลงทุนหลายพันลานบาท และโทรทัศนดาวเทียมจะมีผูชมชัดเจนกวาฟรีทีวีที่มีผูชมหลากหลายกวา และสามารถ

หารายไดจากการขายเวลาโฆษณา จากปจจุบันมูลคาโฆษณาผานฟรีทีวีตกปละ 40,000 ลานบาท ทั้งนี้หากสถานีโทรทัศน

ดาวเทียมทำไดเต็มรูปแบบ จะมีโฆษณาสูงถึงแสนลานบาททั้ง In Bound และ Out Bound

ที่ผานมารูปแบบสื่อสารการตลาดของบรรดาซัพพลายเออรในประเทศไทยจะมีอยู 2 อยาง คือ การสื่อสารผานสื่อ 

หรือที่เรียกวา Above The Line กับการสื่อสารไมผานสื่อ หรือ Below The Line เชน การจัดกิจกรรมการตลาด แตเน่ือง 

จากจากราคาคาโฆษณาที่สูงขึ้นบวกกับขอกำหนด กฎ กติกา ขอหามตางๆนานาที่หามโฆษณาผานสื่อ ทำใหหลายคาย

หันมาทุมเม็ดเงินไปกับการทำกิจกรรมการตลาดไปยังกลุมเปาหมายแทน ทำใหสัดสวนการใชเงินในชวงที่ผานมาขยับมาที่ 

Below The Line เปนตัวเลขที่มากขึ้น เนื่องจากสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดดีกวา อีกทั้งยังสามารถสรางยอดขายได 

ในเวลาเดียวกัน แตเม่ือโทรทัศนดาวเทียมเขามามีบทบาทแลว บริษัทฯ เช่ือวาสัดสวนการใชส่ือท่ีเปน Above The Line จะ      

หันกลับมาไดรับความนิยมเพิ่มขึ้นแทน เนื่องจากมีราคาถูกกวากันมาก มิหนำซ้ำจากเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น ทำใหเจาของ 

สินคาสามารถยิงโฆษณาไปยังพ้ืนที่ที่ตองการไดอีกดวย เพื่อเพ่ิมยอดขายในพ้ืนท่ีที่เปนรองคูแขง และจะทำใหแนวรบในเขต 

ตางจังหวัดรอนแรงข้ึนไปอีกเพราะสามารถทำท้ังกิจกรรมการตลาดในพ้ืนท่ีและยิงโฆษณาแบบเจาะจงในพ้ืนท่ีน้ันๆ ไดโดยตรง
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บริษัทฯ ไดรวมเปนพันธมิตรกับผูประกอบการจานดาวเทียมช้ันนำอยาง PSI และ DTV และอ่ืนๆ ในอนาคต เพ่ือขยายชองทาง

การรับชมใหถึงกลุมเปาหมาย โดยพยายามลดขอจำกัดในเร่ืองการเขาถึงสัญญาณการรับชม ขณะเดียวกัน บริษัทฯ มีนโยบาย

ที่จะเปดชองรายการเพ่ิมเติมในอนาคต เพื่อรองรับความตองการของผูบริโภคในยุคโลกาภิวัตน ทั้งนี้มีการคัดสรรบุคลากร

ทั้งเบื้องหนาและเบื้องหลังที่มีศักยภาพ มีความเชี่ยวชาญ และเปนท่ียอมรับของกลุมเปาหมาย โดยในสวนของบุคลากร 

เบื้องหนามุงเนนท่ีศิลปน นักแสดง  ในสังกัดของกลุมอารเอส และอีกสวนหนึ่งไดมาจากการ Casting นักแสดง และศิลปน 

อิสระ สำหรับทีมงานผลิตนั้น ในสวนของการสรางสรรครูปแบบงานและการควบคุมการผลิต เปนการจัดการโดยทีมงาน 

ของบริษัทฯ สวนของการดำเนินการผลิตอยูในรูปแบบของพนักงานภายในสวนหนึ่ง และอีกสวนหนึ่งเปนการจางผลิต

¼Å¡ÃÐ·ºμ‹ÍÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ 
- ไมมี -

¸ØÃ¡Ô¨Ê×èÍÇÔ·ÂØ
ÅÑ¡É³Ð¼ÅÔμÀÑ³±�ËÃ×ÍºÃÔ¡ÒÃ

ในป 2553 บริษัท สกาย-ไฮ เน็ตเวิรค จำกัด ดำเนินการผลิตรายการวิทยุเพ่ือธุรกิจสื่อวิทยุทั้งสิ้น 1 รายการ 

โดยออกอากาศผานคลื่นความถี่ระบบ F.M. จำนวน 1 คลื่น ไดแก คลื่น F.M. 93.0 MHz โดยเนนการหารายไดจากการ 

ขายเวลาโฆษณา และการผลิต Event โดยมีกลุมเปาหมาย และรูปแบบรายการ ดังนี้

ผูใหสัมปทานคลื่นวิทยุ

วันและเวลาออกอากาศ

สัญญาณสงคลื่นวิทยุครอบคลุมพื้นที่

คอนเซ็ปทรายการ

กลุมผูฟงเปาหมาย

สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ

24 ชั่วโมง

กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล

Eco Evolution

นักศึกษา คนทำงาน อายุ 20-34 ป

Ê¶Ò¹ÕÇÔ·ÂØ F.M. 93.0 MHz.
COOL 93 Fahrenheit

COOL93 Fahrenheit ดำเนินตามนโยบายของบริษัทฯในการประกอบกิจการวิทยุเชิงพาณิชยเต็มรูปแบบ โดยยังคง

เนนรักษาความนิยมของสถานีไว และขยายฐานผูฟงใหกวางขึ้น จนทำใหในปจจุบัน COOL93 Fahrenheit ยังคง 

รักษาฐานผูฟงท่ีชัดเจน และความนิยมในการรับฟงไวได จนสามารถครองความนิยมในอันดับสูงของกลุมเปาหมายจากการ 

สำรวจ ของ Nielsen Media Research สงผลใหลูกคาบริษัทโฆษณา และบริษัทเจาของสินคา ยังคงความมั่นใจในการใช

สื่อโฆษณาของบริษัทตอไป
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ÃÙ»áºº¢Í§ÃÒÂ¡ÒÃÇÔ·ÂØ
F.M. 93.0 MHz.  COOL93 Fahrenheit

06.00 - 09.00 น.

09.00 - 12.00 น.

12.30 - 15.00 น.

15.00 - 18.00 น.

20.30 - 23.00 น.

23.00 - 02.00 น.

เสาร - อาทิตย

02.00 - 06.00 น.

ดนู สิงหเสนี

พิพัฒน วิทยาปญญานนท

วรงคพร วิชัยดิษฐ

ฉัตรชัย เจริญชุษณะ

กัญดา ศรีธรรมนูปถัมภ

รังรอง วัณณรถ

SWEEP MUSIC

¨Ñ¹·Ã� – ÈØ¡Ã� PJ

COOL93 Fahrenheit คล่ืนที่นำเสนอเพลงไทยสากลในแนว EASY LISTENING ที่ไดรับการยอมรับจากกลุมผูฟงสูงสุด  

และเปนรายการวิทยุคล่ืนแรกท่ีสรางปรากฏการณการนำเสนอเพลงเพราะตอเน่ืองมากท่ีสุด 50 นาที “50 MINUTES MUSIC 

LONG PLAY“ โดยทุกๆบทเพลงเพราะไดผานการคัดสรรจากผลสำรวจความนิยมของผูฟงอยางแทจริง พรอมดวยทีมพีเจ

มืออาชีพที่ไดรับการยอมรับจากกลุมคนฟง และการจัดกิจกรรมที่ตอบสนองไลฟสไตลและเปดโลกทัศนของกลุมคนทำงาน

รุนใหมอยางตอเนื่อง สงผลให COOL93 Fahrenheit เปนคลื่นอันดับ 1 บนหนาปดวิทยุของคนทำงานอยางเปนเอกฉันท 

จากการสำรวจของ Nielsen Media Research  ดวยกลยุทธการตลาดที่ไมหยุดนิ่ง 

ดวยเหตุน้ี COOL93 Fahrenheit จึงเปนรายการวิทยุยอดนิยมจากการสำรวจความนิยมบนหนาปดของ Nielsen Media 

Research และไดรับความนิยมเปนอันดับ 1 ตอเนื่องยาวนานกวา 6 ป ตั้งแตป 2547 จนกระทั่งปจจุบันนี้ (ขอมูลเดือนธันวาคม 

2553) ในกลุมรายการวิทยุประเภท Easy listening ของกลุมคนทำงาน (20 - 34 ป) 

¡ÒÃμÅÒ´áÅÐÀÒÇÐ¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹
¡ÒÃμÅÒ´
ก. กลยุทธการตลาดและการแขงขัน

1) กลยุทธนโยบายความคุมคา (Value For Money) 

ในป 2553 บริษัทฯยังคงใชกลยุทธดานความคุมคา เพ่ือสรางประโยชนสูงสุดใหกับงบประมาณท่ีลูกคามีอยูเพ่ือการโฆษณา 

ในลักษณะของการขายแบบแพ็คเก็จ คือ การขายเวลา Loose Spot รวมกับการจัด Activity In Program และ Event 

Marketing ซึ่งมีผลตอการสงเสริมการขายอยางเปนรูปธรรมและคุมคาตอการลงทุน 

2) กลยุทธการจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย

จากสภาวะการแขงขันอยางเขมขนของธุรกิจวิทยุ ท่ีตองการสรางความแตกตางของรายการใหเกิดขึ้น เพ่ือเสริมสราง  

มูลคาเพ่ิมท้ังตอคล่ืนวิทยุและตอลูกคาและสินคาท่ีรวมกิจกรรมสงเสริมการขายตางๆ ดังนั้นการขายเวลาโฆษณาอยางเดียว

ไมเพียงพอตอความตองการของลูกคา และตอการสรางแบรนดของบริษัทฯและคล่ืน ดวยเหตุน้ีทางบริษัทฯจึงมีการปรับปรุง     

กลยุทธการดำเนินการใหความสำคัญกับการจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย โดยมีกลยุทธการเปนพันธมิตรทางธุรกิจ (Synergy) 
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กับพันธมิตรในดานตางๆ โดยการเขารวมเปน Media Partner ใหกับกิจกรรมหรือคอนเสิรตท่ีมีกลุมลูกคาเปาหมายเดียวกัน  

รวมถึงการเพิ่มมูลคาของสินคาโดยมีกิจกรรมสงเสริมการขายที่ทำรวมกันระหวางรายการและผูฟง 

กิจกรรมสงเสริมการขายทั้งหมดนี้ บริษัทฯจะเนนกิจกรรมที่มีคุณภาพที่สามารถใหสาระและบันเทิงกับผูรวมกิจกรรม  

และในขณะเดียวกันยังสามารถตอบสนองนโยบายการตลาดของลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความชัดเจนและตรงกับ 

กลุมเปาหมาย สงผลใหบริษัทฯสามารถสรางรายไดจากการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายใหกับลูกคาไดอีกทางหนึ่ง

นอกจากน้ีแลวบริษัทฯ ยังใชศักยภาพของฝายโฆษณาและประชาสัมพันธของบริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) เพ่ือเผยแพร 

กิจกรรมของรายการวิทยุในสังกัด และกิจกรรมของลูกคาใหเปนที่ยอมรับและรูจักอยางแพรหลาย ทั้งในรูปแบบขาว        

ประชาสัมพันธ และการโฆษณาในส่ืออ่ืนๆ เชน รายการโทรทัศน, นิตยสาร, ส่ือกลางแจง, ส่ือเคลื่อนท่ี ฯลฯ อีกดวย

3) กลยุทธการใหบริการวางแผนโฆษณา

บุคลากรของบริษัทฯเปนผูที่อยูในสายงานวิทยุมาเปนเวลานาน มีความรูและความเขาใจในธุรกิจส่ือวิทยุเปนอยางดี     

สามารถใหคำปรึกษากับลูกคาในการวางแผนการบริหารส่ือใหมีคุณภาพมากท่ีสุด และการเลือกซ้ือเวลาหรือแพ็คเกจโฆษณา

ที่เหมาะสมกับวัตถุประสงคของลูกคาและกลุมผูฟงรายการ  บริษัทฯมีการวางแผนโฆษณาโดยสรางสรรคกิจกรรมพิเศษ

เฉพาะกิจ เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาและขอจำกัดของสินคาแตละประเภท ซึ่งบริษัทฯ ไดใชนโยบายการเปน 

คูคารวมกับผลิตภัณฑในการวางแผนโฆษณาเชนนี้กับสินคาทุกรายที่สนับสนุนรายการ เพ่ือสรางแรงจูงใจและเกิดความคุมคา    

สูงสุดในการเลือกใชบริการสื่อของบริษัทฯ 

ข. ลักษณะลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย

1) กลุมลูกคาเปาหมาย

 • บริษัทโฆษณา (Agency) 

 • บริษัทเจาของสินคา (Direct Customer)

2) กลุมผูฟงเปาหมาย

93.0 MHz. COOL93 FAHRENHEIT : กลุมนักศึกษาและคนทำงานท้ังชายและหญิง อายุระหวาง 18-35 ป

ค. ชองทางการจำหนาย

ในป พ.ศ.2553 การขายเวลาของธุรกิจสื่อวิทยุจะขายใหบริษัทโฆษณาคิดเปนรอยละ 60 และขายโดยตรงใหบริษัทเจาของ 

สินคาคิดเปนรอยละ 40 ของยอดขายทั้งหมด 

ÀÒÇÐ¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹
ก. ผูประกอบการ

ผูประกอบการสถานีวิทยุท่ีดำเนินรายการเพลงไทยสากลเปนหลัก และมีกลุมผูฟงเปาหมายใกลเคียงกันมีอยู 3 รายการดัง 

แสดงในตารางดานลาง 

F.M. 89.0 Chill  FM
F.M. 93.0 Cool93
F.M. 103.5 FM ONE
F.M. 106.5 Green Wave

สกาย-ไฮเน็ตเวิรค

คูแขง

สกาย-ไฮเน็ตเวิรค

คูแขง

คูแขง

คูแขง

คูแขง

Ê¶Ò¹ÕÇÔ·ÂØ ÇÑÂÃØ‹¹ 10-18 »‚ ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ 15-25 »‚
ÇÑÂ·Ó§Ò¹
18-35 »‚

¼ÙŒãËÞ‹
25-45 »‚
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ข. แนวโนมภาวะการแขงขัน

การแขงขันของธุรกิจส่ือวิทยุยังคงมีอยูสูงเน่ืองจากงบประมาณโฆษณาท่ีมีจำกัด ทำใหลูกคาจะเลือกซื้อเวลาโฆษณาจาก  

รายการวิทยุที่ไดรับความนิยมสูงเปนปจจัยหลัก แตในขณะเดียวกัน กลยุทธดานราคานั้นก็มีความสำคัญตอการตัดสินใจ 

ซื้อโฆษณาสูง เนื่องดวยจะทำใหลูกคาสามารถไดเวลาโฆษณามากขึ้น หรือไดรูปแบบโฆษณาท่ีหลากหลายท้ังนี้ขึ้นอยูกับ   

กลยุทธการขายของแตละบริษัทที่จะจูงใจใหลูกคาเห็นวาคุมคากับเงินท่ีใชไปสูงที่สุด 

¡ÒÃ¨Ñ´ËÒ¼ÅÔμÀÑ³±�ËÃ×ÍºÃÔ¡ÒÃ
ก. นักจัดรายการวิทยุ (พีเจ) และบุคลากรฝายผลิตและสรางสรรค

บริษัทฯไดสรางนวัตกรรมใหมของวงการวิทยุโดยการใชกลยุทธการตลาดแบบใหม “PJ MARKETING” จากการ       

ประสบความสำเร็จในการผลิตรายการวิทยุของคลื่น COOL93 Fahrenheit และคล่ืนอื่นๆ ในเครือบริษัทฯ ที่มีการ          

เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดรายการจากเดิมจาก DJ เขาสูยุคของ PJ (Program Jockey) ที่นักจัดรายการวิทยุแตละคนจะตอง

เพิ่มศักยภาพของตนเองใหมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะจะตองมีเรื่องของความรูเบื้องตนทางการตลาด และรูจักการใชเทคโนโลยี 

ใหเกิดประโยชนสูงสุด ซึ่งนักจัดรายการในยุค PJ MARKETING จะเปนผูมีสวนสำคัญในการสรางความนิยมใหแกสถานี 

ตองเปนบุคคลท่ีมีความสามารถในการโตตอบกับผูฟงและมีความรูเก่ียวกับเพลงและหลักการทางการตลาดในเบ้ืองตนเปน 

อยางดี อีกท้ังยังตองผานการฝกอบรมพัฒนาความรูดานเทคโนโลยี เพ่ือสามารถใชเครื่องมือและ Software ทันสมัยได 

อยางคลองตัว สามารถดำเนินรายการตามรูปแบบของรายการที่วางไวใหสอดคลองกับรสนิยมของกลุมผูฟงเปาหมาย และ 

ปจจุบันนักจัดรายการของบริษัทฯยังตองเปนผูมีทักษะในการเปนผูดำเนินรายการภาคสนามในการจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย 

เพื่อรองรับงานกิจกรรมพิเศษเพื่อสงเสริมการขายอีกทางหนึ่งดวย

ข. ระบบการออกอากาศ

บริษัทไดเลือกใชระบบคอมพิวเตอรในการควบคุมการออกอากาศแบบอัตโนมัติซึ่งเปนเทคโนโลยีที่เปนมาตรฐานสากล 

และมีการอัพเดทซอฟแวรอยางตอเนื่อง เพ่ือความทันสมัยและคุณภาพในการออกอากาศมากที่สุด

¼Å¡ÃÐ·ºμ‹ÍÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ
- ไมมี -
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¸ØÃ¡Ô¨Ê×èÍã¹ËŒÒ§âÁà´ÔÃ�¹à·Ã´
ÅÑ¡É³Ð¼ÅÔμÀÑ³±�ËÃ×ÍºÃÔ¡ÒÃ
¸ØÃ¡Ô¨Ê×èÍ P.O.P. RADIO

บริษัท อารเอส อินสโตร มีเดีย จำกัด เปนผูดำเนินการผลิตรายการวิทยุ P.O.P. Radio หรือสื่อวิทยุ ณ จุดขาย โดย    

เปนผูไดรับสัมปทานในดานเสียงแตเพียงผูเดียวในหางโมเดิรนเทรด โดยผลิตรายการจำนวน 4 สถานี ไดแก TESCO LOTUS FM 

/ TOPS RADIO / BIG C STATION และ CARREFOUR VARIETY HITS RADIO  ซึ่งทั้ง 4 คลื่นเนนการหารายไดจากการ

ขายเวลาโฆษณา โดยมีกลุมเปาหมายแตกตางกันตามรูปแบบรายการที่ชัดเจน ดังนี้

หาง

จำนวนสาขา

วันและเวลาออกอากาศ

สัญญาณสงคลื่นวิทยุ

ครอบคลุมพื้นที่

คอนเซ็ปทรายการ

กลุมเปาหมาย

TESCO LOTUS

LOTUS EXPRESS

677 สาขา

TESCO LOTUS

09.00-23.00 น.

LOTUS EXPRESS

24 ชั่วโมง

62 จังหวัด

รวม กรุงเทพฯ       

ปริมณฑลและ

ตางจังหวัด

Easy Listening

มีสาระและบันเทิง 

แมบาน คนทำงาน 

และ ครอบครัว

อายุ  25 - 40 ป

ชาย  25%

หญิง 75%

TOPS

127 สาขา

12-24 ชั่วโมง

18 จังหวัด

รวม กรุงเทพฯ    

ปริมณฑลและ

ตางจังหวัด

Easy Listening + 

Modern trendy

นักศึกษา 

และคนทำงาน

อายุ  20 - 35 ป

ชาย  25%

หญิง  75%

BIG C

84 สาขา

12-15 ชั่วโมง

35 จังหวัด

รวม กรุงเทพฯ 

ปริมณฑลและ

ตางจังหวัด

ครอบครัวทันสมัย 

shop สนุก พรอมสาระ

และบันเทิง 

คนทำงาน และ 

ครอบครัวทันสมัย

อายุ  21 - 34 ป

ชาย  24%

หญิง  76%

CARREFOUR

43 สาขา

09.00-23.00 น.

(14 ชั่วโมง)

12 จังหวัด

รวม กรุงเทพฯ    

ปริมณฑลและ

ตางจังหวัด

เพลงบรรเลง ฟงสบาย 

หลากหลายสาระเพื่อการ

shopping      

แมบาน คนทำงาน 

และ ครอบครัวใหญ

อายุ  25 - 40 ป

ชาย  30%

หญิง  70%

Ê¶Ò¹ÕÇÔ·ÂØ
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ในการดำเนินการผลิตรายการวิทยุเสียงตามสายภายในหางทั้ง 4 หาง เพลงท่ีใชเปดจะเปนเพลงสไตล Easy Listening 

ที่ฟงแบบสบายๆ และมีเพลงสนุกๆ  สอดแทรกพอเปนสีสันเพราะในการผลิตรายการวิทยุเสียงตามสาย (P.O.P. Radio) 

นั้น บริษัทฯ  ถือวาเปนสื่อชองทางใหมที่มีความสามารถในการเชื่อมการโฆษณาประชาสัมพันธสินคาระหวาง Above The 

Line และ Below The Line ไดอยางมีประสิทธิภาพ

หลักการบริหาร P.O.P. Radio ตองคำนึงถึงกลุมลูกคาที่เดินช็อปปงในหางเปนสำคัญและจะตองสรางบรรยากาศใหผู

ฟงเดินอยูในหางใหนานที่สุดเทาที่จะทำได พรอมทั้งสรางสีสันท่ีกระชับและงายตอการจดจำ ในปจจุบันรายการที่บริษัทฯ 

ไดผลิตใหกับท้ัง 4 หางนั้นมีรูปแบบที่ชัดเจนจนเปนท่ีสนใจของลูกคาที่เดินช็อปปงในหางเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ ซ่ึงเม่ือดูจาก 

ผลการสำรวจของบริษัท นีลเส็น (ประเทศไทย) จำกัด เม่ือป 2550 มีผูรูจักสื่อดังกลาวเพียง 66% และจากผลการสำรวจ 

ลาสุดประจำเดือนสิงหาคม 2552  ผลปรากฏวาลูกคาที่เดินชอปปงในหางตางๆ  นั้น   รูจักสื่อวิทยุเสียงตามสายภายใน 

หาง P.O.P. Radio เพ่ิมมากขึ้นเปน 78%  หรือจำนวน 8 ใน 10 คน สามารถรับรูสื่อโฆษณาน้ีได

ผลจากการสำรวจของบริษัท นีลเส็น (ประเทศไทย) จำกัด ยังสามารถประเมินไดวามีผูรับฟงรายการวิทยุ P.O.P. Radio 

ในอัตราหมุนเวียนกวา 21 ลานคนท่ัวประเทศ  ซ่ึงเปนการวัดจากจำนวนใบเสร็จกวา 31 ลานใบเสร็จท่ีเกิดข้ึนจากการจับจาย 

ซื้อของใน 4 หางหลัก คือ TESCO LOTUS / TOPS / BIG C และ CARREFOUR จากสถิติคนเดินหาง 2-3 ครั้ง / เดือน 

ซึ่งสงผลใหลูกคาบริษัทโฆษณาและบริษัทเจาของสินคามีความเชื่อมั่นในสื่อประเภทวิทยุเสียงตามสาย (P.O.P. Radio) 

สูงขึ้น และสนใจซื้อเวลาโฆษณายาวถึงสิ้นป 2554      

ÃÙ»áººÃÒÂ¡ÒÃã¹áμ‹ÅÐËŒÒ§

1. ËŒÒ§ TOPS
บริษัทฯไดดำเนินการผลิตรายการใหกับหาง TOPS โดยไดคำนึงถึงกลุมลูกคาที่เดินช็อปปงภายในหางรวมถึงระยะเวลา 

ในการเดิน และ Concept ของหางเปนสำคัญ ซึ่งในปจจุบันหาง TOPS มีทั้งหมด 3 ประเภท คือ Tops Supermarket, 

Tops Market และ Tops Daily ท้ังนี้บริษัทฯ ไดกำหนดรูปแบบของรายการดังรายละเอียดตอไปนี้

 1.1 Tops Supermarket

 รายการท่ีนำเสนอเพลงไทยสากลในแนว  Easy Listening โดยมีดีเจเปนผูนำเสนอรายการซ่ึงแบงออกเปน 2 รูปแบบ 

คือ รูปแบบรายการสด และรูปแบบรายการบันทึกซีดี

 

 1.2 Tops Market

 รูปแบบรายการของ Tops Market เนนเปดเพลงสากล 100% โดยมีดีเจนำเสนอเปนภาษาไทย 30% และภาษาอังกฤษ 

70% ผานรูปแบบรายการสดและรายการบันทึกซีดีเชนเดียวกับ Tops Supermarket    

 1.3 Tops Daily

 รูปแบบรายการ สั้นกระชับ เนนเพลงฮิต สลับโปรโมชั่น และสปอต โดยไมมีดีเจ เนนความหลากหลายของ

ของรายการ เนื่องจากกลุมเปาหมาย ในชุมชนมีความหลากหลายผานรูปแบบรายการบันทึกซีดี

2. ËŒÒ§ TESCO LOTUS
 บริษัทฯ ไดดำเนินการผลิตรายการใหกับหาง TESCO LOTUS โดยคำนึงถึงกลุมลูกคาที่เดินช็อปปงภายในหางรวม 

ถึงระยะเวลาในการเดิน และ Concept ของหางเปนสำคัญ ซึ่งในปจจุบันหาง TESCO LOTUS มีทั้งหมด 4 ประเภท คือ 

Hyper Market, Value Market, Super Market และ Lotus Express 
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ความโดดเดนของรายการในหาง TESCO LOTUS น้ันอยูที่ดีเจที่ดำเนินรายการในรูปแบบการจัดรายการคู ชาย - หญิง 

และการเปดเพลงไทยสากลทั้งหมด (ยกเวนสาขาในสวนภูมิภาคจะมีเพลงลูกทุงผสมเขาไปดวยชั่วโมงละ 1 - 2 เพลง) ซ่ึง

ถือวาเปนจุดเดนและเปนการสรางความแตกตางจากหางอื่นๆ

รายการในหาง TESCO LOTUS แบงการผลิตออกเปน

1. Hyper Market, Value Market, Super Market

2. Lotus Express

3. Lotus Plus & Community

นอกจากน้ีรายการในหาง TESCO LOTUS ยังเพิ่มความโดดเดนดวยการแยกผลิตออกเปนภูมิภาคดวย ไดแก ภาคกลาง, 

ภาคเหนือ, ภาคอีสาน และภาคใต ไมวาจะเปนสวนของ Jingle ท่ีใชเปนภาษาทองถิ่น ดนตรีประกอบเปนดนตรีพื้นบาน  

อีกทั้งยังมีการสอดแทรกเพลงลูกทุงที่มีภาษาของทองถิ่นนั้นๆ เขาไปดวยสงผลใหรายการดังกลาวสามารถ เขาถึงกลุมผูฟง

ไดมากย่ิงข้ึน 

3. ËŒÒ§ CARREFOUR
บริษัทฯ ไดดำเนินการผลิตรายการใหกับหาง CARREFOUR  โดยไดคำนึงถึงกลุมลูกคาที่เดินช็อปปงภายในหางรวมถึง 

ระยะเวลาในการเดิน และ Concept ของหางเปนสำคัญ รูปแบบรายการจะมุงเนนความทันสมัยผสมผสานกับความคลาสสิค 

ซึ่งสังเกตไดจาก Jingle ของรายการท่ีมุงเนนความดูดีมีระดับและวิธีการนำเสนอผานบทเพลงบรรเลง Easy Listening 

4. ËŒÒ§ BIG C
บริษัทฯ ไดดำเนินการผลิตรายการใหกับหาง BIG C โดยคำนึงถึงกลุมลูกคาที่เดินช็อปปงภายในหางรวมถึงระยะเวลา

ในการเดิน และ Concept ของหางเปนสำคัญ หาง BIG C มี 2 ประเภท คือ หาง BIG C ขนาดใหญ และหาง BIG C 

ขนาดเล็ก  ผลิตรายการเปนรูปแบบบันทึกซีดี  ความยาวตั้งแต 12 - 15 ชั่วโมงตามเวลาเปด - ปดของแตละสาขา    

สำหรับรูปแบบรายการจะเนนการเปดเพลงไทยสากลท่ีมีจังหวะสนุกสนานผสมผสานไปกับเพลงสไตล Easy Listening       

และเพิ่มความโดดเดนดวยดีเจที่มีชื่อเสียง และเนื้อหาท่ีทันสมัย นาสนใจ รวมถึงบทเพลงท่ีอยูในรายการจะเนนความ 

ทันสมัยของครอบครัวยุคใหม
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¸ØÃ¡Ô¨Ê×èÍ IN-STORE TELEVISION 
ในป 2553 เปนปที่แผนก IN-STORE TELEVISION ดำเนินการปรับรูปแบบการนำเสนอสื่อโฆษณาท่ีมุงเนนการสราง 

ความแตกตางจากคูแขง ไมวาจะเปนรูปแบบการนำเสนอส่ือ In Program และ ดานระบบ Software การออกอากาศ     

ใหสอดคลองกับเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นในปจจุบัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

´ŒÒ¹ Production 
1. พัฒนารูปแบบการนำเสนอ (In-program)

 • รูปแบบ Content ใหมๆ ตามความตองการของกลุมเปาหมาย

 • โปรโมช่ันราคาสินคาใหมๆ รายอาทิตย

 • การใชสื่อ Interactive เชน SMS ในการสรางความใกลชิดกับกลุมเปาหมาย

2. ประชาสัมพันธสื่อ โดยจัดกิจกรรมที่รวมกับ จอ LCD ดังนี้

 • แจก Gift Voucher เชน บัตรสปา บัตรรานอาหาร และ บัตร Concert

 • จัดภาพยนตรรอบพิเศษสำหรับลูกคาที่เลนกิจกรรมผานสื่อ 

´ŒÒ¹ System
1. เริ่มพัฒนาการใชระบบรับสงขอมูลแบบเปดโดยผานระบบ VPN สงผลใหรับสงขอมูลและระบบไมสามารถถูกโจมตี

จากภายนอกได 

 

2. ปรับ Software การออกอากาศใหมีความสามารถมากขึ้น เชน  สามารถ Update Feed ขาวและปรับระดับเสียง

ตามชวงเวลาได

การควบคุมทางไกลผาน ADSL (VPN) เปนนวัตกรรมเชิงกลยุทธเพ่ือตอบโจทยทางการตลาดสำหรับลูกคาที่ตองการส่ือ 

ที่มีความฉับไวในการเปลี่ยนแปลงสปอตโฆษณาไดอยางรวดเร็ว ปลอดภัย และแมนยำเพ่ือเสริมศักยภาพความเปนสื่อ ณ 

จุดขายไดอยางแทจริง

¸ØÃ¡Ô¨Ê×èÍ CITY BUS
ในป 2553 บริษัทไดทำการเปดตัวสื่อ City Bus ท่ีมีเปาหมายผูบริโภคที่ใชเวลาเดินทางโดยรถโดยสารประจำทางซ่ึงมีผู

ใชบริการมากกวา 1.2 ลานคน / เดือน 

ÅÑ¡É³Ð¼ÅÔμÀÑ³±�
1. จำนวนรถเมลปรับอากาศ NGV จำนวน 49 คัน ท่ีใหบริการ 24 ช่ัวโมง โดยมีเสนทางการวิ่งรถระหวางใจกลางเมือง

สูชานเมือง โดยมีสัดสวนผูใชบริการกลุมผูหญิง 55% กลุมผูชาย 45% อายุ 21 - 30 ป  วัยทำงานเปนหลัก และกลุมนักศึกษา 

เปนกลุมรอง สถิติใชเวลาการโดยสารบนรถเฉลี่ยอยูที่ 30 นาที - 1 ชั่วโมง ในอัตราการเดินทาง 4-5 ครั้ง / สัปดาห

2. การติดตั้งจอ TV ขนาด 19” จำนวน 4 จอ / คัน รวมทั้งสิ้น 196 จอ โดยมี Content รวมรายการทั้งสิ้น 1 ชั่วโมง 

ที่ประกอบดวย เพลง ภาพยนตร กีฬาและบันเทิง เปนหลัก เปดสลับกับสินคาโฆษณา เปดสลับวนทั้งวัน เพ่ือใหผูโดยสาร  

ไดรับความเพลิดเพลินตลอดระยะเวลาการเดินทางบนถนนท่ีมีการจราจรที่ติดขัดรายวัน
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3. ลูกคาที่เปนสปอนเซอรหรือซื้อสื่อโฆษณา สามารถโฆษณาสินคาโดยการ Wrap ตัวรถเมลโฆษณาหลังเบาะที่นั่ง 

ผูโดยสาร จำนวน 26 ที่นั่ง / คัน และการโฆษณาผานจอ Digital TV ซ่ึงเปนแนวทางในการเจาะตลาดโดยตรงกับกลุม    

ผูบริโภคท่ีมีการเดินทางประจำวันทั้งบนทองถนน และบนรถเมลทั้ง 2 ชองทาง

¡ÒÃμÅÒ´áÅÐÊÀÒÇÐ¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹

¡ÒÃμÅÒ´
ก. กลยุทธการตลาด

1) กลยุทธนโยบาย Monopolistic Partnership 

ในป 2553 บริษัทฯ คงยังใชกลยุทธการทำงานแบบ Monopolistic Partnership และการปรับราคาสื่อโฆษณาให                                        

เหมาะสมตามสภาวะและกลไกของเศรษฐกิจ เพ่ือสรางประโยชนสงูสดุใหกบังบประมาณท่ีลกูคามอียูเพือ่การโฆษณาในลกัษณะ

ของการขายแบบแพ็คเก็จในอัตราพิเศษคือ การขายเวลา Loose Spot รวมถึงการจัด Activities & Events Marketing 

ในหางฯ การเปดโอกาสใหลูกคารายใหมไดทดลองลงสื่อโฆษณาเพื่อวัดประสิทธิภาพของสื่อโดยไดทำการวัดผลโดยได

มอบหมายใหบริษัท นีลเส็น (ประเทศไทย) จำกัด ทำการสำรวจการรับรูและประสิทธิภาพของสื่อ P.O.P. Radio ซ่ึงจาก 

การประเมินผลสามารถวัดไดวาส่ือ P.O.P. Radio สามารถสรางการรับรูถึง 78% และยังเปนสื่อที่สามารถจูงใจใหเกิด

Brand Switching หรือสามารถสรางแรงจูงใจใหเกิดพฤติกรรมในการปรับเปลี่ยนการซื้อจากแบรนดสินคาที่ผูเดินหาง        

ตั้งใจซื้อเปนการตัดสินใจซื้ออีกแบรนดสินคาที่สื่อ P.O.P. Radio โฆษณาอยูได และในสวนของสื่อ In-store TV ยังเนน    

การวางใหสื่อนี้เปนสื่อประชาสัมพันธในเชิง PR เปนหลัก และสื่อ City Bus เปนสื่อที่สามารถมาตอยอดธุรกิจใหมีความ 

แข็งแรงมากย่ิงข้ึน 

และจากกลยุทธดังกลาว ทางบริษัทฯไดรับความไววางใจจากลูกคาและผูสนับสนุนใหจัดกิจกรรมภายใตงบประมาณที่

คุมคา โดยการเซ็นสัญญาลงโฆษณายาวตลอดป 2553

2) กลยุทธการจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย

เพื่อใหสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันที่มีการแขงขันอยางเขมขนของสื่อ In-store และการขายเวลาโฆษณา

อยางเดียวไมเพียงพอตอความตองการของลูกคา    

ดังน้ันการขายส่ือโฆษณาผนวกกับกิจกรรมสงเสริมการขายเพ่ือเสริมสรางมูลคาเพ่ิมท้ังในสวนของท้ัง ส่ือ 

P.O.P. Radio In-store TV และ City Bus จึงมีความจำเปนตอลูกคาและสินคาที่รวมกิจกรรมสงเสริมการขายตางๆ 

และการสรางแบรนดของบริษัทฯ ดวยเหตุนี้ทางบริษัทฯจึงมีการปรับปรุงกลยุทธการดำเนินการใหความสำคัญ กับการจัด

กิจกรรมสงเสริมการขายโดยมีกลยุทธการวางตัวเปนพันธมิตรทางธุรกิจ (Monopolistic Partnership) กับพันธมิตรในดาน

ตางๆ และนำกิจกรรมหรือคอนเสิรตที่มีของกลุมลูกคาเปาหมายเดียวกัน ลงในหาง 4 เครือหลัก และผานรถเมลที่

สูสายตาผูใชบริการ บนถนนอีกมากมาย

กิจกรรมสงเสริมการขายทั้งหมดนี้ บริษัทฯ จะเนนกิจกรรมที่มีคุณภาพที่สามารถใหสาระและบันเทิงกับผูรวมกิจกรรม 

และในขณะเดียวกันยังสามารถตอบสนองนโยบายการตลาดของลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยในสวนนี้ทางบริษัทฯ 

มีหนวยงาน Marketing Department ท่ีดูแลรับผิดชอบกลยุทธทางการตลาด และ นำเสนองานกิจกรรมพิเศษเพื่อสง 

เสริมการขายใหกับลูกคา ทำใหกิจกรรมที่จัดมีความชัดเจนและตรงกับกลุมเปาหมายสงผลใหบริษัทฯสามารถสรางรายได 

จากการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายใหกับลูกคาไดอีกทางหนึ่ง
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3) กลยุทธการใหบริการวางแผนโฆษณา

บุคลากรของบริษัทฯเปนผูที่อยูในสายงาน In-store Media มาเปนเวลานาน มีความรูและความเขาใจในธุรกิจสื่อ

P.O.P. Radio และ In-store TV เปนอยางดีสามารถใหคำปรึกษากับลูกคาในการวางแผนการบริหารสื่อใหมีคุณภาพ              

มากท่ีสุดและการเลือกซื้อเวลาหรือแพ็คเกจโฆษณาที่เหมาะสมกับวัตถุประสงคของลูกคาและกลุมผูฟงรายการ P.O.P. 

Radio ท่ีหางฯ 

สวนในสื่อดานของ City Bus ดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และทีมงานที่มีความชำนาญอยางสูง ประกอบดวย รายการ 

Content ที่เขมแข็ง จะสามารถทำใหสื่อนี้ประสบความสำเร็จอยางแนนอนในอนาคต

 

บริษัทฯมีการวางแผนโฆษณาโดยสรางสรรคกิจกรรมพิเศษเฉพาะกิจ เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาและขอจำกัด

ของสินคาแตละประเภท ซ่ึงบริษัทฯไดใชนโยบายการเปนคูคารวมกับผลิตภัณฑในการวางแผนโฆษณาเชนน้ีกับสินคาทุกราย

ที่สนับสนุนรายการเพ่ือสรางแรงจูงใจและเกิดความคุมคาสูงสุดในการเลือกใชบริการสื่อของบริษัทฯ 

ข. ลักษณะลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย

1) กลุมลูกคาเปาหมาย

 • บริษัทโฆษณา (Agency) 

 • บริษัทเจาของสินคา (Direct Customers)

ค. ชองทางการจำหนาย

การขายเวลาของธุรกิจสื่อวิทยุ P.O.P. Radio และ In-store TV จะขายใหบริษัทโฆษณาคิดเปนรอยละ 30 และขาย  

โดยตรงใหบริษัทเจาของสินคาคิดเปนรอยละ 70 ของยอดขายท้ังหมด

ÊÀÒÇÐ¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹
ก. มูลคาตลาดโฆษณาของส่ือวิทยุและการเติบโต 

จากขอมูลของบริษัท นีลเส็น (ประเทศไทย) จำกัด มูลคาโฆษณาผานสื่อ In-store Media ในป 2553 มีมากกวา 

1,050 ลานบาท ซึ่งเปนการเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 28 เมื่อเทียบกับป 2552

ข. ผูประกอบการ

ผูประกอบการธุรกิจสื่อโฆษณาใน In-store ประกอบดวย 4 รายหลัก 

P.O.P. RADIO

IN-STORE TELEVISION

VISUAL AD

SHELF TALKER

DEMO TESTING

RS IN-STORE MEDIA

VGI

VGI

DEMO POWER

RS IN-STORE MEDIA

RS IN-STORE MEDIA

ACT MEDIA

DEMO POWER

RS IN-STORE MEDIA

RS IN-STORE MEDIA

VGI

ACT MEDIA

DEMO POWER

RS IN-STORE MEDIA

RS IN-STORE MEDIA

DEMO POWER

Ê¶Ò¹ÕÇÔ·ÂØ TESCO LOTUS TOPS BIG C CARREFOUR
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สวนในสื่อ City Bus มีผูประกอบการรายใหญที่ถือวาเปนคูแขงโดยตรงคือ บริษัท Plan B ที่มีการดำเนินธุรกิจแบบ 

เดียวกัน และมีปริมาณรถและสายรถที่มีเสนทางการวิ่งมากกวา เนื่องจากไดเขามาดำเนินธุรกิจนี้มามากกวา 7 ป

ค. แนวโนมการแขงขัน

การแขงขันของธุรกิจสื่อในหางโมเดิรนเทรด เพิ่มความรุนแรงมากขึ้นเนื่องจากงบประมาณโฆษณาท่ีมีจำกัด ทำใหลูกคา

สามารถท่ีจะเลือกซ้ือโฆษณาจากส่ือในหางท่ีสามารถสรางยอดขายโดยตรงไดมากข้ึน แตในขณะเดียวกัน กลยุทธ ดานราคาน้ัน

ก็มีความสำคัญตอการตัดสินใจซ้ือโฆษณาสูง เนื่องดวยจะทำใหลูกคาสามารถไดเวลาโฆษณามากขึ้นหรือไดรูปแบบโฆษณา

ที่หลากหลาย ท้ังน้ีขึ้นอยูกับกลยุทธการขายของแตละบริษัทท่ีจะจูงใจใหลูกคาใหเห็นวาคุมคากับเงินท่ีใชไปสูงที่สุด 

¡ÒÃ Ñ̈´ËÒ¼ÅÔμÀÑ³±�ËÃ×ÍºÃÔ¡ÒÃ
ก. นักจัดรายการ P.O.P. Radio และบุคลากรฝายผลิตและสรางสรรค

ในปจจุบันบริษัทฯ มีจำนวนนักจัดรายการวิทยุ (DJ) ทั้งหมด 40 คน ซึ่งนักจัดรายการสามารถดำเนินรายการตาม 

รูปแบบของรายการ P.O.P. Radio ที่วางไวใหเหมือนกับการจัดสดจริง และรสนิยมของกลุมผูฟงเปาหมาย และปจจุบัน 

นักจัดรายการของบริษัทฯ  ยังตองเปนผูมีทักษะในการเปนผูดำเนินรายการภาคสนามในการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายเพ่ือ

รองรับงานกิจกรรมพิเศษเพื่อสงเสริมการขายอีกทางหนึ่งดวย 

¼Å¡ÃÐ·ºμ‹ÍÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ
-ไมมี -
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การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอยในนามของกลุมอารเอส บริษัทฯ ประเมินวามีความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นและ    

อาจมีผลตอการดำเนินธุรกิจดังนี้ 

¤ÇÒÁàÊÕèÂ§·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨áÅÐ¡ÒÃàÁ×Í§
• การเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจและการเมือง

บริษัทฯประเมินวาการเปล่ียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศสงผลกระทบตอการประกอบธุรกิจของ  

บริษัทฯโดยรวม ทั้งธุรกิจเพลง, ธุรกิจโชวบิซ, ธุรกิจภาพยนตร และธุรกิจสื่อ ซึ่งความไมแนนอนทางเศรษฐกิจ ความไมสงบ 

ของเหตุการณบานเมือง และการเปลี่ยนแปลงอำนาจของรัฐบาลทำใหรูปแบบการดำเนินชีวิต กำลังซื้อ และการตัดสินใจ    

เลือกซื้อของผูบริโภคเปลี่ยนแปลงไป 

ในสวนของธุรกิจเพลงซึ่งเปนธุรกิจหลักของบริษัทนั้นอาจไดรับผลกระทบดังกลาวเนื่องจากผลิตภัณฑเพลงถือเปนสินคาเพื่อ

ความบันเทิงและไมถือเปนสินคาอันเปนปจจัยหลักที่มีความจำเปนตอการบริโภค อยางไรก็ดี ดวยอรรถประโยชนของสินคา

ที่ชวยใหความเพลิดเพลินและผอนคลายแกผูบริโภคไดในราคาที่ไมเปนภาระและมีความคุมคาของการบริโภค ทำใหสินคา 

เพื่อความบันเทิงยังคงเปนสินคาที่ไดรับความนิยมจากผูบริโภคอยางตอเน่ือง 

สำหรับธุรกิจสื่อนั้นจะเปนสวนที่ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจและการเมืองคอนขางมาก

เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจจะสงผลโดยตรงถึงภาวะการใชจายของผูบริโภค ตลอดจนการดำเนินงานของหนวยงานตางๆ ที่มี

การจัดสรรงบประมาณในการใชจายดานการโฆษณาประชาสัมพันธผานสื่อในรูปแบบตางๆ เพื่อใหมีประสิทธิผลตอ 

การดำเนินธุรกิจดวย ซึ่งจะทำใหการดำเนินธุรกิจสื่อของบริษัทฯ จะมีความผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจสูง ปจจุบัน บริษัทฯ

ดำเนินธุรกิจส่ือทั้งทางดานส่ือโทรทัศน สื่อวิทยุ และสื่อภายในโมเดิรนเทรด

¤ÇÒÁàÊÕèÂ§·Ò§ÍØμÊÒË¡ÃÃÁ
• การแพรกระจายของสินคาละเมิดลิขสิทธิ์ 

ปญหาการแพรกระจายของสินคาละเมิดลิขสิทธิ์ เทปผี ซีดีเถื่อน เปนปญหาสำคัญท่ีบั่นทอนการเติบโตของธุรกิจเพลงมา 

โดยตลอด ผูผลิตผลงานเพลงไมสามารถจำหนายงานผลิตภัณฑ Physical Products  (CD,VCD,DVD), Digital Products 

(MP3,MP4) หรือ ในรูปแบบของ Mobile Download ที่มีลิขสิทธิ์ซึ่งจะสรางรายไดหรือคาตอบแทนผลงานไดครบตาม

ปริมาณการบริโภคจริง โดยการละเมิดลิขสิทธิ์ในรูปแบบของ ไฟล Digital Download อยางผิดลิขสิทธิ์นั้น สามารถ

พบเห็นไดอยางแพรหลายในอินเตอรเนต ยกเวน การบริการประเภทเสียงรอสาย (Ringback Tone) เน่ืองจากการดาวนโหลด

ตองผานผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนที่ (Operator) เทานั้น ซึ่งปญหาจากการละเมิดลิขสิทธิ์ดังกลาวเปนปจจัยหน่ึงที่สงผล 

ใหรายไดจากการดาวนโหลด Digital Content ไมสะทอนรายไดที่แทจริง 

อยางไรก็ตาม ที่ผานมาทุกฝายที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ และ ภาคเอกชน ซ่ึงไดแก ผูประกอบการ เจาของผลงาน และศิลปน 

ไดรวมมือกันผลักดัน กระตุนเชิญชวนใหผูบริโภคหันมานิยมเลือกซื้อสินคาที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง และลดเลิกสนับสนุนสินคา

ละเมิดลิขสิทธิ์ทุกประเภท

โดยในสวนของบริษัทฯไดดำเนินการทางการตลาดในการประชาสัมพันธใหผูประกอบธุรกิจท่ีนำงานลิขสิทธิ์ไปใชตองเคารพ

ตอสิทธิ์และทำการชำระคาลิขสิทธิ์เปนการตอบแทน รวมถึงกำหนดใหมีนโยบายการบังคับใชกฎหมายกับผูกระทำความผิด

อยางจริงจัง โดยจัดตั้งหนวยงานที่ดูแล ดำเนินการปราบปรามและเฝาระวังผูละเมิดในพ้ืนท่ีตางๆทั่วประเทศ  นอกจากน้ี 

ไดมีการพัฒนาชองทางการขายใหมๆเพื่อตอบสนองรูปแบบการดำเนินชีวิตของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป
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สำหรับสวนของภาครัฐไดมีแนวทางการสนับสนุนใหบริษัทฯที่ประกอบธุรกิจจัดเก็บลิขสิทธิ์พัฒนาระบบการจัดเก็บลิขสิทธิ์ 

ใหเปนรูปธรรมชัดเจน  รวมถึงไดออกมาตรการในการดำเนินการตางๆเพื่อรณรงคปองกัน กดดัน และปราบปรามผูกระทำ

ความผิดอยางจริงจัง และเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ซึ่งจากความรวมมือกันของหนวยงานดังกลาว บริษัทฯคาดวาจะสงผล

ในการลดการละเมิดลิขสิทธิ์ที่มีผลกระทบตอการดำเนินธุรกิจอยางเปนนัยสำคัญ

• การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภค  

การแขงขันของธุรกิจเพลงเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภคอยู 2 เรื่องหลักใหญๆ คือ เปล่ียนแปลงจาก   

การซื้อแผนเพลงมานิยมการดาวนโหลดเพลงผานระบบ MP3 เพิ่มขึ้นกวาในปกอนๆ สังเกตไดจากยอดขายของแผนเพลง 

VCD และ DVD ที่ลดลง ในขณะท่ีสัดสวนของการดาวนโหลดผานระบบโทรศัพทหรือผาน website ที่เพ่ิมมากขึ้น และ    

เรื่องที่สองคือทัศนคติของผูบริโภคที่เห็นวาการดาวนโหลดเพลงผานชองทางท่ีละเมิดลิขสิทธิ์และไมเสียคาใชจายเปนเร่ือง 

ปกติ ปญหาท่ีเกิดขึ้นนี้สงผลใหยอดรายไดบางสวนของบริษัทฯ ลดลงกวาที่ควรจะเปน บริษัทฯ ตองปรับตัวเพื่อรองรับกับ 

การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผูบริโภคนี้ โดยการพัฒนาระบบดิจิตอลและใหความสนใจกับชองทางการดาวนโหลดเพลง 

อยางถูกลิขสิทธิ์เพิ่มมากขึ้นเพื่อรักษารายไดของบริษัทฯ ใหเติบโตอยางตอเน่ือง 

โดยตั้งแตชวงกลางป 2552 เปนตนมา ทางบริษัทฯไดมีการเปดตัวบริการ Super Mao *339 ภายใตรูปแบบการใหบริการ

เบอรเดียวทุกเครือขาย ซึ่งเปนการใหบริการแบบเหมาจาย สำหรบัลูกคาที่ตองการดาวนโหลด ไมวาจะเปน เสียงรอสาย 

ทรูโทน ฟูลซอง และมิวสิกวีดีโอ ทำใหพฤติกรรมของผูบริโภคบางสวนหันกลับมาใช บริการดาวนโหลดเพลงท่ีมีลิขสิทธิ์ถูก

ตองมากขึ้น เพราะวามีความคุมคา และราคาไมแพง 

¤ÇÒÁàÊÕèÂ§ã¹¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº¸ØÃ¡Ô¨
• ความเสี่ยงจากการตออายุสัญญาสัมปทาน

ปจจุบันบริษัทฯมีสัญญาสัมปทานอยู 3 ประเภท ไดแก สัญญาเชาเวลาออกอากาศกระจายเสียงสถานีวิทยุ สัญญาเชา 

เวลาจากสถานีโทรทัศน และ สัญญาเชาเวลาออกอากาศกระจายเสียงวิทยุเพื่อประกอบรายการวิทยุในหางโมเดิรนเทรด  

โดยสัมปทานแตละประเภทมีอายุสัญญาระหวาง 1 - 3 ป ซ่ึงหากบริษัทฯไมไดรับการตออายุสัญญาเชาเวลาออกอากาศจะ

สงผลกระทบตอความตอเนื่องของการออกอากาศรายการและรายไดของบริษัทฯ ทั้งนี้ หมายรวมถึงความเสี่ยงจากการ

เปลี่ยนแปลงเง่ือนไขในสัญญาซึ่งอาจทำใหบริษัทฯไดรบัเงื่อนไขที่ดอยลงไปจากเดิม นอกจากนี้ การแสวงหาเวลาออกอากาศ 

ใหมเพื่อทดแทนอาจทำใหบริษัทฯสูญเสียประโยชนจากความตอเนื่องทางธุรกิจ และการสรางความนิยมใหเทียบเคียงกับ

รายการเดิมได หรืออาจทำใหตนทุนเพื่อการไดมาสูงขึ้น  อยางไรก็ดี บริษัทฯ เชื่อวา จากการที่บริษัทฯ ผลิตผลงานที่มี

คุณภาพออกมาอยางตอเนื่อง จนไดรับความนยิม มีฐานผูชมและผูฟงรายการประจำ รวมถึงการที่บริษัทฯเปนผูประกอบ 

การรายสำคัญในธุรกิจ ไดรักษามาตรฐานในการชำระเงินและปฏิบัติตามเงื่อนไขของการจายคาเชาเวลาอยางเครงครัด 

ตลอดจนมีการสรางความสัมพันธอันดีกับผูใหสัมปทานจะทำใหบริษัทฯไดรับความไววางใจและสามารถลดความเสี่ยงที่

อาจเกิดขึ้นจากการตออายุสัญญาเชาได

• ความเสี่ยงจากงานกิจกรรมการตลาดที่ไดมาเปนครั้งคราว 

ในชวงระยะเวลา 2 - 3 ปที่ผานมานี้ บริษัทฯไดมีการขยายธุรกิจเพิ่มขึ้น เพื่อมุงสูความเปนเครือขายความบันเทิง 

(The Entertainment Network) ครบวงจร ซ่ึงในบางโครงการท่ีบริษัทฯไดรับมา จำเปนตองใชเงินลงทุนคอนขางสูง จึงอาจมี

ความเสี่ยงหากไมสามารถบริหารรายไดใหเปนไปตามเปาหมายท่ีวางไว อาจมีการบอกเลิกสัญญา หรือ เกิดเหตุการณใดๆ 

ท่ีทำใหไมสามารถดำเนินการตอได อยางไรก็ดี บริษัทฯไดกำหนดกระบวนการในการพิจารณากล่ันกรอง ประเมินประโยชน      

และความคุมคากอนการตัดสินใจลงทุน โดยจัดใหมีการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ เมื่อมีการทำสัญญาหรือขอผูกพันใดๆ
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จะมีผูเชี่ยวชาญจากหลายฝายที่เกี่ยวของเขารวมกันพิจารณาเพื่อความรอบคอบรัดกุม ตลอดจนกำหนดใหมีการวางแผน 

และตรียมงานลวงหนา  มีการขาย Pre-Sales โดยหาสปอนเซอรเขามาสนับสนุนขณะท่ียังอยูในระหวางกระบวนการผลิตงาน 

นอกจากน้ี หากเปนโครงการขนาดใหญจะตองไดรับการอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทดวย  เพื่อลดความเสี่ยง  

อยางมีนัยสำคัญที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกลาว

• การพึ่งพิงผูบริหาร

ในอดีตที่ผานมาการบริหารงานของกลุมอารเอสจะอยูในรูปแบบของครอบครัวเชษฐโชติศักดิ์ ซึ่งเปนกลุมผูถือหุนรายใหญ 

และเปนกลุมผูกอตั้งกิจการอารเอสขึ้น แตในระยะหลังๆ มานี้ ผูบริหารที่มีบทบาทสำคัญในการวางแผนและบริหารงานใน

ภาพรวม ไดแก นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์  ซึ่งเปนหนึ่งในกลุมบุคคลผูกอต้ังกิจการมาตั้งแตตน และในปจจุบันยังเปนผูถือ

หุนรายใหญของบริษัทฯดวย  

สำหรับการบริหารงานในปจจุบันน้ัน บริษัทฯไดปรับเปล่ียนรูปแบบของการบริหารงานใหเปนแบบมืออาชีพ (Management as 

a Professional) มีผูบริหารที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานดูแลในแตละหนวยธุรกิจ (Business Unit) โดยผูบริหารใน แตละ

หนวยธุรกิจจะมีความรูความสามารถ ความชำนาญ และประสบการณเฉพาะดาน ซึ่งในการบริหารงาน ผูบริหาร 

ในแตละหนวยธุรกิจจะกำหนดทิศทางและเปาหมายของการดำเนินงานอยางชัดเจน พรอมท้ังวางแผนงานและกำหนดกลยุทธ

การบริหารงาน เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายที่วางไว  ดวยวิธีการดังกลาวทำใหความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูบริหารเริ่มลดลง 

ทั้งนี้ นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ในฐานะของผูรวมกอตั้งกิจการ ผูถือหุนรายใหญ และผูที่มีอำนาจในการบริหารงานของ

บริษัทฯ มีเปาหมายและความมุงมั่นที่สรางและขยายงานเขาสูธุรกิจบันเทิงแขนงอื่นๆ เพื่อใหบริษัทฯเติบโตและมีมูลคา

กิจการเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องไปในอนาคตและมีความตั้งใจวาจะยังคงเปนผูถือหุนใหญในกิจการตอไป 

• ความเสี่ยงจากการยายคายของศิลปนและทีมงานผลิต

ตลอดการดำเนินธุรกิจดวยระยะเวลานานของกลุมอารเอส บริษัทฯและผูบริหารระดับสูงใหความสำคัญกับเรื่องการดูแล

บุคลากรอยางสม่ำเสมอ เนื่องจากบริษัทฯและผูบริหารระดับสูงตระหนักดีวาในการดำเนินธุรกิจบันเทิงนั้น บุคลากรเปน    

กำลังสำคัญที่จะผลักดันใหธุรกิจเติบโตและกาวหนาอยางมั่นคง การดูแลการเติบโตและผลตอบแทนของศิลปนและทีมงาน

เปนเรื่องท่ีผูบริหารไดมีการวางแผนและทบทวนอยางสม่ำเสมอ เพ่ือใหทุกคนเกิดความพอใจ และปองกันไมใหบริษัทฯตอง

สูญเสียทรัพยากรที่มีคุณคาไป  

สำหรับศิลปนของบริษัทฯนั้น จะไดรับการวางแผนการบริหาร Content ในรูปแบบครบวงจร ทั้งการออกอัลบั้ม การนำเสนอ 

ศิลปนไปเปน Presenter สินคา การปอนงานละคร หรือการโชวตัวตามงานตางๆ และกิจกรรมที่กอใหเกิดรายไดตอศิลปน

อยางอื่นอีกมากมาย รวมถึงการใหศิลปนมีสวนรวมในการดำเนินงานและใหผลประโยชนท่ีจะไดรับใหมากท่ีสุด ทำใหศิลปน 

เกิดความรูสึกมั่นคงและพรอมที่จะเติบโตและพัฒนาไปกับบริษัทฯ   

ดวยเหตุน้ี บริษัทฯ มีความเช่ือม่ันวาจะสามารถบริหารความเส่ียงดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพและไมกอใหเกิดความเส่ียง 

อยางมีนัยสำคัญตอการดำเนินธุรกิจ 
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ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2553 กลุมเชษฐโชติศักดิ์ ถือหุนในบริษัทฯ ประมาณรอยละ 54.43 ของจำนวนหุนท่ีจำหนายไดแลว

ทั้งหมดของบริษัทฯ จึงทำใหกลุมเชษฐโชติศักดิ์ สามารถควบคุมมติที่ประชุมผูถือหุนไดเกือบทั้งหมด ไมวาจะเปนเร่ืองการ

แตงตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเร่ืองอ่ืนที่ตองใชเสียงสวนใหญของที่ประชุมผูถือหุน ยกเวนเรื่องท่ีกฎหมายหรือขอบังคับ

บริษัทฯ กำหนดใหตองไดรับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุม ดังนั้นผูถือหุนรายอื่นจึงอาจไมสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อ 

ตรวจสอบและถวงดลุเรื่องที่ผูถือหุนใหญเสนอได  

อยางไรก็ดี เมื่อพิจารณาจากโครงสรางจัดการของบริษัทฯ ประกอบดวยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะเห็นได

วาบริษัทฯ มีการวางโครงสรางการบริหารงานโดยบุคคลท่ีมีความรูความสามารถในการดำเนินธุรกิจและมีการกำหนดขอบเขต

อำนาจหนาที่ของคณะกรรมการชุดตางๆ อยางชัดเจนและโปรงใส นอกจากนี้ ในกรณีการเขาทำรายการที่เกี่ยวโยงกับ 

กรรมการ ผูถือหุนรายใหญและผูมีอำนาจควบคุมในกิจการ รวมถึงบคุคลที่อาจมีความขัดแยง บุคคลดังกลาวจะไมมีสิทธิ 

ออกเสียงในการอนุมัติรายการน้ันๆ ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความมั่นใจตอผูถือหุนวาบริษัทฯ จะบริหารงานดวยความชัดเจนและ 

โปรงใส
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(¡) ËØŒ¹ÊÒÁÑÞ
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,026,000,280 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ 1,026,000,280 หุน 

มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท มีทุนชำระแลวจำนวน 708,068,528 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ 708,068,528 หุน 

มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท

(¢) ãºÊÓ¤ÑÞáÊ´§ÊÔ· Ô̧·Õè¨Ð«×éÍËØŒ¹ÊÒÁÑÞ¢Í§ºÃÔÉÑ·Ï
(1) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ รุนที่ 1 (RS-W1)

ใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯ รุนท่ี 1 (RS-W1) ไดรับอนุญาตใหเร่ิมซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยแหง 

ประเทศไทยไดตั้งแตวันที่ 13 กุมภาพันธ 2551 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทหลักทรัพยจดทะเบียน  ใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน)  

     รุนท่ี 1 (RS-W1)

ตลาดรอง    ตลาดหลักทรัพย

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ  174,999,984 หนวย

จำนวนหุนที่รองรับการใชสิทธิ  174,999,984 หุน

ผูออกใบสำคัญแสดงสิทธิ   บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) โดยเสนอขายใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ

     ที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2550 

     ในอัตราสวน 4 หุนสามัญเดิม ตอ 1 หนวยใบสำคัญแสดงสิทธิ  

     โดยไมคิดมูลคา

สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ  ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย สามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนได 1 

     หุนในราคาหุนละ 1.80 บาท (หน่ึงบาทแปดสิบสตางค) (ท้ังนี้ ราคาการ

     ใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิ อาจเปลี่ยนแปลงไดภายหลังตามเงื่อนไข

     การปรับสิทธิ)

ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ          ชนิดระบุชื่อผูถือและเปลี่ยนมือได

อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ  3 ป นับจากวันออกและเสนอขายใบสำคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงตรงกับวันที่ 15

     มกราคม 2551 (วันใชสิทธิคร้ังสุดทายวันท่ี 14 มกราคม 2554 กรณีท่ีวัน

     กำหนดใชสิทธิครั้งสุดทายตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ใหเลื่อนวัน

     กำหนดใชสิทธิดังกลาวเปนวันทำการสุดทายของบริษัทฯกอนวันกำหนด

     ใชสิทธิครั้งสุดทาย)

ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ             หนวยละ 0 บาท (ศูนยบาท)

การใชสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ผูถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิไดในวัน

     ทำการสุดทายของเดือนมกราคมและกรกฎาคมของแตละป ตลอดอายุ

     ของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั ้งนี ้ ว ันกำหนดใชส ิทธิครั ้งแรกตรงกับ

     วันที่ 30 มกราคม 2552 และ วันกำหนดใชสิทธิครั้งสุดทาย จะตรงกับ

     วันที่ 14 มกราคม 2554
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(2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ รุนที่ 2 (RS-W2)

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ รุนที่ 2 (RS-W2) ไดรับอนุญาตใหเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย 

แหงประเทศไทยไดตั้งแตวันที่ 14 มิถุนายน 2553 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทหลักทรัพยจดทะเบียน      ใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน)  

     รุนที่ 2 (RS-W2)

ตลาดรอง    ตลาดหลักทรัพย

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ           140,000,269 หนวย

จำนวนหุนที่รองรับการใชสิทธิ         140,000,269 หุน

ผูออกใบสำคัญแสดงสิทธิ   บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) โดยจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ

     ท่ีมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2553 

       และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ

     ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันท่ี 13 พฤษภาคม 2553

     ในอัตราสวนหุนสามัญเดิม 5 หุน ตอใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย   

     โดยไมคิดมูลคา

สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ       ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิในการซ้ือหุนสามัญของบริษัทได 1 หุน

      ในราคาหุนละ 1.90 บาท ทั้งนี้ราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิอาจ

     เปล่ียนแปลงในภายหลัง ตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ

ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ          ชนิดระบุชื่อผูถือและเปลี่ยนมือได

อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ  4 ปนับจากวันที่ออก (วันที่ออกคือวันที่ 20 พฤษภาคม 2553 วันที่ครบ

     กำหนดและวันใชสิทธิครั ้งสุดทายตรงกับวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 

     ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิจะพนสภาพจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน

     ในวันถัดไป)

ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ             หนวยละ 0 บาท (ศูนยบาท)

การใชสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ผูถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิไดในวันทำการสุดทายของเดือน

     มิถุนายนและธันวาคมของแตละป ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 

     โดยวันกำหนดการใชสิทธิครั้งแรก คือ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และวัน

     กำหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย คือ วันที่ 19 พฤษภาคม 2557



   welcome to the world of digitainment innovation    85

2010
A

N
N

U
A

L
R

E
P

O
R

T
â¤Ã§ÊÃŒÒ§¡ÒÃ¶×ÍËØŒ¹ áÅÐ¡ÒÃ

Ñ̈´¡ÒÃ

¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹
รายชื่อผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน เม่ือวันที่ 30 ธันวาคม 2553 มีดังนี้

ÅÓ´Ñº·Õè        ÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹      ¨Ó¹Ç¹ËØŒ¹  ÃŒÍÂÅÐ

22.74%
14.12%
11.78%
3.50%
2.61%
2.58%
2.16%
1.62%
1.43%
1.12%

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

161,000,000
100,000,000
83,412,400
24,776,000
18,446,000
18,300,000
15,320,000
11,470,000
10,150,000
7,900,000

¹ÒÂ ÊØÃªÑÂ àªÉ°âªμÔÈÑ¡´Ôì 
¹ÒÂ à¡ÃÕÂ§ä¡Ã àªÉ°âªμÔÈÑ¡´Ôì 
¹ÒÂ ÊØÇÑ²¹� àªÉ°âªμÔÈÑ¡´Ôì
¹ÒÂ ÍÃÃ³¾ ÅÔéÁ»ÃÐàÊÃÔ°
¹ÒÂ Í¹Ñ¹μ� ÅÔéÁ»ÃÐàÊÃÔ°
¹.Ê. ÁÒÅÕ àªÉ°âªμÔÈÑ¡´Ôì 
SIX SIS LTD
¹ÒÂ ªÒÞÂØ·¸Ôì àËÅ‹ÒÃÑ´à´ªÒ
¹Ò§ ¹¾ÃÑμ¹� ÊÕºÑÇàÅÔÈ
¹.Ê. ÁÒÃÔÊÒ àªÉ°âªμÔÈÑ¡´Ôì  

รายชื่อกลุมผูถือหุนรายใหญที่โดยพฤติการณ มีอิทธิพลตอการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของ

บริษัทอยางมีนัยสำคัญ (กลุมผูถือหุนหรือผูถือหุนที่ถือหุนเกินกวารอยละ 10 และดำรงตำแหนงกรรมการบริษัทฯ 

หรือสงตัวแทนเขามาเปนกรรมการบริษัท) ไดแก นายเกรียงไกร เชษฐโชติศักด์ิ, นายสุรชัย เชษฐโชติศักด์ิ, และ 

นายสุวัฒน เชษฐโชติศักดิ์

¹âÂºÒÂ¡ÒÃ¨‹ÒÂà§Ô¹»̃¹¼Å
บริษัทฯและบริษัทยอยมีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและ 

สำรองตามกฎหมายแลว ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯมีอำนาจในการพิจารณายกเวนไมดำเนินการตามนโยบาย 

ดังกลาว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกลาวไดเปนครั้งคราว โดยอยูภายใตเงื่อนไขที่การดำเนินการดังกลาวจะตอง  

กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน
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หมายเหตุ :  กรณีที่ไมใชบริษัทยอย 100% กลุมผูถือหุนหลักสวนที่เหลือไมไดเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน)
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โครงสรางการจัดการของบริษัทฯประกอบดวยคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการรวมทั้งหมด  7  ชุด ไดแก 

คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการบริหาร  

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการ และคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ดังรายละเอียดตอไปนี้

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ ดังรายนามตอไปนี้

 1. นายเกรียงไกร  เชษฐโชติศักดิ์ ประธานกรรมการ

 2. นายสุรชัย  เชษฐโชติศักดิ์ รองประธานกรรมการ

 3. นายสุวัฒน  เชษฐโชติศักดิ์ กรรมการ

 4. นางพรพรรณ  เตชรุงชัยกุล กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท

 5. นายดามพ  นานา  กรรมการ

 6.    นายดนัยศิษฏ  เปสลาพันธ กรรมการ

 7. นายพิศิษฐ   ดัชณาภิรมย กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

 8. พลเอก ไพโรจน  พานิชสมัย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

 9.   รศ.วิทยา  ดานธำรงกูล  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

¹ÔÂÒÁ¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ 
กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการจากภายนอกท่ีไมไดมีตำแหนงเปนผูบริหารหรือพนักงานประจำของบริษัทฯไมได 

เปนกรรมการบริหารหรือกรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯและเปนอิสระจากผูถือหุนรายใหญ ผูบริหารและ 

ผูที่เกี่ยวของสามารถทำหนาที่คุมครองผลประโยชนของผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกันและสามารถชวยดูแลไมให 

เกิดรายการท่ีมีความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางบริษัทฯกับบุคคลท่ีเก่ียวของกัน โดยมีคุณสมบัติดังตอไปน้ี

 

(1)  ถือหุนไมเกินรอยละ 0.5 ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯบริษัทใหญ  บริษัทยอย  บริษัทรวม 

หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้งนี้ใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เก่ียวของ*ดวย

(2) ไมเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน**/พนักงาน/ลูกจาง/ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจำ/ผูมีอำนาจควบคุม 

บริษัทฯบริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับเดียวกัน*** หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงท้ังในปจจุบัน 

และในชวงเวลา 2 ปกอนไดรับการแตงตั้ง

(3)  ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะท่ีเปนบิดามารดา คูสมรส พ่ีนองและบุตร รวมท้ัง 

คูสมรสของบุตร กับผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอช่ือเปนผูบริหารหรือ

ผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯหรือบริษัทยอย
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(4)  ความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯแบงได ดังนี้

(ก) ลักษณะความสัมพันธ

 • ความสัมพันธในลักษณะของการใหบริการทางวิชาชีพ

 • ลักษณะความสัมพันธ : ผูสอบบัญชี, ผูใหบริการทางวิชาชีพอ่ืน เชน ท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงิน,

   ผูประเมินราคาทรัพยสิน เปนตน

 • ระดับนัยสำคัญที่เขาขายไมอิสระ

  - กรณีผูสอบบัญชี : หามทุกกรณี

  - กรณีเปนผูใหบริการทางวิชาชีพอื่น : มูลคารายการเกิน 2 ลานบาทตอป

 • ความสัมพันธทางการคา/ทางธุรกิจ (ใชแนวทางในทำนองเดียวกับขอกำหนดวาดวยการทำรายการที่  

   เกี่ยวโยงกันของตลาดหลักทรัพยฯ)

 • ลักษณะความสัมพันธ : กำหนดครอบคลุมรายการทางธุรกิจทุกประเภท ไดแก รายการท่ีเปนธุรกรรมปกติ  

   รายการเชา/ใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพย/บริการ และรายการใหหรือรับ

   ความชวยเหลือทางการเงิน

 • ระดับนัยสำคัญท่ีเขาขายไมอิสระ : มูลคารายการ  ≥  20 ลานบาทหรือ ≥   3% ของ NTA ของบริษัทดวย

   แลวแตจำนวนใดจะต่ำกวา ท้ังน้ี ในการพิจารณามูลคารายการใหรวมรายการท่ีเกิดข้ึนในระหวาง 6 เดือน 

   กอนวันที่มีการทำรายการในครั้งนี้ดวย

(ข) กรณีที่มีลักษณะความสัมพันธตาม (ก) กับนิติบุคคล บุคคลที่ถือวาเขาขายไมอิสระ ไดแก ผูถือหุนรายใหญ 

กรรมการ (ยกเวนกรณีเปนกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ) และผูบริหารหรือ partner ของนิติบุคคลนั้น

(ค) กำหนดชวงเวลาที่หามมีความสัมพันธตาม (ก) และ (ข) : ปจจุบันและ 2 ปกอนไดรับการแตงตั้ง

(ง) ขอยกเวน : กรณีมีเหตุจำเปนและสมควร ซึ่งมิไดเกิดข้ึนอยางสม่ำเสมอและตอเนื่อง กรรมการอิสระ/กรรมการ 

ตรวจสอบอาจมีความสัมพันธเกินระดับนัยสำคัญที่กำหนดในระหวางดำรงตำแหนงก็ได แตตองไดรับอนุมัติจาก 

คณะกรรมการบริษัทกอน และมติที่ไดตองเปนมติเปนเอกฉันท นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทตองจัดใหมีการ

เปดเผยความสัมพันธดังกลาวของกรรมการรายนั้นไวในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ ) 

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) และรายงานประจำป (แบบ 56-2) ของบริษัทฯ และหากตอมาบริษัทฯ 

จะเสนอกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบรายน้ัน เพ่ือดำรงตำแหนงตออีกวาระหน่ึง คณะกรรมการบริษัทตองจัดใหมี

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความสัมพันธดังกลาวในหนังสือนัดประชุมผูถือหุนในวาระเลือกตั้งกรรมการดวย
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(5) ไมเปนกรรมการที่ไดรับแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปน  

ผูเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ

(6) ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทำใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระได

(7) กรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบัติตามขอ (1)-(6) อาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯใหตัดสินใจในการดำเนิน 

กิจการของบริษัทฯบริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับเดียวกัน หรอืนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 

โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองคคณะ (collective decision) ได

ทั้งนี้ในกรณีที่กรรมการอิสระมีการดำรงตำแหนงเปนกรรมการอิสระในบริษัทใหญ, บริษัทยอยและบริษัทยอย

ลำดับเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับการดำรงตำแหนงดังกลาวและคาตอบแทนรวมท่ี 

กรรมการอิสระรายน้ันไดรับในแบบ filing แบบ 56-1 และแบบ 56-2 ดวย

หมายเหตุ

* ผูที่เกี่ยวของ หมายถึง บุคคลตามมาตรา 258 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย

** กรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน หมายถึง กรรมการท่ีดำรงตำแหนงเปนผูบริหาร, กรรมการท่ีทำหนาที่รับผิดชอบเย่ียง

 ผูบริหาร และกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพัน เวนแตแสดงไดวาเปนการลงนามผูกพันตามรายการท่ีคณะกรรมการ

 มีมติอนุมัติไวแลว และเปนการลงนามรวมกับกรรมการรายอ่ืน

*** บริษัทยอยลำดับเดียวกัน หมายถึง บริษัทยอยต้ังแต 2 บริษัทขึ้นไปที่มีบริษัทใหญเปนบริษัทเดียวกัน

¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒÁÕÍÓ¹Ò¨Å§¹ÒÁá·¹ºÃÔÉÑ·Ï 
กรรมการผูมีอำนาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัทฯ ประกอบดวย นายเกรียงไกร เชษฐโชติศักด์ิ, นายสุรชัย เชษฐโชติศักด์ิ, 

นายสุวัฒน  เชษฐโชติศักด์ิ นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล  นายดามพ  นานา  นายดนัยศิษฏ  เปสลาพันธ  สองในหกท

านลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ 

¢Íºà¢μÍÓ¹Ò¨Ë¹ŒÒ·Õè¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2546 ไดมีมติกำหนดขอบเขตอำนาจหนาที่ของ

คณะกรรมการไว ดังนี้ คณะกรรมการมีอำนาจหนาที่จัดการบริษัทฯใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ 

มติของที่ประชุมผูถือหุน และมีอำนาจมอบหมายแตงตั้งกรรมการจำนวนหน่ึงใหเปนกรรมการบริหารหรือมอบหมาย

ใหบุคคลอื่นใด เพื่อดำเนินการอยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยางภายใตการควบคุมคณะกรรมการได เวนแตอำนาจ 

ในการดำเนินการดังตอไปน้ี จะกระทำไดก็ตอเมื่อไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอน ทั้งนี้กำหนดใหรายการที่ 

กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทฯ หรือ 

บริษัทยอย ใหกรรมการซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องใด ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

(ก)  เรื่องที่กฎหมายกำหนดใหตองไดมติที่ประชุมผูถือหุน

(ข)  การทำรายการที่กรรมการมีสวนไดเสียและอยูในขายที่กฎหมาย หรือขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยระบุให   

ตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
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และในกรณีดังตอไปน้ีจะตองไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการ และท่ีประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียง 

ไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางสวนที่สำคัญ

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัทฯ

(ค) การทำแกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางสวนที่สำคัญ การมอบหมาย 

ใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงคจะแบงกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ

(จ) การเพ่ิมทุน การลดทุน การออกหุนกู การควบหรือเลิกบริษัท

(ฉ) การใดที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย หรือประกาศตลาดหลักทรัพยกำหนดใหตองไดรับมติจากที่ประชุมผูถือหุน 

เชน การไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทจดทะเบียน หรือรายการที่เก่ียวโยงกัน

คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่พิจารณารายชื่อกรรมการใหมซึ่งไดรับการพิจารณากลั่นกรองแลวและนำเสนอโดย 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน กรรมการที่ไดรับการเสนอชื่อจะตองพรอมที่จะทุมเทเวลา ความรู 

ความสามารถท่ีมีใหแกบริษัทฯ และมีความเขาใจหนาท่ีความรับผิดชอบของกรรมการ สำหรับกรรมการใหมทางบริษัทฯ

มีกระบวนการใหขอมูลเกี่ยวกับธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทฯ เพ่ือใหกรรมการใหมมีความรูความเขาใจในธุรกิจ

ของบริษัทฯไดเปนอยางดี

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการทำงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปตามแบบประเมิน 

ตนเองของคณะกรรมการบริษัท เพ่ือเปนการตรวจสอบการทำงานและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการ

บริษัทใหดียิ่งขึ้น

¡ÒÃà¢ŒÒÃ‹ÇÁ»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃã¹»‚ 2553
ÃÒÂ¹ÒÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ       μÓáË¹‹§        à¢ŒÒÃ‹ÇÁ»ÃÐªØÁ·Ñé§ÊÔé¹
1. นายเกรียงไกร  เชษฐโชติศักดิ์  ประธานกรรมการ   7/7 

2. นายสุรชัย  เชษฐโชติศักดิ์  รองประธานกรรมการ   7/7

3. นายสุวัฒน  เชษฐโชติศักดิ์   กรรมการ    7/7

4. นางพรพรรณ  เตชรุงชัยกุล   กรรมการ     7/7

5. นายดามพ  นานา   กรรมการ    7/7

6.    นายดนัยศิษฏ  เปสลาพันธ  กรรมการ    7/7

7. นายพิศิษฐ  ดัชณาภิรมย   กรรมการอิสระ        7/7

8. พลเอก ไพโรจน  พานิชสมัย  กรรมการอิสระ     7/7

9. รศ.วิทยา  ดานธำรงกูล   กรรมการอิสระ     7/7
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¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃμÃÇ¨ÊÍº
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ทาน 

ดังรายนามตอไปนี้

1. นาย พิศิษฐ  ดัชณาภิรมย ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. พลเอก ไพโรจน  พานิชสมัย กรรมการตรวจสอบ

3. รศ. วิทยา  ดานธำรงกูล   กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : 1นายพิศิษฐ ดัชณาภิรมย คือ กรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู และประสบการณในการสอบทานงบการเงินของบริษัท 

โดยเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 966 รับตรวจสอบบัญชี บริษัทตางๆ ซ่ึงไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

แหงประเทศไทย

¢Íºà¢μÍÓ¹Ò¨Ë¹ŒÒ·Õè¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃμÃÇ¨ÊÍº
คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหนาที่ ดังตอไปน้ี

(ก)  เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อมีสวนรวมในการกำหนดนโยบาย และการตัดสินใจทางธุรกิจ ตลอดจน 

การกำกับดูแลกิจการ

(ข)  พิจารณา, คัดเลือก, เสนอแตงตั้งผูสอบบัญชี และเสนอคาสอบบัญชีบริษัทประจำป รวมถึงประเด็น ดังนี้

 • พิจารณาความเปนอสิระของผูสอบบญัช ีเชน พจิารณาจากการใหบรกิารอ่ืนนอกเหนอืจากการสอบบญัช ี  

   (non-audit service) ที่อาจทำใหขาดความเปนอิสระ เชน การวางระบบบัญชี เปนตน

 • ใหมีการประชุมรวมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขาประชุมดวยอยางนอย 1 คร้ัง ตอป เพ่ือขอความ 

   เห็นจากผูสอบบัญชีในเรื่องตางๆ

(ค)  พิจารณานโยบายและแนวทางปฏิบัติของสายงานตรวจสอบกลางใหมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผลอยางตอเน่ือง

(ง)  พิจารณาทบทวนแผนงานการตรวจสอบประจำปของฝายตรวจสอบกลาง

(จ) สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล   

โดยสอบทานรวมกับผูสอบบัญชีภายในและภายนอก รวมถึงประเด็น ดังนี้

 • ใหความเหน็ชอบในการแตงตัง้, โยกยาย, เลกิจาง และพิจารณาความดีความชอบของหัวหนาหนวยงาน  

   ตรวจสอบภายใน ทั้งนี้เพื่อใหหนวยงานดังกลาวมีความเปนอิสระอยางแทจริง

 • พิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายในโดยพิจารณาจากการปฏิบัติหนาท่ี และการรายงาน  

   ตางๆ รวมถึงสายงานบังคับบัญชาของหนวยงานนี้ 

(ฉ)   พิจารณารายงานผลการตรวจสอบรายไตรมาส และขอเสนอแนะของผูสอบบัญชีภายในและภายนอก รวมท้ังติด 

ตามผลการดำเนินการตามขอเสนอแนะดังกลาว

(ช)  สอบทานรายการทางการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอยรายไตรมาส ใหมีความถูกตองเช่ือถือไดและมีการเปดเผย 

ขอมูลที่เพียงพอ ตามกระบวนการกำกบัดูแลกิจการที่ดี 

(ซ) ดูแลและสอบทานใหบริษัทฯปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ 

กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

(ฌ) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมายและ    

ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยทั้งนี้เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผล และเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ

(ญ)  พิจารณารวมกับผูสอบบัญชีถึงปญหาหรือขอจำกัดที่เกิดข้ึนจากการตรวจสอบงบการเงิน
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(ฎ)  จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจำปของบริษัทฯ  

ซึ่งรายงานดังกลาวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูล ดังนี้

 • จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขารวมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแตละทาน

 • ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในประเด็น ดังนี้

  - ความถูกตองครบถวน เปนที่เช่ือถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

  - ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

  - การปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย 

  หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ

  - ความเหมาะสมของผูสอบบัญชี

  - รายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน

  - ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร

¶ • รายการอ่ืนที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบท่ีได

 รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

(ฏ)  คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญกรรมการบริหาร ผูบริหาร หรือผูท่ีเก่ียวของ มาใหขอมูลหรือเขารวมประชุมได 

(ฐ)  การปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÃÃËÒáÅÐ¾Ô¨ÒÃ³Ò¤‹ÒμÍºá·¹
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจำนวน 4 

ทาน ดังรายนามตอไปน้ี

ประธานกรรมการ  - นายพิศิษฐ ดัชณาภิรมย

กรรมการ   - พลเอกไพโรจน พานิชสมัย

    - นายสุวัฒน เชษฐโชติศักด์ิ

    - รศ.วิทยา ดานธำรงกูล

 

¢Íºà¢μÍÓ¹Ò¨Ë¹ŒÒ·Õè¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÃÃËÒáÅÐ¾Ô¨ÒÃ³Ò¤‹ÒμÍºá·¹
(ก) พิจารณาหลักเกณฑและกระบวนการในการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือดำรงตำแหนงกรรมการ รวมท้ัง     

คัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ไดกำหนดไว และเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริษัทซึ่งจะนำเสนอที่   

ประชุมผูถือหุนใหเปนผูแตงตั้งกรรมการ แบงไดเปน

 • กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ตองการสรรหาใหเปนไปตามโครงสราง ขนาด และองคประกอบของ

 คณะกรรมการที่คณะกรรมการกำหนดไว โดยดำเนินการดังนี้

  - พิจารณาความเหมาะสมของความรู, ประสบการณ และความเช่ียวชาญของกรรมการโดยรวมวา 

    คณะกรรมการตองการกรรมการที่มีคุณสมบัติลักษณะใดบาง

  - พิจารณาความเปนอิสระของกรรมการอิสระแตละคน เพ่ือพิจารณาวา กรรมการอิสระคนใดมีคุณ 

    สมบัติครบถวนหรือคนใดขาดคุณสมบัติในการเปนกรรมการอิสระ รวมทั้งพิจารณาวา จำเปน

    ตองสรรหากรรมการอิสระใหมหรือไม  หากมีกรรมการอิสระไมครบตามนโยบายของคณะกรรมการ

  - พิจารณาการอุทิศเวลาของกรรมการ
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 • สรรหาและเสนอช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมท่ีจะมาดำรงตำแหนงกรรมการใหคณะกรรมการพิจารณาเพ่ือเสนอช่ือ

 ใหที่ประชุมผูถือหุนเปนผูแตงตั้ง โดยดำเนินการ ดังนี้

  - กำหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือดำรงตำแหนงกรรมการใหเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัทฯ

  - ดำเนินการพิจารณารายช่ือบุคคลท่ีไดรับการเสนอช่ือมาและคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติสอดคลอง

    กับเกณฑคุณสมบัติที่กำหนดไว

  - ตรวจสอบใหรอบคอบวาบุคคลที่จะถูกเสนอช่ือนั้นมีคุณสมบัติตามกฎหมายและขอกำหนดของ

    หนวยงานทางการ

  - ดำเนินการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคลองกับเกณฑคุณสมบัติที่กำหนดไวเพื่อจะได

    มั่นใจวาบุคคลดังกลาวมีความยินดีจะมารับตำแหนงกรรมการของบริษัท หากไดรับการแตงตั้ง 

    จากผูถือหุน

  - เสนอชื่อใหคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและบรรจุชื่อในหนังสือนัดประชุมผูถือหุน เพ่ือใหที่ประชุม 

    ผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งตอไป

(ข)  พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑการจายคาตอบแทนของกรรมการเพื่อเสนอความเห็นตอคณะกรรมการ ซึ่งจะ 

นำเสนอท่ีประชุมผูถือหุนใหเปนผูอนุมัติ

(ค)  พิจารณาเกณฑประเมินผลประธานเจาหนาที่บริหาร

(ง)  พิจารณากำหนดคาตอบแทนประจำปของกรรมการ

(จ)  พิจารณาการเสนอขายหลักทรัพยใหม (หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน) ใหแกกรรมการและพนักงาน โดย

ใหเงื่อนไขตางๆจูงใจใหกรรมการและพนักงานปฏิบัตหินาที่เพื่อใหเกิดการสรางมูลคาเพิ่มใหผูถือหุนในระยะยาวและ

สามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไดอยางแทจริง แตในขณะเดียวกันตองไมสูงเกินไปและเปนธรรมตอผูถือหุนดวย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2550 เม่ือวันที่ 26 กุมภาพันธ 2550 ไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาคาตอบแทน และอนุมัติขอบเขตอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจำนวน 5 ทาน 

ดังรายนามตอไปนี้

ประธานกรรมการบริหาร  - นายสุรชัย เชษฐโชติศักด์ิ 

รองประธานกรรมการบริหาร - นายสุวัฒน เชษฐโชติศักด์ิ 

กรรมการ   - นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล

    - นายดามพ นานา

    - นายคมสันต เชษฐโชติศักด์ิ
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¢Íºà¢μÍÓ¹Ò¨Ë¹ŒÒ·Õè¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2546 เม่ือวันที่ 28 มกราคม 2546 และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ครั้งที่ 5/2548 เม่ือวันที่ 31 ตุลาคม 2548 ไดมีมติกำหนดขอบเขตอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร โดยกำหนด 

ใหคณะกรรมการบริหารมีอำนาจหนาที่ดังตอไปนี้

(ก)  มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกูหรือใหกูยืมเงิน หรือ การขอสินเช่ือใดๆ จากสถาบันการเงิน รวมตลอดถึงการเขา 

เปนผูค้ำประกัน หรือ การชำระหรือใชจายเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ ภายในวงเงินสำหรับแตละ 

รายการไมเกินกวา 50 ลานบาท หรือจำนวนเทียบเทา 

(ข)  มีอำนาจแตงตั้ง ถอดถอนเจาหนาที่ของบริษัทฯ ในตำแหนงที่ไมสูงกวาตำแหนงกรรมการผูจัดการ (ปจจุบัน  

เปลี่ยนเปนประธานเจาหนาที่บริหาร)

(ค)  มีอำนาจจัดทำเสนอแนะและกำหนดนโยบายแนวทางธุรกิจ และกลยุทธทางธุรกิจของบริษัทฯ ตอคณะกรรมการ

(ง)  จัดตั้งโครงสรางองคกรและการบริหาร และกรรมการบริหาร โดยใหครอบคลุมทุกรายละเอียดของการคัดเลือก

การฝกอบรม การวาจาง และการเลิกจางของพนักงานของบริษัทฯ

(จ) กำหนดแผนธุรกิจ อำนาจการบริหารงาน อนุมัติงบประมาณสำหรับประกอบธุรกิจประจำป และงบประมาณ 

รายจายประจำป และดำเนินการตามแผนทางธุรกิจและกลยุทธทางธุรกิจโดยสอดคลองกับนโยบาย และแนวทาง 

ธุรกิจท่ีไดแถลงตอคณะกรรมการ

(ฉ)  ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายในแตละชวงเวลาจากคณะกรรมการ

อน่ึง การอนุมัติการเขาทำรายการดังกลาวขางตน จะตองไมมีลักษณะเปนการอนุมัติการเขาทำรายการที่ทำให       

คณะกรรมการบริหารหรือผูรับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติการเขาทำรายการที่ตนหรือ                                                                                                          

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง หรือมีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใด (ตามขอบังคับของบริษัทฯ 

และตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด) ทำกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย ยกเวนเปนการอนุมัติการเขาทำราย   

การที่เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัท ไดพิจารณาอนุมัติไว ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการมีอำนาจ 

ในการแกไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารไดตามที่จำเปนหรือเห็นสมควร
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¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ทาน 

ดังรายนามตอไปนี้

ประธานกรรมการ - นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล

กรรมการ  - นายดามพ นานา

   - นายคมสันต เชษฐโชติศักด์ิ

¢Íºà¢μÍÓ¹Ò¨Ë¹ŒÒ·Õè¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§
(ก)  พิจารณานโยบาย  แผนงานและการดำเนินงานบริหารความเส่ียง รวมถึงใหคำแนะนำแกคณะกรรมการบริษัท 

และฝายจัดการในเรื่องการบริหารความเสี่ยง

(ข)  กำกับดูแลและสนับสนุนใหการบริหารความเส่ียงเปนไปตามแผนงานและสำเร็จลุลวงในระดับองคกร ตลอดจน 

ระดับโครงการ 

(ค)   พิจารณาความเส่ียงท่ีสำคัญของบริษัทในระดับองคกร และประเมินการดำเนินงานบริหารความเส่ียง ใหสอดคลอง 

กับกลยุทธและแผนธุรกิจของบริษัท

(ง)  รายงานการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2553 ไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร 

ความเสี่ยง และอนุมัตขิอบเขตอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·ÀÔºÒÅ
คณะกรรมการภิบาล ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจำนวน  3 ทาน ดังรายนามตอไปนี้

ประธานกรรมการ - นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล

กรรมการ  - นายดามพ นานา

   - นายคมสันต เชษฐโชติศักด์ิ

¢Íºà¢μÍÓ¹Ò¨Ë¹ŒÒ·Õè¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·ÀÔºÒÅ
(ก)  เสนอแนวทางหรือนโยบายดานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

(ข)  ทบทวนหรือปรับปรุงแนวทางหรือนโยบายดานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

(ค)  ใหคำแนะนำดานการกำกับดูแลกิจการที่ดี แกคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

(ง)  ดูแลใหกรรมการและฝายจัดการปฏิบัติงานตามนโยบายดานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2554 เม่ือวันที่ 23 กุมภาพันธ 2554 ไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการภิบาล 

และอนุมัติขอบเขตอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการภิบาล
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¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃºØ¤¤Å  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจำนวน 

2 ทาน ดังรายนามตอไปน้ี

ประธานกรรมการ - นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล

กรรมการ  - นางนภาพร ตรีพยัคฆ 

เลขานุการ  - นายนิเวสน บัวคอม 

¢Íºà¢μÍÓ¹Ò¨Ë¹ŒÒ·Õè¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃºØ¤¤Å
(ก)  นำเสนอนโยบาย และแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล

(ข)  พัฒนากลยุทธ และเทคนิควิธีเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

(ค)  กำกับ และดูแลการดำเนินงานดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

(ง)  พิจารณา และตัดสินใจในประเด็นที่เกี่ยวของดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตามแนวทางที่ไดรับอนุมัติโดย  

คณะกรรมการบริหาร

¤³Ð¼ÙŒºÃÔËÒÃ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ผูบริหารของบริษัทฯ มีรายนามดังตอไปนี้

 1.  นายเกรียงไกร เชษฐโชติศักดิ์ ประธานกรรมการ

 2.  นายสุรชัย  เชษฐโชติศักดิ์ ประธานเจาหนาที่บริหาร

 3.  นายสุวัฒน  เชษฐโชติศักดิ์ รองประธานกรรมการบริหาร

 4.  นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล ประธานเจาหนาที่ฝายปฏิบัติการ

 5.  นายดามพ  นานา  ประธานเจาหนาที่ฝายการเงิน

 6.  นายคมสันต  เชษฐโชติศักดิ์ ประธานเจาหนาที่ฝายพาณิชย

หมายเหตุ : 1. “ผูบริหาร” ในหัวขอนี้ หมายถึง กรรมการ ประธานเจาหนาที่บริหาร หรือผูดำรงตำแหนงระดับบริหารสี่รายแรก  

นับตอจากประธานเจาหนาที่บริหารลงมา และผูซึ่งดำรงตำแหนงเทียบเทากับผูดำรงตำแหนงระดับบริหารรายท่ีสี่ทุกราย

          

¢Íºà¢μÍÓ¹Ò¨Ë¹ŒÒ·Õè¢Í§»ÃÐ¸Ò¹à Œ̈ÒË¹ŒÒ·ÕèºÃÔËÒÃ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2546 และคร้ังที่ 5/2548 เม่ือวันที่ 31 ตุลาคม 

2548 ไดมีมติกำหนดขอบเขตอำนาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการ (ปจจุบันเปลี่ยนเปนประธานเจาหนาที่บริหาร) 

โดยกำหนดใหกรรมการผูจัดการ (ปจจุบันเปลี่ยนเปนประธานเจาหนาที่บริหาร) มีอำนาจอนุมัติในการดำเนินการใดๆ 

ที่จำเปนหรือเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัทฯภายในวงเงินสำหรับแตละรายการไมเกินกวา 25 

ลานบาท หรือจำนวนเทียบเทา ทั้งนี้ การอนุมัติการทำรายการดังกลาวขางตนกรรมการผูจัดการ (ปจจุบันเปลี่ยนเปน

ประธานเจาหนาที่บริหาร) ไมมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ในหรือเก่ียวกับรายการที่เก่ียวโยงกัน รายการการไดมา

หรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สำคัญของบริษัทฯ และ/หรือ รายการหรือเรื่องที่กรรมการผูจัดการ (ปจจุบันเปลี่ยนเปน 

ประธานเจาหนาท่ีบริหาร) หรือ บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง มีสวนไดสวนเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน

ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทฯ และบริษัทยอย ในกรณีดังกลาว รายการหรือเรื่องดังกลาวจะตองนำเสนอตอ

คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรอื คณะกรรมการของบริษัทฯ (แลวแตกรณี) เพ่ือพิจารณาอนุมัติ



98   welcome to the world of digitainment innovation

2010
A

N
N

U
A

L
R

E
P

O
R

T
â¤Ã§ÊÃŒÒ§¡ÒÃ¶×ÍËØŒ¹ áÅÐ¡ÒÃ

Ñ̈´¡ÒÃ

¡ÒÃÊÃÃËÒ¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐ¼ÙŒºÃÔËÒÃ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 3/2550 เม่ือวันที่ 26 กุมภาพันธ 2550 ไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการ 

สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และอนุมัติขอบเขตอำนาจหนาท่ีของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  ดังนั้น 

การคัดเลือกบุคคลที่จะเขาดำรงตำแหนงเปนกรรมการของบริษัทฯ ตองผานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 

คาตอบแทน วิธีการสรรหากรรมการจะกระทำโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะเปนผูพิจารณา

คัดเลือกตามเกณฑคุณสมบัติตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศ     

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ยังพิจารณาถึงความหลากหลายของ 

ทักษะ ประสบการณ ความรูและความสามารถเฉพาะเพื่อประโยชนและการพัฒนากิจการของบริษัทฯ รวมทั้ง 

การอุทิศเวลา และความพยายามในการปฏิบัติหนาที่ จากนั้นจึงนำรายชื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุม 

ผูถือหุนเพ่ือพิจารณาแตงตั้ง

ในการเลือกต้ังคณะกรรมการของบริษัทฯ ท่ีประชุมผูถือหุนเปนผูแตงต้ังกรรมการ โดยใชเสียงขางมากตามหลักเกณฑ

และวิธีการดังตอไปนี้

 (ก  ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอเสียงหนึ่ง

 (ข)  ใหผูถือหุนออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคลไป

 (ค)  บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจำนวน

กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียง 

เทากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด

ก) กรรมการบริษัท

¤‹ÒμÍºá·¹¼ÙŒºÃÔËÒÃ 
¤‹ÒμÍºá·¹·Õèà»š¹μÑÇà§Ô¹

กรรมการบริษัท

กรรมการตรวจสอบ

คาตอบแทนประจำและเบี้ยประชุม

คาตอบแทนประจำและเบี้ยประชุม

1,295,000

1,495,999

9

3

»‚ 2553
ÃÒÂ¡ÒÃ
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โดยมีรายละเอียดคาตอบแทนประจำ และเบี้ยประชุมรายกรรมการบริษัทดังนี้

ÅÓ Ñ́º
¤‹ÒμÍºá·¹»ÃÐ¨Ó (ºÒ·) ¤‹ÒàºÕéÂ»ÃÐªØÁ (ºÒ·)

ÃÒÂ¹ÒÁ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·
»‚ 2553

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-

-

-

-

-

-                         

-

-

-                               

-

175,000

140,000

140,000

140,000

140,000

140,000

140,000

140,000

140,000

1,295,000

นายเกรียงไกร เชษฐโชติศักดิ์

นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ 

นายสุวัฒน เชษฐโชติศักดิ์

นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล

นายดามพ นานา

นายดนัยศิษฎ เปสลาพันธ

นายพิศิษฐ ดัชณาภิรมย 

พลเอก ไพโรจน พานิชสมัย 

รศ. วิทยา   ดานธำรงกูล 

รวมทั้งหมด

หมายเหตุ : คาตอบแทนกรรมการนี้เปนผลประโยชนที่จายใหแกกรรมการของบริษัทฯตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (โดยไมรวมเงินเดือน และผลประโยชนที่เกี่ยวของที่จายใหกับกรรมการซึ่งดำรงตำแหนงเปน   

ผูบริหารของบริษัทฯ ดวย) และการเปนกรรมการบริษัทยอยไมไดรับคาตอบแทน 

ข) กรรมการบริหารและผูบริหารของบริษัทฯ

กรรมการบริหาร

ผูบริหาร

-

เงินเดือน / โบนัส / สวัสดิการอื่นๆ

-

40.23

5

6

»‚ 2553
ÃÒÂ¡ÒÃ

จำนวน (ทาน) จำนวนเงิน (ลานบาท) รายละเอียดคาตอบแทน

¤‹ÒμÍºá·¹Í×è¹
ไมมี
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¡ÒÃ¡Ó¡Ñº´ÙáÅ¡Ô¨¡ÒÃ
บริษัทฯ ไดกำหนดนโยบายเก่ียวกับการกำกับดูแลกิจการ โดยใหความสำคัญตอระบบการควบคุมและการตรวจสอบ

ภายใน และมุงเนนการกำกับดูแลฝายบริหารใหดำเนินการตามนโยบายอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชนระยะยาว 

ของผูถือหุน รวมทั้งมุงเนนเรื่องความโปรงใสในการดำเนินกิจการ การเปดเผยขอมูล และการบริหารความเสี่ยงท่ี 

เหมาะสม ตลอดจนความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน

ในป พ.ศ. 2553 บริษัทไดรับการจัดอันดับ  Excellent CG Scoring จากรายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัท 

จดทะเบียนไทยประจำป พ.ศ. 2553

สรุปการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในป 2553 ดังนี้

¹âÂºÒÂà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃ¡Ó¡Ñº´ÙáÅ¡Ô¨¡ÒÃ
คณะกรรมการบริษัทไดกำหนดใหมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯอยางเปนลายลักษณอักษร และจัด         

ใหมีการพิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการท่ีดีและคูมือจรรยาบรรณของกลุมบริษัทฯ และติดตามประเมิน                                                                                                                             

ผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวอยางนอยปละ 1 คร้ัง และบริษัทฯไดเผยแพรใหกรรมการและพนักงานเพื่อใชอาง

อิงและถือปฏิบัติ รวมทั้งเผยแพรบนเว็ปไซตภายในของบริษัทฯ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2554 ไดมีการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง 

และอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคูมือจรรยาบรรณของกลุมบริษัทฯ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติ 

ตามนโยบายดังกลาว

ÊÔ·¸Ô¢Í§¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹
บริษัทฯ ไดใหความสำคัญและเคารพสิทธิของผูถือหุน โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายกำหนด ใน ป 2553 

บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผูถือหุนวันที่ 28 เมษายน 2553 ซึ่งกรรมการทุกทานที่อยูในตำแหนงไดเขารวมประชุม 

ผูถือหุน (รายชื่อกรรมการบริษัทที่เขาประชุมผูถือหุน ดูรายละเอียดไดที่รายงานการประชุมผูถือหุน)

บริษัทฯ มีนโยบายการปฏิบัติกับผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน โดยตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิของผูถือหุนในการ 

เขาถึงขอมูลของบริษัทฯอยางเพียงพอและทันเวลา ในการจัดประชุมผูถือหุนบริษัทฯจะจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอม

ทั้งขอมูลประกอบการประชุมตามวาระตางๆ ใหผูถือหุนทราบลวงหนากอนวันประชุมอยางนอย 7 วัน ซ่ึงเปนไปตาม 

ที่กฎหมายกำหนด

ในป 2553 บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด ซ่ึงเปนนายทะเบียนหุนของบริษัทฯ เปนผูจัดสงหนังสือ 

เชิญประชุมใหแกผูถือหุนลวงหนากอนวันประชุมไมนอยกวา 7 วัน หรือ 14 วันแลวแตกรณีที่กฎหมายกำหนด 

ในป 2553 บริษัทฯ ไดจัดสงหนังสือนัดประชุม พรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุมตามวาระตางๆ ใหผูถือหุน                                                                                                                  

ทราบลวงหนากอนวันประชุมในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดซึ่งในแตละวาระมีหลักการและเหตุผล และความเห็น 

ของคณะกรรมการบริษัทประกอบ นอกจากนั้นบริษัทฯ ไดเผยแพรหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน และเอกสารประกอบการ 

ประชุม ทั ้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษไว้ที ่ Website ของบริษัทฯ http://www.rs.co.th/corporate/th/

meeting.htm และ http://www.rs.co.th/corporate/eng/meeting.htm กอนวันประชุมไมนอยกวา 30 วัน 
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และเผยแพรรายงานประจำป ไวที่ Website ของบริษัทฯกอนวันประชุมไมนอยกวา 7 วัน เพื่อเพิ่มความรวดเร็ว

ในการเขาถึงขอมูลของผูถือหุน สวนรายงานการประชุมผูถือหุนที่จัดในป 2553 ไดนำไป post ไวภายใน 14 วัน 

หลังการประชุม บริษัทฯไดจัดการประชุมผูถือหุน โดยกอนเร่ิมประชุม ประธานในท่ีประชุมไดช้ีแจงวิธีการออกเสียง 

ลงคะแนนใหที่ประชุมทราบ ในระหวางการประชุมประธานในท่ีประชุมเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิอยางเทาเทยีมกัน

ในการสอบถามเพ่ิมเติม และแสดงความคิดเห็นกอนการออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระ และสนับสนุนใหมีการใช 

บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ เพื่อความโปรงใสและตรวจสอบได รายงานการประชุมถูกจัดทำข้ึนอยางถูกตอง

ครบถวน เสร็จสมบูรณในเวลาที่กฎหมายกำหนด และมีระบบการจัดเก็บที่ดีเพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได  

ในป 2553 บริษัทฯดูแลผูถือหุนมากกวาสิทธิตามกฎหมาย เชน การใหขอมูลสำคัญที่เปนปจจุบันผานเว็บไซต

และไมมีการลิดรอนสิทธิของผูถือหุนในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทฯที่ตองเปดเผยตามขอกำหนดตางๆ 

และการเขาประชุมผูถือหุน ไดแก ไมเพ่ิมวาระการประชุมหรือเปล่ียนแปลงขอมูลสำคัญโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบ 

ลวงหนา ไมแจกเอกสารท่ีมีขอมูลสำคัญเพ่ิมเติมในท่ีประชุมผูถือหุนอยางกะทันหัน และไมจำกัดสิทธิในการเขาประชุม 

ของผูถือหุนที่มาสาย เปนตน และในระหวางการประชุมผูถือหุน  ประธานในที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิ

อยางเทาเทียมกันในการสอบถาม, แสดงความคิดเห็น และขอเสนอแนะตางๆ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

รวมท้ังเปดโอกาสใหผูถือหุนสงคำถามลวงหนากอนวันประชุม โดยสงคำถามผานเว็บไซตของบริษัทฯ หรือสงจดหมาย

ถึงคณะกรรมการบริษัท ซึ่งการใหสิทธิของผูถือหุนและการสงเสริมใหผูถือหุนใชสิทธิเปนไปตามนโยบายการกำกับ

ดูแลกิจการที่ดี 

¡ÒÃ»¯ÔºÑμÔμ‹Í¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ÍÂ‹Ò§à·‹Òà·ÕÂÁ¡Ñ¹
สำหรับผูถือหุนท่ีไมสะดวกเขารวมประชุมดวยตนเอง บริษัทฯเสนอใหมอบอำนาจใหกรรมการอิสระซ่ึงเปนประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบเขาประชุมและลงคะแนนเสียงแทน ในการประชุมสามัญผูถือหุนป 2553 ไมมีผูถือหุนรายใด    

มอบอำนาจใหประธานกรรมการตรวจสอบซ่ึงเปนกรรมการอิสระท่ีบริษัทฯเสนอเปนผูรับมอบอำนาจ ใหออกเสียงแทน

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2553 บริษัทฯไดเผยแพรขอมูลถึงผูถือหุนผานเว็บไซตของบริษัทฯเพื่อใหผูถือหุนสวนนอย      

เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุมสามัญผูถือหุน พรอมท้ังกำหนดกฎเกณฑท่ีชัดเจนลวงหนาสำหรับการพิจารณา 

การเพ่ิมวาระที่ผูถือหุนสวนนอยเสนอ  และบริษัทฯมีกำหนดวิธีการใหผูถือหุนสวนนอยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการ

พิจารณาดำรงตำแหนงกรรมการ พรอมขอมูลประกอบการพิจารณาดานคุณสมบัติและการใหความยินยอมของผูไดรับ

การเสนอชื่อ อยางไรกต็าม ไมมีผูเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุมสามัญผูถือหุน และไมมีผูเสนอช่ือบุคคล  

เพื่อเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการ

 

 บริษัทฯ มีมาตรการปองกันกรรมการและผูบริหารใชขอมูลภายในเพื่อหาผลประโยชนใหแกตนเองหรือผูอื่น

ในทางมิชอบเปนลายลักษณอักษร ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทกำหนดใหกรรมการบริษัท  ผูบริหาร  พนักงานและลูกจาง 

ของบริษัทฯ รายงานรายการที่อาจมีความขัดแยงของผลประโยชนของตนและผูเกี่ยวของตอคณะกรรมการโดยสง      

ขอมูลใหแกสำนักกฎหมายเพ่ือนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัท และใหคณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของ  

บริษัทฯ ที่อาจมีความขัดแยงของผลประโยชนและสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชนของบริษัทฯ โดยรวม ท้ังน้ี กรรมการ 

และผูบริหารท่ีมีสวนไดเสียกับธุรกรรมท่ีทำกับบริษัทฯ ไมใหมีสวนรวมในการตัดสินใจทำธุรกรรมดังกลาว ดังรายละเอียด

ที่ไดเปดเผยในหัวขอการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทกำหนดใหในการทำรายการ

ระหวางกันนั้นจะตองเปนไปตามขอกำหนดที่เกี่ยวของของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยดังรายละเอียดที่ได
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เปดเผยในหัวขอมาตรการ หรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหวางกัน  ตั้งแตป 2551 คณะกรรมการบริษัทได

กำหนดนโยบายหามกรรมการและผูบรหิารระดับสงู(**)ซ้ือขายหุนบรษิทัฯ ในชวง 3 สปัดาหกอนงบการเงินเผยแพรและ 

2 วันหลังเปดเผยงบการเงิน 

บริษัทฯกำหนดขอหามไมใหมีการใชโอกาสหรือขอมูลที่ไดจากการเปนกรรมการ, ผูบริหาร หรือพนักงานในการหา 

ประโยชนสวนตน หรือทำธุรกิจแขงขันกับบริษัทฯ หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง รวมทั้งไมใชขอมูลภายในเพื่อประโยชน

ของตนในการซ้ือขายหุนของบริษัทฯ ไวในคูมือจรรยาบรรณ และไดเปดเผยไวในหัวขอการดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน

หมายเหตุ : (**) หมายถึง ผูบริหารตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.)

ที่มีหนาที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยตามกฎหมาย

º·ºÒ·¢Í§¼ÙŒÁÕÊ‹Ç¹ä Œ́àÊÕÂ
บริษัทฯ ใหความสำคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ทั้งผูมีสวนไดเสียภายใน ไดแก พนักงานและผูบริหาร 

ของบริษัทฯ และบริษัทยอย หรือผูมีสวนไดเสียภายนอก ไดแก คูแขง เจาหน้ี  ภาครัฐและหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ

เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผูมีสวนไดเสีย โดยเฉพาะอยางยิ่งชุมชนและสังคม ซ่ึงใหความสำคัญ 

อยางสม่ำเสมอ (ดูตัวอยางในหัวขอบทบาทและความรับผิดชอบตอสังคมและนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล)

รวมทั้งบริษัทฯ ไดจัดใหมีระเบียบและแนวปฏิบัติเปนลายลักษณอักษร รวมถึงกำหนดบทลงโทษทางวินัย เพื่อใหผูที่ 

เกี่ยวของยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ดวยความซื่อสัตยสุจริตและมีจริยธรรม 

ทั้งการปฏิบัติตอบริษัทฯ และผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ กรรมการ, ผูบริหาร และพนักงานของกลุมบริษัทอารเอสยึด

ถือเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ดวยความซื่อสัตยสุจริตและมีจริยธรรม ทั้งการปฏิบัติ

ตอบริษัทฯ และผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ สวนเนื้อหาของคูมือจรรยาบรรณของกลุมบริษัทฯ ครอบคลุมในเรื่อง

จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและจรรยาบรรณของพนักงาน ซ่ึงไดแก 

¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºμ‹ÍÊÑ§¤ÁáÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจที่เปนประโยชนตอเศรษฐกิจ, สังคม และสิ่งแวดลอม โดยคำนึงถึงหนาที่และ 

ความรับผิดชอบท่ีพึงมีตอประเทศชาติ สังคมและส่ิงแวดลอม ตลอดจนดำเนินธุรกิจและควบคุมใหมีการปฏิบัติภายใต

กรอบของกฎหมาย และกฎเกณฑตางๆที่เกี่ยวของ อยางครบถวน รวมถึงมุงม่ันผลักดันใหเกิดกระแสพัฒนาคุณภาพ

ของสังคม และสิ่งแวดลอม ทั้งที่ดำเนินการเองและรวมมือกับรฐัและชุมชน และสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคม

และส่ิงแวดลอมอยางจริงจังและตอเน่ืองใหแกพนักงานทุกระดับในการปฏิบัติตนเปนคนดีทำประโยชนใหกับชุมชน 

และสังคม รวมทั้งสนับสนุนใหพนักงานมีสวนรวมสรางสรรคกิจกรรมตางๆเพื่อชุมชน และสังคมอยางสม่ำเสมอ     

อันกอใหเกิดวัฒนธรรมที่ดีในองคกรตอไป โดยมีการทบทวน ประเมินผล และติดตามความกาวหนาในการดำเนินงาน 

ของบริษัทฯอยางสม่ำเสมอ เพื่อใหแนใจวา บริษัทฯไดปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดลอม (ดูตัวอยาง 

ในหัวขอบทบาทและความรับผิดชอบตอสังคมและนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล)
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ÅÙ¡¤ŒÒ
บริษัทฯ มุงมั่นในการจำหนายสินคาและใหบริการที่มีคุณภาพกับลูกคาของบริษัทฯ

¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹
บริษัทฯ บริหารงานดวยความรูความสามารถที่ดี มีประสิทธิภาพ เพื่อใหผลการดำเนินงานที่ดี โดยคำนึงถึง

ความเสี่ยงในปจจุบันและอนาคต ตลอดจนใหเกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมตอผูถือหุน และควบคุมดูแลใหเปนที่มั่นใจ

ไดวา ไดมีการรายงานผลการปฏิบัติงาน และสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ตลอดจนการเปดเผยขอมูลตอผูถือหุน

อยางถูกตองครบถวน

¾¹Ñ¡§Ò¹
บริษัทฯ ถือวาพนักงานเปนสมบัติอันมีคาของบริษัทฯ ดังนั้นคุณคาของพนักงานจึงถือเปนเรื่องสำคัญ ซึ่งบริษัทฯ 

จัดใหมีสวัสดิการที่เหมาะสมแกพนักงาน ใหผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความรูความสามารถความความรับผิดชอบ  

และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแตละคน และกลุมบริษัทอารเอส ใหความสำคัญกับการรักษาสุขภาพความ

ปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการทำงานใหมีความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของพนักงานอยูเสมอ และยึดมั่น 

ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน ทั้งนี้บริษัทฯ จัดใหมีการตรวจสุขภาพพนักงาน การประกันชีวิต สุขภาพพนักงาน    

และจัดใหมีการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ทำงานสม่ำเสมอ

บริษัทฯ สงเสริมใหมีการฝกอบรมใหความรูแกพนักงานกรรมการและผูบริหาร เปนตน (ดูตัวอยางในหัวขอบทบาท  

และความรับผิดชอบตอสังคมและนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล)

¤Ù‹¤ŒÒáÅÐà¨ŒÒË¹Õé
บริษัทฯ ตั้งมั่นในความซื่อสัตยสุจริตและเที่ยงธรรมตอคูคา โดยคำนึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และอยู     

บนพ้ืนฐานของการไดรับผลตอบแทนที่เปนธรรมตอทั้งสองฝาย หลีกเลี่ยงความลำเอียง หรือสถานการณที่ทำใหเกิด

ความขัดแยงทางผลประโยชน ตลอดจนยึดมั่นและถือปฏิบัติตามสัญญา รวมท้ังไมสนับสนุนการทุจริตและการจาย 

สินบนเพ่ือผลประโยชนทางธุรกิจของบริษัทฯ

¤Ù‹á¢‹§
บริษัทฯ สงเสริมนโยบายการแขงขันทางการคาอยางเสรี และเปนธรรม

¤Ø³¸ÃÃÁ
บริษัทฯ มุงมั่นกระทำในสิ่งที่ถูกตอง ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต ตรงไปตรงมา ภายใตกฎหมาย  

และกฎระเบียบของบริษัทฯ โดยถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณน้ีในทุกกิจกรรมและในการตัดสินใจในทุกเร่ืองของบริษัทฯ  

บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจดวยความซ่ือสัตยและคำนึงถึงความเส่ียงที่มีผลกระทบตอบริษัทฯ

¤ÇÒÁàÊÁÍÀÒ¤¡ÑºÊÔ· Ô̧Á¹ØÉÂª¹á¡‹¼ÙŒà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§
บริษัทฯ ไมมีการกีดกัน  หรือไมใหสิทธิพิเศษ หรือเลือกปฏิบัติแกผูหน่ึงผูใด เน่ืองจากความแตกตางทางดานเช้ือชาติ   

สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุและสถาบันการศึกษา รวมท้ังไมเก่ียวของกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
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บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนการไมลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ์

คณะกรรมการบริษัทไดมีการพิจารณาทบทวน และปรับปรุงคูมือจรรยาบรรณของกลุมบริษัทฯ เปนประจำ 

อยางนอยปละ 1 คร้ัง ซึ่งในป 2554 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2554 ไดมีการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง 

และอนุมัติคูมือจรรยาบรรณของกลุมบริษัทฯ และประกาศลงในระบบ Intranet ของบริษัทฯ รวมถึงใชเปนขอมูล    

ในการฝกอบรมพนักงานใหมเพ่ือใหพนักงานทุกระดับรับทราบอยางท่ัวถึง และมีกระบวนการดูแลใหมีการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณที่กำหนดอยางเครงครัด

บริษัทฯ มีนโยบายใหกรรมการ, ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับปฏิบัติตามที่กำหนดในคูมือจรรยาบรรณของกลุม

บริษัทฯ อยางเครงครัด ในปที่ผานมา บริษัทฯและบริษัทยอยไมมีขอพิพาททางกฎหมายที่มีผลกระทบตอการดำเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯอยางมีนัยสำคัญและที่มีผลกระทบดานลบอันอาจจะมีผลกระทบตอสินทรัพยของกลุมที่มีจำนวน

สูงกวารอยละ 5 ของสวนของผูถือหุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 ตลอดจนขอพิพาททางกฎหมายท่ีมิไดเกิดจากการ

ประกอบธุรกิจปกติของกลุม

บริษัทฯ พัฒนากลไกการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียในการสรางเสริมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อสราง     

ความมั่นคงอยางยั่งยืนใหกับกิจการโดยการเปดเผยขอมูลอยางโปรงใสและรับฟงความเห็น, ขอรองเรียน หรือ

ขอเสนอแนะ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจสอถึงการทุจริต หรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองคกรท้ังจากพนักงานเอง และ

ผูมีสวนไดเสียอื่นผานทางการพบผูบริหาร, หนวยงานตรวจสอบกลาง, หนวยงานนักลงทุนสัมพันธ, เลขานุการบริษัท 

หรือคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อผานไปยังคณะกรรมการบริษัทโดยตรง โดยทางเว็บไซต http://www.rs.co.th/corporate  

ทางโทรศัพท หมายเลข 0-2511-0911 และ 0-2511-0555 ตอ 1503 หรือติดตอโดยตรงตามหนวยงานดังกลาว 

เพื่อใหมีการรวบรวมและตรวจสอบขอมูลตามกระบวนการที่บริษัทฯกำหนดไวและรายงานตอคณะกรรมการ 

สำหรับคำรองเกี่ยวกับรายงานทางบัญชีและการเงิน, การควบคุมภายใน, การบริหารความเส่ียง, การปฏิบัติตาม 

กฎหมายและจรรยาบรรณ เลขานุการบริษัทจะเปนผูรับเอกสารและสรุปประเด็นตางๆทั้งหมดเสนอใหคณะกรรมการ 

ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเปนรายไตรมาส  บริษัทฯ ใหความสำคัญกับการเก็บขอมูลรองเรียนเปนความลับ

เพื่อสรางความมั่นใจใหแกผูรองเรียน และเรื่องรองเรียนดังกลาวจะรับรูเฉพาะในกลุมบุคคลที่ไดรับมอบหมายและ

เกี่ยวของดวยเทานั้น

¡ÒÃà»�´à¼Â¢ŒÍÁÙÅáÅÐ¤ÇÒÁâ»Ã‹§ãÊ
บริษัทฯ ใหความสำคัญตอระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 

โดยกำหนดภาระหนาที่ อำนาจการดำเนินการของผูปฏิบัติงานและผูบริหารไวอยางชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช 

ทรัพยสิน และมีการแบงแยกหนาที่ผูปฏิบัติงาน ผูติดตามควบคุม และประเมินผลออกจากกัน เพื่อใหเกิดการถวงดุล 

และตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม นอกจากน้ียังมีการควบคุมภายในท่ีเก่ียวกับระบบการเงิน โดยบริษัทฯ ไดจัด 

ใหมีระบบรายงานทางการเงินเสนอผูบริหารสายงานที่รับผิดชอบ

บริษัทฯ มีฝายตรวจสอบภายในทำหนาที่ตรวจสอบโดยจะรายงานการตรวจสอบตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ 

เพื่อใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานหลัก และกิจกรรมทางการเงินสำคัญของบริษัทฯ ไดดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด

และมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกำหนดท่ีเก่ียวของกับ 

บริษัทฯ (Compliance Control) 
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คณะกรรมการบริษัท ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อชวยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

• คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ 3 ป ประกอบดวยกรรมการ 3 ทาน ทุกทาน 

เปนกรรมการอิสระ รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ และหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ดูรายละเอียดใน     

หัวขอโครงสรางการจัดการของบริษัทฯ

โดยในป 2553 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งสิ้นจำนวน 5 ครั้ง ซึ่งกรรมการตรวจสอบ  

ทุกทานที่อยูในตำแหนงไดเขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง และรายงานผลการปฏิบัติหนาที่ตอ

คณะกรรมการบริษัทอยางสม่ำเสมอ อีกทั้งในการประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมรวมกันระหวาง

คณะกรรมการตรวจสอบกับผูสอบบัญชีโดยไมมีผูบริหารอยู 1 คร้ัง

 

•  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 3/2550 เม่ือวันที่ 26 กุมภาพันธ 2550 ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา 

และพิจารณาคาตอบแทน  อนุมัติขอบเขตอำนาจหนาที่  และพิจารณาคาตอบแทน โดยคณะกรรมการฯ ประกอบดวย 

ผูทรงคุณวุฒิ ทั้งหมดจำนวน 4 ทาน ซึ่งมีสมาชิกที่เปนกรรมการอิสระ จำนวน 3 ทาน โดยกรรมการอิสระ 1 

ใน 3 ทาน เปนประธานกรรมการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  และคณะกรรมการฯ มีวาระใน 

การดำรงตำแหนงคราวละ 3  ป (ดูรายละเอียดในหัวขอโครงสรางการจัดการของบริษัทฯ)

ในป 2553 บริษัทฯมีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน รวมท้ังส้ินจำนวน 2 คร้ัง ซ่ึงกรรมการ    

ทุกทานที่อยูในตำแหนงไดเขารวมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนทุกคร้ัง และคณะกรรมการ  

สรรหาฯรายงานผลการปฏิบัติหนาที่ตอคณะกรรมการบริษัทอยางสม่ำเสมอ

ในระหวางป 2553 สรุปสาระสำคัญของงานที่ปฏิบัติไดดังตอไปนี้

 1. พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติและความเหมาะสมเพ่ือดำรงตำแหนงกรรมการบริษัท

 แทนกรรมการที่พนจากตำแหนงตามวาระ

 2. พิจารณาทบทวนและอนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

 3. พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของรูปแบบและหลักเกณฑการจายคาตอบแทน

 4. พิจารณาทบทวนเรื่องคาตอบแทนประจำปของกรรมการ

 5. พิจารณาเกณฑการประเมินผลประธานเจาหนาที่บริหาร

 6. รายงานผลการปฏิบัติหนาที่ตอคณะกรรมการบริษัทอยางสม่ำเสมอ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนมีความเห็นวา รายการดังกลาวมีความเหมาะสมและเปนไปเพื่อ 

ประโยชนของบริษัทฯ, ผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียในระยะยาวแลว

 • คณะกรรมการบริหาร ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 ทาน รายนามคณะกรรมการบริหาร 

ดูรายละเอียดในหัวขอโครงสรางการจัดการของบริษัทฯ

โดยในป 2553 บริษัทฯมีการประชุมคณะกรรมการบริหาร รวมท้ังสิ้นจำนวน 12 คร้ัง
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 • คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2553 เม่ือวันที่ 16 สิงหาคม 2553 ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร 

ความเสี่ยง  อนุมัติขอบเขตอำนาจหนาที่  และพิจารณาคาตอบแทน โดยคณะกรรมการฯ ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิ 

ทั้งหมดจำนวน 3 ทาน และคณะกรรมการฯ มีวาระในการดำรงตำแหนงคราวละ 3 ป (ดูรายละเอียดในหัวขอ

โครงสรางการจัดการของบริษัทฯ)

โดยในป 2553 บริษัทฯมีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง รวมทั้งสิ้นจำนวน 2 คร้ัง

 • คณะกรรมการภิบาล

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2554 เม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2554 ไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการภิบาลอนุมัติ 

ขอบเขตอำนาจหนาที่และพิจารณาคาตอบแทน โดยคณะกรรมการฯ ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ ทั้งหมดจำนวน 3 

ทาน และคณะกรรมการฯ มีวาระในการดำรงตำแหนงคราวละ 3 ป (ดูรายละเอียดในหัวขอ

โครงสรางการจัดการของบริษัทฯ)

 

 • คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ทาน รายนามคณะกรรมการ 

พัฒนาทรัพยากรบุคคล และหนาที่ของคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดูรายละเอียดในหัวขอโครงสรางการ 

จัดการของบริษัทฯ

§Ò¹¼ÙŒÅ§·Ø¹ÊÑÁ¾Ñ¹ �̧
คณะกรรมการบริษัท ตระหนักดีวาขอมูลของบริษัทฯ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไมใชการเงิน ลวนมีผลตอ       

กระบวนการตัดสินใจของผูลงทุนและผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ จึงใหความสำคัญตอการเปดเผยสารสนเทศที่มี  

ความถูกตอง ครบถวน โปรงใส และทั่วถึง ทั้งโดยผานชองทางจากสื่อการเผยแพรขอมูลตางๆ ของตลาดหลักทรัพยฯ 

และเว็บไซตของบริษัทฯ พรอมทั้งจัดใหมีการประชุมพบปะระหวางคณะผูบริหารของบริษัทฯ กับนักวิเคราะห

หลักทรัพย และนักลงทุนทั่วไป เพื่อตอบขอซักถามตางๆอยางเทาเทียมกัน

ทั้งนี้  บริษัทฯ ไดกำหนดให “สวนนักลงทุนสัมพันธ” ทำหนาที่ติดตอสื่อสาร และใหบริการขอมูลขาวสาร และ 

กิจกรรมตางๆ ของบริษัทฯ แกผูลงทุนสถาบัน  ผูถือหุน  นักวิเคราะห  ภาครัฐที่เก่ียวของ และประชาชนท่ัวไป   

ทั้งนี้ ผูลงทุนสามารถติดตอหนวยงานดังกลาวไดที่ หมายเลขโทรศัพท 0-2511-0911 และ 0-2511-0555 ตอ 1503 

หรือ ที่ Website : http://www.rs.co.th/corporate หรือที่ e-mail address: supanutp@rs.co.th 

นอกจากน้ีในรอบป 2553 บริษัทฯ ไดเผยแพรขอมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ผานกิจกรรมตางๆ ดังนี้

 •  การจัดประชุมนักวิเคราะห เพื่อแถลงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในทุกๆไตรมาส โดยเปดโอกาสให               

นักวิเคราะหไดพบปะผูบริหารเพื่อตอบขอซักถามในประเด็นตางๆโดยเอกสารประกอบการประชุมจะอยูในเว็บไซต 

ของบริษัทฯ

 •   การเขารวมงานบริษัทจดทะเบียนพบผูลงทุน (Opportunity Day) ของตลาดหลักทรัพย ในเดือนมีนาคม 

และเดือนมิถุนายน 2553

 • การจัดทำแบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ56-1) และรายงานประจำป (แบบ56-2) เผยแพร 

ทางระบบ ELCID ของตลาดหลักทรัพยฯ และในเว็บไซตของบริษัทฯ ในสวนของรายงานประจำปจะจัดสงใหผูถือหุน

และผูสนใจทั่วไปเปนประจำทุกป
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¤ÇÒÁà»š¹ÍÔÊÃÐ¨Ò¡½†ÒÂ¨Ñ´¡ÒÃ¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ

คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร 3 ทาน (เปนกรรมการอิสระท้ัง 3 ทาน) และเปนกรรมการ

ที่เปนผูบริหาร 6 ทาน ประวัติของกรรมการแตละทานแสดงไวในหัวขอ “รายละเอียดเก่ียวกับผูบริหารและผูมีอำนาจ

ควบคุมของบริษัท”

ประธานกรรมการไมเปนบุคคลเดียวกับประธานเจาหนาที่บริหารและเปนตัวแทนของกลุมผูถือหุนใหญ 

อยางไรก็ตาม โครงสรางคณะกรรมการของบริษัท ประกอบดวย กรรมการท่ีเปนอิสระ 1 ใน 3 ของกรรมการท้ังคณะ 

ทำใหเกิดการถวงดุลและสอบทานการบริหารงาน

คณะกรรมการบริษัทเห็นวา กรรมการอิสระท้ัง 3 ทาน มีคุณสมบัติตามนิยามที่บริษัทฯกำหนดขึ้น ดังรายละเอียด 

ในหัวขอโครงสรางการจัดการของบริษัทฯ  ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นวา นายพิศิษฐ ดัชณาภิรมย เปนกรรมการ

อิสระที่มีความรูและความเชี่ยวชาญดานบัญชีและการเงิน จึงไดแตงตั้งใหเปนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทไดสนับสนุนใหมีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหนง ซึ่งจะชวยใหการดำเนินงานของบริษัทฯ

เปนไปไดอยางราบรื่น นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีโครงการสำหรับพัฒนาผูบริหาร ซึ่งเปนการเตรียม  

ใหพรอมเปนแผนที่ตอเนื่องถึงผูสืบทอดงานของประธานเจาหนาที่บริหารและผูบริหารระดับสูง(**) ในกรณีท่ีไมสามารถ

ปฏิบัติหนาที่ได 

¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁ¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
คณะกรรมการบริษัทไดกำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมของผูที่จะดำรงตำแหนงกรรมการ ประกอบดวยผูมีความรู 

ประสบการณ ความสามารถเฉพาะดานท่ีเปนประโยชนกับบริษัทฯ รวมท้ังอุทิศเวลา ความรู ความสามารถ และความ 

พยายามในการปฏิบัติหนาที่เพื่อเสริมสรางใหบริษัทฯเจริญกาวหนา และกำหนดนโยบายใหกรรมการทุกคนและ

ผูบริหารระดับสูง(**) ท่ีมีหนาท่ีรายงานการถือครองหลักทรัพยตามกฎหมายจัดสงรายงานดังกลาวใหแกคณะกรรมการ

บริษัทเปนประจำ และใหกรรมการดำรงตำแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไดไมเกิน 3 บริษัท และในการไป

ดำรงตำแหนงกรรมการที่บริษัทจดทะเบียนอื่นของประธานเจาหนาที่บริหารและผูบริหารระดับสูง(**) ของบริษัทฯ

ตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทกอน 

หมายเหตุ  (**) หมายถึง ผูบริหารตามนิยามของ ก.ล.ต.
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»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ã¹¡ÒÃ·ÓË¹ŒÒ·Õè¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
¡ÒÃ¡ÓË¹´¹âÂºÒÂ

คณะกรรมการบริษัทมีสวนรวมในการกำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ภารกิจ กลยุทธ เปาหมาย แผนธุรกิจ 

และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลใหฝายจัดการดำเนินการใหเปนไปตามแผนธุรกิจ และงบประมาณ

ที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนมีจุดมุงหมายไปในทิศทางเดียวกันรวมถึงการจัดการใหบริษัทฯ 

มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และนโยบายและการดำเนินงาน 

บริหารความเส่ียงที่เหมาะสม รวมทั้งมีการติดตามผลการดำเนินงานในเรื่องดังกลาวอยางสม่ำเสมอในการประชุม 

คณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทเป็นผูพิจารณาการกำหนดและแยกบทบาทหนาที่ และ 

ความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน, 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการภิบาล คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการพัฒนา ทรัพยากรบุคคล 

และประธานเจาหนาที่บริหารอยางชัดเจน

¡ÒÃ¡Ó¡Ñº´ÙáÅ½†ÒÂ¨Ñ´¡ÒÃ
คณะกรรมการบริษัทไดมีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และ ผลการจัดการความเส่ียง และ 

การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเปนประจำอยางนอยปละ 1 ครั้ง เม่ือวันที่ 23 กุมภาพันธ 2554 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2554 ไดมีการพิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและ 

ผลการบริหารความเสี่ยง และประเมินเรื่องการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃªØ´Â‹ÍÂ
คณะกรรมการบริษัทแตงต้ังคณะกรรมการชุดยอยเพ่ือชวยกล่ันกรองรายละเอียดโดยกำหนดขอบเขตอำนาจหนาท่ี

ความรับผิดชอบไวในระเบียบของแตละคณะ

สมาชิกสวนใหญของคณะกรรมการชุดยอยเปนกรรมการอิสระ ยกเวน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหาร 

ความเสี่ยง, คณะกรรมการภิบาล และคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ประธานกรรมการไมดำรงตำแหนง 

ในคณะกรรมการชุดยอยทุกคณะ อีกทั้งยังกำหนดใหกรรมการอิสระเปนประธานของแตละคณะดวย ยกเวน 

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการภิบาล ีและคณะกรรมการ พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ปจจุบันบริษัทฯมีคณะกรรมการชุดยอย 6 คณะ ไดแกคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ  สรรหาและพิจารณา 

คาตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการภิบาลและคณะกรรมการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล

รายละเอียดเก่ียวกับรายช่ือ หนาท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดยอยอยูในหัวขอโครงสรางการจัดการ ของบริษัทฯ
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àÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃºÃÔÉÑ·
คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งใหประธานเจาหนาที่ฝายปฏิบัติการ ทำหนาที่เปนเลขานุการบริษัท ซึ่งปจจุบัน คือ 

นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล เพื่อใหการดำเนินการของบริษัทฯเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good 

Corporate Governance) ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยมีบทบาทหนาที่หลัก ดังนี้

 •  ใหคำแนะนำดานกฎหมาย ดานบัญชีและภาษี และกฎเกณฑตางๆที่คณะกรรมการจะตองทราบ

 •  ปฏิบัติหนาที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ

 •  ประสานงานใหมีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

 •  ประสานงานและส่ือสารทางดานงานผูลงทุนสัมพันธ และหนวยงานตางๆ เชน สำนักงานคณะกรรมการ   

    กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนตน

¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
คณะกรรมการบริษัทมีกำหนดประชุมโดยปกติอยางนอยปละ 4 คร้ัง และมีการประชุมพิเศษเพ่ิมเติมตามความ 

จำเปน โดยมีการกำหนดวาระการประชุม และวันประชุมไวลวงหนา  โดยมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงาน 

เปนประจำ ท้ังนี้ บริษัทฯ ไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารการประชุมกอนการ 

ประชุมลวงหนาอยางนอย 7 วัน เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม 

โดยประธานกรรมการและประธานเจาหนาท่ีบริหารรวมกันพิจารณาการเลือกเร่ืองเขาวาระการประชุมคณะกรรมการ 

บริษัท โดยพิจารณาใหแนใจวาเรื่องที่สำคัญไดถูกบรรจุเขาวาระการประชุมเรียบรอยแลว และกรรมการแตละทานมี

ความเปนอิสระท่ีจะเสนอเรื่องเขาสูวาระการประชุม ตลอดจนคณะกรรมการบริษัทสามารถเขาถึงขอมูลที่จำเปนได 

จากประธานเจาหนาที่บริหาร ทั้งนี้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ(นิยามและคุณสมบัติดูรายละเอียดในหัวขอ

โครงสรางการจัดการของบริษัทฯ) จะเขารวมประชุมทุกคร้ัง โดยในป 2553 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการ 

บริษัทรวมทั้งสิ้นจำนวน 7 ครั้ง โดยการประชุมจัดที่สำนักงานใหญของบริษัทฯ ทุกครั้ง  ซึ่งกรรมการทุกทานที่อยูใน 

ตำแหนงไดเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัททุกคร้ัง  

ในกรณีที่มีกรรมการทานใดเปนผูมีสวนไดเสียอยางมีนัยสำคัญในเร่ืองที่กำลังพิจารณา กรรมการทานนั้นจะไมเขา

รวมการประชุมระหวางการพิจารณาเรื่องนั้นๆ

 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายใหกรรมการที่ไมเปนผูบริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหวางกันเองตามความจำเปน 

เพื่ออภิปรายปญหาตางๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยูในความสนใจโดยไมมีฝายจัดการรวมดวย และใหแจงประธาน

เจาหนาที่บริหารทราบถึงผลการประชุมดวย 

¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å§Ò¹μÑÇàÍ§
คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทเปนประจำทุกปตามแบบประเมินตนเอง

ของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทรวมกันพิจารณาตรวจสอบผลงานและปญหาเพื่อการปรับปรุง

ประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการบริษัทฯใหดียิ่งขึ้น อีกทั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

ใหความเห็นในการกำหนดเกณฑการประเมินผลงานของประธานเจาหนาที่บริหาร และนำเสนอใหคณะกรรมการ

บริษัทพิจารณาใหความเห็นชอบ และผลการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาท่ีบริหารจะถูกประเมินโดยคณะกรรมการ

บริษัทซึ่งเปนกรรมการอิสระเทานั้น เพื่อการปรับปรุงแกไขตอไป 
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คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทเปนประจำทุกป เม่ือวันที่ 23 กุมภาพันธ 

2554 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2554 ไดมีการพิจารณาประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทประจำ

ป 2553 เพ่ือใหคณะกรรมการบริษัทรวมกันพิจารณาผลงานและปญหาเพื่อการปรับปรุงแกไขตอไป และผลการปฏิบัติ 

งานของประธานเจาหนาที่บริหารประจำป 2553 ไดถูกประเมินโดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งเปนกรรมการอิสระเทานั้น 

เพื่อพิจารณาผลงานและการปรับปรุงแกไขตอไป 

¡ÒÃ¨‹ÒÂ¤‹ÒμÍºá·¹
บรษิทัฯ ไดกำหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารไวอยางชดัเจนและโปรงใส โดยในการประชุมวสิามญั 

ผูถือหุนคร้ังที่ 1/2546 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2546 ไดพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการให 

อยูในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมซึ่งสูงเพียงพอที่จะดึงดูด และรักษากรรมการท่ีมีคุณสมบัติที่ตองการ และสอดคลอง 

กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯสำหรับผูบริหาร การจายคาตอบแทนจะสอดคลองกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

และผลการปฏิบัติงานของผูบริหารแตละทาน สวนการประเมินผลงานของประธานเจาหนาที่บริหาร คณะกรรมการ 

สรรหาและพิจารณาคาตอบแทนกำหนดเกณฑการประเมินผลงานของประธานเจาหนาที่บริหาร และนำเสนอให

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาใหความเห็นชอบ และผลการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่บริหารจะถูกประเมิน

โดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งเปนกรรมการอิสระเทานั้น (รายละเอียดคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารไดแสดงไวใน

หัวขอโครงสรางการจัดการของบริษัทฯ)

¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐ¼ÙŒºÃÔËÒÃ
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายใหกรรมการเดิมซ่ึงไดรับมอบหมายแนะนำกรรมการใหมใหรูจักบริษัทฯ และบรรยาย 

สรุปแผนธุรกิจของบริษัทฯ ผลประกอบการ กลยุทธ สภาพการแขงขัน วิสัยทัศน คานิยมองคกร นโยบายกำกับ 

ดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งขอมูลอื่นๆที่เก่ียวของกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เปนตน

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเสริมสรางและพัฒนาความรูใหมๆใหกับกรรมการและผูบริหาร โดยสนบัสนุน

ใหเขารับการสัมมนาและการอบรมในหลักสูตรที่เปนประโยชน ซึ่งจัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

และสถาบันอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯออกคาใชจาย (ดูรายละเอียดในหัว

ขอรายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอำนาจควบคุมบริษัท)

ตลอดป 2553 บริษัทฯไดปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยกเวนเรื่องตอไปนี้

 1. ไมไดเปดเผยคาตอบแทนของกรรมการที่เปนผูบริหารในสวนที่ไดรับจากการเปนกรรมการบริษัทอื่นเพราะ 

 ไมใชขอมูลของบริษัทฯ
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¡ÒÃ´ÙáÅàÃ×èÍ§¡ÒÃãªŒ¢ŒÍÁÙÅÀÒÂã¹
บริษัทฯ ไดดำเนินการแจงใหผูบริหารฝายตางๆ ใหเขาใจถึงภาระหนาท่ีในการรายงานการถือหลักทรัพยในบริษัทฯ  

ของตนเอง คูสมรส และบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพยตอสำนักงาน 

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แหง

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 นอกจากมาตรการที่เปนขอกำหนดของกฎหมายแลว    

บริษัทฯ ไดมีนโยบายเปนลายลักษณอักษรซึ่งครอบคลุมเรื่องการใชขอมูลภายในไวในคูมือจรรยาบรรณของกลุม

บริษัทฯ เพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติแกกรรมการ, ผูบริหาร และพนักงานทุกคน โดยคูมือจรรยาบรรณของกลุมบริษัทฯ   

ผานมติการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแลวเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2549  และไดมีการพิจารณาทบทวน, ปรับปรุง  

และอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเปนประจำทุกป ซึ่งการพิจารณาทบทวน, ปรับปรุง และอนุมัติครั้งลาสุด 

เปนการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2554 เม่ือวันที่ 23 กุมภาพันธ 2554

นอกจากน้ี บริษัทฯ ไดมีการกำหนดระเบียบขอบังคับในการนำขอมูลภายในของบริษัทฯ ไปใชดังนี้

 (1)  กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของบริษัทฯ จะตองรักษาความลับ/หรือขอมูลภายในของบริษัทฯ     

 (2)  กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของบริษทัฯ จะตองไมนำความลับ และ/หรือ    

 ขอมูลภายในของบริษัทฯ ไปเปดเผยหรือแสวงหาผลประโยชนแกตนเองหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลอื่นใด

 ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม และไมวาจะไดรับผลตอบแทนหรือไมก็ตาม

 (3)  กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของบริษัทฯ จะตองไมทำการซ้ือขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย

 ของบริษัทฯ โดยใชความลับและ/หรือขอมูลภายในบริษัทฯ และ/หรือเขาทำนิติกรรมอื่นใดโดยใชความลับ

 และ/หรือขอมูลภายในของบริษัทฯ อันอาจกอใหเกิดความเสียหายตอบริษัทฯ ไมวาโดยทางตรง หรือทางออม

 โดยขอกำหนดนี้รวมความถึงคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผูบริหารพนักงาน

 และลูกจางของบริษัทฯ พนักงานคนใดฝาฝนในระเบียบดังกลาวบริษัทฯ จะถือวาไดกระทำผิดอยางรายแรง

 โดยอาจมีโทษตั้งแตขั้นตักเตอืนดวยวาจาจนถึงขั้นใหออกจากงาน

ºØ¤ÅÒ¡Ã
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 กลุมบริษัทฯมีจำนวนพนักงานทั้งหมด 1,021 คน ประกอบดวยพนักงานใน บริษัท 

อารเอส จำกัด (มหาชน) 730 คน และบริษัทในเครือ 291 คน  และไดจายผลตอบแทนเปนจำนวนเงินรวมประมาณ  

476  ลานบาท โดยเปนผลตอบแทนในรูปของเงินเดือน, โบนัสและคาใชจายบุคลากรอื่นๆ 

¹âÂºÒÂ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃºØ¤¤Å
1. บริษัทฯ คำนึงถึงความสำคัญของพนักงานในฐานะทุนมนุษย (Human Capital) ซ่ึงเปนปจจัยสำคัญที่สุดที่จะ

ผลักดันใหองคกรบรรลุสูเปาหมายไดอยางยั่งยืน โดยมีการจัดระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไว 3 ระดับ คือ 

การพัฒนาองคกร (Organization Development) การพัฒนาอาชีพ (Career Development) และการฝกอบรม 

และพัฒนา (Training  Development)

 1.1 การพัฒนาองคกร ไดสงเสริมการมีสวนรวมและความเขาใจในวิสัยทัศน (Vision) ภารกิจ (Mission) 

และคานิยมรวม (Core Values) เพื่อใหพนักงานไดทราบทิศทางการทำงาน และเปนการปลูกฝงวัฒนธรรมองคกร 

ภายในของกลุมบริษัท อารเอส จำกัด(มหาชน) ตั้งแตชวงการปฐมนิเทศพนักงานใหม และผานกิจกรรมภายในตางๆ 

เชน กิจกรรม Team Building  เปนตน อีกทั้งไดสรางกระบวนการดานทรัพยากร (HR Framework) ที่เปนพื้นฐาน 

ระบบใหเปนมาตรฐานเดียวกันทั้งกลุมบริษัทฯ เชน ระบบการบริหารผลงาน โดยใชตัวชี้วัด(KPI) และความสามารถ 

(Competency) และระบบ Online ตางๆ เปนตน
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 1.2 การพัฒนาอาชีพของพนักงาน ไดกำหนดเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) เพื่อให                                                                                                                                    

พนักงานรับรูวาตนเองสามารถเล่ือนตำแหนง (Promotion) หรือสามารถโอนยาย (Transfer) หรือสับเปล่ียนหมุนเวียนงาน 

(Job Rotation) ไปยังหนวยงานหรือตำแหนงงานใดไดบาง  รวมท้ังกำหนดหลักเกณฑการเลื่อนตำแหนง/ปรับระดับ  

ตำแหนง (Promotion Path) รวมถึงมีการกำหนดช่ัวโมงการฝกอบรมทางการบริหาร สำหรับกลุมท่ีจะข้ึนดำรงตำแหนง

ทางการบริหารในแตละระดับไวอยางชัดเจน 

 

 1.3 การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ไดกำหนดแนวทางการพัฒนาโดยใชกรอบของความสามารถ 

(Competency Base Training) ประกอบกับผลสำรวจความจำเปนในการฝกอบรม (Training Need) โดยมีวิธี

การพัฒนาท้ังในสวนของการสงไปฝกอบรมภายนอก (Public Training) และจัดฝกอบรมภายใน (In-house Training)

ตามแผนการฝกอบรม ที่ครอบคลุมทั้งดานการพัฒนาความรู (Knowledge Development) การพัฒนาทัศนคติ 

(Attitude Development) และการพัฒนาทักษะ (Skill Developmen) เชน หลักสูตรดาน IT หลักสูตรดาน Team 

Work สำหรับแตละหนวยงาน หลักสูตรพัฒนาความคิดสรางสรรค Mind Mapping เปนตน นอกจากน้ีบริษัทฯ 

ยังมีกิจกรรมแบบ Non-Training และ กิจกรรมการแบงปนความรูในองคกร (Knowledge Sharing) ที่เปดโอกาส

ใหพนักงานที่เขารวมไดตามความสนใจ ในรูปแบบการบรรยายพิเศษ โดยผูบริหารและวิทยากรที่มีประสบความสำเร็จ                                                                                          

จากองคกรภายนอกตางๆ เชน กรณีศึกษาเกี่ยวกับ Social Network กรณีศึกษาเร่ือง 3G เปนตน 

2. บริษัทฯใหความสำคัญกับการสรางความผูกพัน (Engagement) ของพนักงานในองคกรมาอยางตอเนื่อง

โดยจัดใหมีกิจกรรมตางๆทั้งดานบันเทิง กีฬา และดูแลทุกขสุขพนักงาน เชน กิจกรรมกีฬา RS World Cup  

กิจกรรมปารตี้ปใหม และกิจกรรมซื้องายขายเปน เปนตน 

3. บริษัทฯมุงเนนในการสรางความสำนึกในการรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility - CSR)  

และสิ่งแวดลอม ซ่ึงรวมถึงการปลูกจิตสำนึกในการใชทรัพยากรกับพนักงาน และเพ่ือเปนไปตามวิสัยทัศนขององคกร 

โดยในป 2553 ตลอด 12 เดือน ไดจัดใหมีกิจกรรมภายใตแคมเปญ ทำดีทุกเดือน ไดแก

 • กิจกรรมของเลนเพื่อนอง ที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชนสวนผัก และชุมชนภักดี เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

• กิจกรรมหนังสือมือสองและปรับปรุงหองสมุด ท่ีโรงเรียนวัดศิริจันทรา ตำบลคลองหา อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

• กิจกรรมของใชเด็กออน ณ สถานสงเคราะหเด็กออนปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

• กิจกรรมประกวดภาพถายลดโลกรอน 

• กิจกรรมบริจาคอุปกรณกีฬากับโรงเรียนที่ขาดแคลน ท่ีโรงเรียนวัดเทวสุนทร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

• กิจกรรมบริจาคอุปกรณการเรียนกับโรงเรียนที่ไดรับผลกระทบจากการชุมนุม ท่ีโรงเรียน สวนลุมพินี   

     เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

• กิจกรรมบริจาคโลหิต กับศิริราชพยาบาล

• กิจกรรมฟงการบรรยายธรรม โดยพระอาจารยสุรศักด์ิ จรณธัมโม วัดผาณิตาราม จ.ฉะเชิงเทรา 

• กิจกรรมไหวพระ 3 จังหวัด อยุธยา-อางทอง-สุพรรณบุรี 

• กิจกรรมวิปสสนากรรมฐาน ที่วัดปาเจรญิราช อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

• กิจกรรมปลูกปาชายเลน ที่ตำบลคลองโคน อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

• กิจกรรมบรรเทาภัยหนาว ที่อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม 
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4. นอกจากน้ี บริษัทยังใหความสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน ดวยการใหความรู 

ขาวสารผานส่ือตางๆ ในองคกร และจัดใหมีกิจกรรมการฝกซอมดับเพลิงและฝกซอมหนีไฟ 

 

¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹
บริษัทฯ ใหความสำคัญตอการเสริมสรางการควบคุมภายในใหมีความเพียงพอ และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ 

เพื่อเปนการปองกันทรัพยสินของบริษัทฯ ไมใหเกิดความเสียหาย หรือนำไปหาประโยชนโดยมิชอบ โดยมีฝายตรวจสอบ

กลางเปนหนวยงานทำหนาท่ีตรวจสอบการปฏิบัติงานและกิจกรรมทางการเงินท่ีสำคัญ และรายงานผลการตรวจสอบ

โดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อใหฝายตรวจสอบกลางมีความเปนอิสระเพียงพอในการปฏิบัติงาน

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2554 เม่ือวันที่ 23 กุมภาพันธ 2554 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ 3 

ทานเขารวมประชุมดวย คณะกรรมการไดประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในโดยการซักถามขอมูลจาก 

ฝายบริหารและการตอบแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯดวยตนเอง สรุปไดวา    

การประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทฯในดานตางๆ  5 สวน คือ องคกรและสภาพแวดลอม, การบริหารความเส่ียง 

การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร, ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการ 

มีความเห็นวา ปจจุบันบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในอยางเพียงพอแลว 
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41

69
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48

35

นายเกรียงไกร เชษฐโชติศักดิ์

ประธานกรรมการ

นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์

รองประธานกรรมการ

ประธานเจาหนาที่บริหาร

นายสุวัฒน เชษฐโชติศักดิ์

กรรมการ

รองประธานกรรมการบริหาร

นายดนัยศิษฏ  เปสลาพันธ  

กรรมการ

รองกรรมการผูอำนวยการ

นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล

กรรมการและกรรมการบริหาร

ประธานเจาหนาที่ฝายปฏิบัติการ

นายดามพ  นานา

กรรมการ

ประธานเจาหนาที่ฝายการเงิน

นายพิศิษฐ  ดัชณาภิรมย

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

พลเอก ไพโรจน  พานิชสมัย

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

นายวิทยา ดานธำรงกูล

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

นายคมสันต  เชษฐโชติศักดิ์ 

กรรมการผูมีอำนาจลงนาม

กรรมการผูมีอำนาจลงนาม

กรรมการผูมีอำนาจลงนาม

กรรมการผูมีอำนาจลงนาม

กรรมการผูมีอำนาจลงนาม

กรรมการผูมีอำนาจลงนาม

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

-

ปริญญาโทกิตติมศักดิ์

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ปริญญาตรี

ปริญญาตรี

น.บ.ท.   

น.บ.

ประกาศนียบัตร    

ประกาศนียบัตร

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

Exective Development Program 

รุนที่ 4 (EDP4) ป 2552

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ปริญญาตรี          

ปริญญาโท         

ปริญญาตรี

ปริญญาโท         

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

14.12

22.74

11.78

0.05

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 

คณะรัฐศาสตร

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะนิเทศศาสตร

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

เนติบัณฑิตไทย

สำนักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา

นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

กฎหมายการคาระหวางประเทศ

สำนักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา

กฎหมายภาษีอากร

สำนักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (MBA)

สถาบันศศินทรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

สถิติศาสตรบัณฑิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

Master of Business Administration (MBA)

University of Notre Dame, Indiana, U.S.A.

เศรษฐศาสตร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

บัญชีบัณฑิต                       

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

พณิชยศาสตรบัณฑิต               

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 966

พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางพัฒนาสังคม

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา)

นิติศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

Oregon State University ประเทศสหรัฐอเมริกา

เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

Illinois Institute of Technology

University of California, Santa Barbara

เปนพี่นองและผูบริหารใน

ลำดับที่ 2-3

เปนพี่นองและผูบริหารใน

ลำดับที่ 1 และ 3

เปนพี่นองกับผูบริหารใน

ลำดับที่ 1-2

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

เปนบุตรของผูบริหารใน

ลำดับที่ 1

2535 - ปจจุบัน

2546 - ปจจุบัน

2535 - ปจจุบัน

มี.ค. 50 - ปจจุบัน 

2546 - ปจจุบัน

ต.ค. 46 - มิ.ย.48

2550 - ปจจุบัน

2540 - 2550

เม.ย. 47 - ปจจุบัน

ก.ค. 50 - ปจจุบัน

1-30 มิ.ย. 50

เม.ย. 46 - พ.ค. 50

ก.ย. 2550 - ปจจุบัน

ม.ค. 2545 - ก.ย.2550

ก.พ. 2550 - ปจจุบัน

ก.พ. 2550 - ปจจุบัน

2544 - ปจจุบัน

2546 - ปจจุบัน

2546 - ปจจุบัน

2545 - ปจจบุัน

2535 - ปจจุบัน

ม.ค. 2550 - ปจจุบัน

ก.พ. 2550 - ปจจุบัน

2549

2548

2543

เม.ย. 2550 - ปจจุบัน

ต.ค. 2552 - ปจจุบัน

พ.ค. 2550 - ปจจุบัน

ปจจุบัน

ปจจุบัน

2549 - 2550

2543 - 2544

2552 - ปจจุบัน

2552 - ปจจุบัน

2550 - ปจจุบัน

2547 - 2549

2543 - 2545

ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ 

ประธานเจาหนาที่บริหาร

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร

รองกรรมการผูจัดการ-ธุรกิจสื่อ

รองกรรมการผูอำนวยการ

ที่ปรึกษากฎหมาย

กรรมการและกรรมการบริหาร

ประธานเจาหนาที่ฝายปฏิบัติการ

รองกรรมการผูอำนวยการอาวุโส

รองกรรมการผูจัดการ

กรรมการและประธานเจาหนาที่ฝายการเงิน

Senior Vice President 

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

ประธานกรรมการบริหาร 

กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร 

กรรมการ

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

รองผูบัญชาการทหารสูงสุด (ทบ.)

ประธานคณะที่ปรึกษา กองทัพบก

ผูบัญชาการศูนยอำนวยการสรางอาวุธกองทัพบก

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

รองศาสตราจารย ระดับ 9

อาจารยประจำสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษยและองคการ

ผูอำนวยการโครงการวารสารบริหารธุรกิจ

ผูอำนวยการฝายอบรม

ประธานเจาหนาที่ฝายพาณิชย

รองกรรมการผูอำนวยการ Film Business

กรรมการผูจัดการ

ผูชวยกรรมการผูจัดการ

Financial Consultant

บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน)

บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน)

บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน)

บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน)

บริษทั อารเอส จำกัด (มหาชน)

บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน)

บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน)

บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน)

บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน)

บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน)

บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน)

บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน)

บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน)

HSBC

บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน)

บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน)

กลุมบริษัทที่ปรึกษาในเครือ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล อัลไลแอนซ กรุป จำกัด

บริษัท เจมารท จำกัด (มหาชน)

บริษัท เค-เทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท ภูเก็ต อินเตอรเนชั่นแนล ฮอสปตอล จำกัด

บริษัท โปลิฟารม จำกัด

บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน)

บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน)

กองบัญชาการทหารสูงสุด

กองทัพบก

กองทัพบก

บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน)

บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)

บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน)

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (ISMED)

บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน)

บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน)

บริษัท สกาย-ไฮ เน็ตเวิรค จำกัด

บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน)

KPMG (Thailand)

Director Accreditation Program (DAP) ป 2546

Director Accreditation Program (DAP) ป 2546

Director Accreditation Program (DAP) ป 2546

Director Certification Program (DCP) ป 2551

Financial Statements for Directors (FSD) ป 2551 

Director Accreditation Program (DAP) ป 2551

Director Certification Program (DCP)    ป 2550

Director Accreditation Program (DAP) ป 2547

Director Accreditation Program (DAP) ป 2551

Director Certification Program (DCP) ป 2551

Director Certification Program (DCP) ป 2550

Audit Committee Program (ACP) ป 2548

Director Accreditation Program (DAP) ป 2547

Director Accreditation Program (DAP) ป 2550

Director Certification Program (DCP) ป 2550

Audit Committee Program (ACP) ป 2550

Finance for Non-Finance Director (FN) ป 2550

Director Accreditation Program (DAP) ป 2550

Director Certification Program (DCP) ป 2550

ไมมี

ไมมี

กรรมการ บริษัท เชษฐโชติศักดิ์ จำกัด

กรรมการ บริษัท เชษฐโชติศักดิ์ จำกัด

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ประธานกรรมการบริหารกลุมบริษัทท่ีปรึกษาในเครือบริษัท โปรเฟสชั่นแนล อัลไลแอนซ กรุป จำกัด

กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจมารท จำกัด (มหาชน)

กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เค-เทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

กรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัท ภูเก็ต อินเตอรเนชั่นแนล ฮอสปตอล จำกัด

กรรมการ บริษัท โปลิฟารม จำกัด

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ÅÓ Ñ́º ÍÒÂØª×èÍ-Ê¡ØÅ/μÓáË¹‹§ »ÃÐàÀ·¡ÃÃÁ¡ÒÃ  ¤Ø³ÇØ²Ô¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ÊÑ´Ê‹Ç¹¡ÒÃ¶×ÍËØŒ¹ 
(ÃŒÍÂÅÐ)

¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸�·Ò§
¤ÃÍº¤ÃÑÇÃÐËÇ‹Ò§¼ÙŒºÃÔËÒÃ

»ÃÐÊº¡ÒÃ³�·Ó§Ò¹ã¹ÃÐÂÐ 5 »‚ ÂŒÍ¹ËÅÑ§ ¡ÒÃÍºÃÁ¨Ò¡ÊÁÒ¤ÁÊ‹§àÊÃÔÁÊ¶ÒºÑ¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ
ºÃÔÉÑ·ä·Â (IOD)

¡ÒÃ´ÓÃ§μÓáË¹‹§¡ÃÃÁ¡ÒÃ
ã¹ºÃÔÉÑ·Í×è¹·ÕèäÁ‹ä´Œ¶×ÍËØŒ¹â´Â ºÁ¨. ÍÒÃ�àÍÊμÓáË¹‹§ ºÃÔÉÑ·ª‹Ç§àÇÅÒ
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ÃÒÂ¡ÒÃÃÐËÇ‹Ò§¡Ñ¹
รายละเอียดขอมูลของรายการระหวางกัน ระหวางบริษัทฯ บริษัทยอย และบริษัทที่เก่ียวของกันไดแสดงไวในหมาย 

เหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ขอ 5 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ

ของบริษัทฯไดสอบทานรายการระหวางกันของบริษัทฯแลวมีความเห็นวารายการระหวางกันดังกลาวเปนไปตามเง่ือนไข

โดยทั่วไปและเปนไปตามปกติของการดำเนินธุรกิจ

ในป 2553 บริษัทฯ และ บริษัทยอย มรีายการระหวางกันที่เกิดข้ึนตามปกติธุรกิจกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 

ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2553 ดังตอไปน้ี

ºØ¤¤Å·ÕèÍÒ¨ÁÕ¤ÇÒÁ¢Ñ´áÂŒ§

บจ. เชษฐโชติศักดิ์

นายเกรียงไกร เชษฐโชติศักดิ์

นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์

นายสุรชัย เชษฐโชติศักด์ิ เปนกรรมการและผูถือหุนรอยละ 18.70 

ของ บริษัท เชษฐโชติศักด์ิ จำกัด 

เปนกรรมการและผูถือหุนรอยละ 14.12 ของบริษัทฯ 

เปนกรรมการและผูถือหุนรอยละ 22.74 ของบริษัทฯ

นายสุวัฒน เชษฐโชติศักด์ิ เปนกรรมการ และ 

ผูถือหุนรอยละ 14.35 ของ บริษัท เชษฐโชติศักด์ิ จำกัด และ 

เปนกรรมการและผูถือหุนรอยละ 11.78 ของบริษัทฯ

นางสาวมาลี เชษฐโชติศักด์ิ เปนกรรมการและผูถือหุนรอยละ 14.50 

ของ บริษัท เชษฐโชติศักด์ิ จำกัด และ เปนพี่นองของ นายสุรชัย 

เชษฐโชติศกัด์ิ และ นายสุวัฒน เชษฐโชติศักด์ิ

¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸�

หมายเหตุ สัดสวนการถือหุนของบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงในบริษัทฯ เปนขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
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ÅÑ¡É³ÐÃÒÂ¡ÒÃÃÐËÇ‹Ò§¡Ñ¹ à§×èÍ¹ä¢áÅÐ¹âÂºÒÂÃÒ¤Ò
การกำหนดราคาของรายการระหวางกันกับบริษัทที่เก่ียวของกัน สวนใหญเปนการใหเชาทรัพยสิน ไดกระทำโดย     

คำนึงถึงความเหมาะสมโดยอางอิงไดกับราคาตลาดและมีเง่ือนไขอ่ืนๆ ไมแตกตางอยางเปนสาระสำคัญจากตลาดโดย

ลักษณะของรายการระหวางกันประกอบไปดวย

¡ÒÃàª‹ÒÍÒ¤ÒÃÊÓ¹Ñ¡§Ò¹
งบการเงินสำหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ และบริษัทยอยไดชำระคาเชาอาคารสำนักงาน 

คาบริการสวนกลาง คาสาธารณูปโภค และคาเชาและคาบริการอ่ืนๆ ใหแก บริษัท เชษฐโชติศักด์ิ จำกัด (ซ่ึงถือเปน

บุคคลที่อาจมีความขัดแยงกัน) เปนจำนวน 69.35 ลานบาท 

ทั้งนี้ บุคคลที่อาจมีความขัดแยงขางตนไดเรียกเก็บคาเชาและคาบริการสวนกลางจากบริษัทที่เชาพื้นที่อาคาร 

เชษฐโชติศักดิ์ ในอัตรา 290-300 บาทตอตารางเมตร สวนการเชาอาคารสตูดิโอ และอาคารอื่นในบริเวณใกลเคียง น้ัน

มีการเรียกเก็บคาเชาและคาบริการสวนกลางแบบเหมารวม (การคิดคาบริการแบบเหมารวมหมายถึง การคิดคาเชา 

และคาบริการรวมตออาคารท้ังหลังแทนท่ีจะคิดเปนตารางเมตรโดยคิดราคาตามสภาพของอาคารแตละ                                                                                                                                                                                                          

อาคารท่ีใหเชา)ซึ่งอัตราดังกลาวมีความสมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับคาเชาอาคารในบริเวณใกลเคียงกับบริษัท 

ซึ่งคิดอัตราการเชาในอัตรา 350-800 บาทตอตารางเมตร 

อยางไรก็ดี อาคารสำนักงานที่ทางบริษัทไดทำการเชาชวงตอจากบริษัท เชษฐโชติศักด์ิ จำกัด (ตามรายละเอียด 

ในตารางที่ 10.1.1 ขอ 5 และ 6 ซึ่งอยูในบริเวณติดกับอาคารเชษฐโชติศักด์ิ 2) เปนอาคารท่ีทางบริษัท เชษฐโชติศักดิ์ 

จำกัด ไดทำการเชาตอมาจากกรรมการของบริษัท และนำมาปรับปรุงพื้นที่ลักษณะการใชงานจากบานทาวนเฮาส 

มาเปนอาคารสำนักงาน พรอมใหบริการอำนวยความสะดวกเก่ียวกับสาธารณูปโภคตางๆ และคิดคาเชา/คาบริการ 

ในอัตราเหมารวม โดยมีอัตราเฉลี่ยประมาณ 241 บาทตอตารางเมตร (คำนวณจากคาเชา/คาบริการที่คดิในอัตรา

เหมารวมหารพ้ืนท่ีใชสอยโดยประมาณของอาคาร) ซ่ึงเปนอัตราท่ีต่ำกวา อาคารเชษฐโชติศักด์ิ 1-3 ซ่ึงอัตราดังกลาว 

มีความสมเหตุสมผลตามรายละเอียดที่เปรียบเทียบตามวรรคกอน อน่ึง สาเหตุหลักที่บริษัททำการเชาชวงตอจาก 

บริษัท เชษฐโชติศักดิ์ จำกัด นั้น เนื่องจากบริษัทดังกลาวมีความชำนาญเช่ียวชาญในการบริหารสำนักงานเชาไดดี
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หมายเหตุ

* สามารถตออายุของสัญญาเชาออกไปไดอีก เมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเชา (การตออายุสัญญาเชาดังกลาว ไมเปนไปโดย 

อัตโนมัติ ซึ่งตองมีการพิจารณาสัญญาใหมทุกครั้ง)

**รายการระหวางกันท่ีเกิดข้ึนไดมีการอนุมัติรายการและเปดเผยขอมูลตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนแลว

***สัญญาท่ีดำเนินการโดยฝายจัดการเน่ืองจากขนาดของรายการไมถึงเกณฑท่ีตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

โดยสัญญาเชาที่ทำกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงมีรายละเอียดดังตารางตอไปนี้

ตารางที่ 1 คาเชาอาคารสำนักงาน
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¡ÒÃàª‹Ò·Õè´Ô¹
งบการเงินสำหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ และบริษัทยอยไดชำระคาเชาที่ดิน ใหแก บริษัท 

เชษฐโชติศักดิ์ จำกัด เปนจำนวนเงิน 4.54 ลานบาท 

บริษัทยอยไดมีการเชาที่ดินจากบริษัท/บุคคลท่ีเกี่ยวของ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนำมาสรางอาคารสำนักงานและลาน

จอดรถ โดยอาคารสำนักงานดังกลาวมีการลงทุนคอนขางต่ำ และมีลักษณะเพียงชั้นเดียว

บริษัท เชษฐโชติศักด์ิ จำกัด คิดคาเชาท่ีดินในอัตราตารางวาละ 170-220 บาท ซ่ึงมีความสมเหตุสมผลเม่ือเปรียบเทียบ  

กับการเชาที่ดินในบริเวณใกลเคียง รายละเอียดการเชามีดังตารางตอไปนี้

ตารางที่ 2 คาเชาที่ดิน

หมายเหตุ

* สามารถตออายุของสัญญาเชาออกไปไดอีก เมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเชา (การตออายุสัญญาเชาดังกลาวไมเปนไปโดย

อัตโนมัติ ซึ่งตองมีการพิจารณาสัญญาใหมทุกครั้ง)

**รายการระหวางกันที่เกิดขึ้นไดมีการอนุมัติรายการและเปดเผยขอมูลตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาด 

ทุนแลว

***สัญญาท่ีดำเนินการโดยฝายจัดการเน่ืองจากขนาดของรายการไมถึงเกณฑท่ีตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการ 

บริษัท ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
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¡ÒÃ«×éÍ·ÃÑ¾Â�ÊÔ¹¶ÒÇÃ
ไมมี

¡ÒÃ¤éÓ»ÃÐ¡Ñ¹ 
บริษัทฯ และกรรมการของบริษัทฯ มีภาระผูกพันเก่ียวกับการค้ำประกันวงเงินสินเช่ือที่ไดรับจากธนาคารใหแก 

บริษัทฯ และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีรายละเอียดดังนี้

บริษัท เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน ค้ำประกันโดย

(ลานบาท)

บจ. เอส - วัน สปอรต 15.0 บมจ. อารเอส  และ

นายสุรชัย เชษฐโชติศักด์ิ

(ค้ำประกันเต็มจำนวน)

หมายเหตุ : ไมมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการค้ำประกันจากบริษัทยอย

¤ÇÒÁ¨Óà»š¹áÅÐ¤ÇÒÁÊÁàËμØÊÁ¼Å¢Í§¡ÒÃ·ÓÃÒÂ¡ÒÃÃÐËÇ‹Ò§¡Ñ¹
รายการระหวางกันที่เกิดขึ้นนั้นมีความจำเปนและความสมเหตุสมผลของการทำรายการเพื่อกอใหเกิดประโยชน

สูงสุดของบริษัทฯ ซึ่งในป 2553 ที่ผานมา บริษัทฯ มีรายการระหวางกันที่เกิดข้ึนกับบริษัทยอย และกับบุคคลท่ีอาจ 

มีความขัดแยง โดยมีรายการหลักๆ อันไดแก การเชาที่ดิน การเชาอาคารเพื่อใชเปนอาคารสำนักงาน หรือเพื่อ

การดำเนินธุรกิจ และรายการค้ำประกันซึ่งเปนรายการที่ดำเนินตามธุรกิจปกติ ไมมีเงื่อนไขพิเศษ และไมมีการถายเท 

ผลประโยชน ระหวางบริษัทฯ และผูที่เกี่ยวของ การกำหนดราคา อัตราคาธรรมเนียม และ/หรือ อัตราดอกเบี้ย      

เปนการกำหนดตามราคาที่สอดคลองกับอัตราปกติที่สามารถเปรียบเทียบไดกับการทำรายการกับบุคคลอื่นที่ไมมี 

ความเก่ียวของกัน ซึ่งไดเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำป 2553 แลว

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ไดสอบทานรายการระหวางกันของบริษัทฯและบริษัทยอย อันไดแก รายการซื้อ 

ขายสินคา หรือทรัพยสิน คาลิขสิทธิ์ การรับจางผลิต งานคอนเสิรตและกิจกรรมการตลาด การขายโฆษณา คาบริการ 

และดอกเบี้ยเงินกู ฯลฯ ซึ่งไดเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำป 2553 แลว มีความเห็นวา รายการ    

ดังกลาวเปนรายการที่ดำเนินตามธุรกิจปกติ มีความจำเปนและความสมเหตุสมผลของการทำรายการเพื่อกอใหเกิด

ประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ
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ÁÒμÃ¡ÒÃ ËÃ×Í ¢Ñé¹μÍ¹¡ÒÃÍ¹ØÁÑμÔ¡ÒÃ·ÓÃÒÂ¡ÒÃÃÐËÇ‹Ò§¡Ñ¹
บริษัทฯ มีนโยบายในการทำรายการระหวางกัน คือ รายการระหวางกันนั้น ตองอยูบนพื้นฐานของความจำเปน  ความ 

สมเหตุสมผลและเปนการดำเนินการเพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอกลุมบริษัทฯ ซึ่งเปนไปในราคาและเงื่อนไขท่ีไม

แตกตางกับรายการที่มีกับบุคคลภายนอกท่ีไมเกี่ยวของกันและในกรณีที่มีรายการระหวางกันที่มีสาระ สำคัญบริษัทฯ 

จะจัดใหผานการอนุมัติจาก คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท  รวมถึงที่ประชุมผูถือหุนตามแตกรณี  

โดยกำหนดใหการออกเสียงในที่ประชุมนั้นๆ กรรมการ หรือ ผูถือหุน ซ่ึงมีสวนไดเสีย จะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

ทั้งนี้ การดำเนินการใดๆ จะตองเปนไปตามประกาศท่ีเก่ียวของของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 

¹âÂºÒÂËÃ×Íá¹Çâ¹ŒÁ¡ÒÃ·ÓÃÒÂ¡ÒÃÃÐËÇ‹Ò§¡Ñ¹ÃÇÁ·Ñé§¡ÒÃä Œ́ÁÒËÃ×Í¨ÓË¹‹ÒÂä»«Öè§ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�ã¹Í¹Ò¤μ
บริษัทฯยังคงมีนโยบายหรือแนวโนมในการทำรายการระหวางกันในอนาคตกับบริษัทที่เก่ียวของกันตอไป เชนการเชา

อาคารสำนักงาน การเชาที่ดิน และการค้ำประกันเงินกูของบริษัทในกลุมโดยบริษัทฯและกรรมการของบริษัท

อยางไรกต็ามบรษิทัฯ ไมมนีโยบายทีจ่ะทำรายการกับบคุคลทีอ่าจขดัแยงกัน ยกเวนในกรณทีีบ่รษิทัฯ เห็นวาจะไดรบัผล 

ตอบแทนสูงสดุ ซึ่งเปนไปในราคาและเงื่อนไขท่ีไมแตกตางหรือดีกวาจากบุคคลภายนอก ซ่ึงบริษัทฯ จะกำหนดให  

ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและท่ีประชุมผูถือหุนในกรณีท่ีเปนรายการตามประกาศของคณะกรรมการ 

กำกับตลาดทุน
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Ô̧ºÒÂáÅÐ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�°Ò¹Ð¡ÒÃà§Ô¹ áÅÐ¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹

(à¡ÃÕÂ§ä¡Ã  àªÉ°âªμÔÈÑ¡´Ôì)
»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ

(ÊØÃªÑÂ  àªÉ°âªμÔÈÑ¡´Ôì)
ÃÍ§»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ/»ÃÐ¸Ò¹à Œ̈ÒË¹ŒÒ·ÕèºÃÔËÒÃ

ÃÒÂ§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
àÃÕÂ¹ ·‹Ò¹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

ºÃÔÉÑ· ÍÒÃ�àÍÊ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบตองบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอยซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการ 

บัญชีท่ีรับรองท่ัวไป โดยเลือกใชนโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ำเสมอ และใชดุลยพินิจ อยางระมัดระวัง

และประมาณการท่ีดีท่ีสุดในการจัดทำ รวมท้ังมีการเปดเผยขอมูลสำคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2546 ไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการที่ไมเปน

ผูบริหารเปนผูดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และความเห็นของ  

คณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับเร่ืองน้ีไดปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงแสดงไวในรายงานประจำปน้ีแลว

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวางบการเงินประจำป 2553 ของบริษัท และบริษัทยอยที่คณะกรรมการตรวจสอบ   

ไดสอบทานรวมกับฝายบริหารและผูสอบบัญชีของบริษัทไดแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานเปนจริง ถูกตอง 

ครบถวน ตามที่ควร ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
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ÃÒÂ§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃμÃÇ¨ÊÍº
àÃÕÂ¹ ·‹Ò¹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

ºÃÔÉÑ· ÍÒÃ�àÍÊ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

สำหรับป พ.ศ. 2553 คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาท่ีตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีไดรับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัท  และสนับสนุนใหบริษัทมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) 

เพื่อใหมีความโปรงใส มีคุณธรรมและจริยธรรม กอใหเกิดความเช่ือม่ันแกผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียอื่นๆ รวมถึงได

มีการพิจารณาสอบทานงบการเงินประจำป พ.ศ. 2553 รวมกับฝายบริหารและผูสอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการตรวจ 

สอบไดพิจารณาแลว มีความเห็นสอดคลองกับผูสอบบัญชีรับอนุญาตและฝายบริหารวา งบการเงินและการเปดเผย 

ขอมูลทางการเงินของบริษัทครบถวน เพียงพอ และถูกตองตามที่ควรและเปนไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป  

และระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอเหมาะสมไมพบขอบกพรองที่เปนสาระสำคัญ ตลอดจนทางบริษัทมีการ

บริหารงานโดยปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ โดยยึดถือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตาม

นโยบายฯสำหรับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน โดยแสดงความเห็นวา รายการดังกลาวไดดำเนินการ

อยางสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท ทางคณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมกับผูสอบบัญชี 

ภายนอกและฝายตรวจสอบกลางเพื่อหารือแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นการประเมินความเส่ียง ผลการตรวจสอบ และความ 

เพียงพอของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งใหขอเสนอแนะในการปองกันหรือลดความเสี่ยง พิจารณาและอนุมัติ

แผนงานตรวจสอบภายใน  ตลอดจนกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทใหมีความโปรงใสและมีการปฏิบัติตามขอ 

กำหนดของกฎหมาย นอกจากนี้ ทางคณะกรรมการตรวจสอบยังมีการประชุมรวมกับผูสอบบัญชีภายนอกโดยไมมีผู

บริหารหรือฝายบริหารเขารวมการประชุมดวย เพื่อเปดโอกาสใหผูสอบบัญชีภายนอกนำเสนอขอมูลปญหาและ

ขอเสนอแนะตางๆ

อนึ่งสำหรับป 2554 ผูสอบบัญชีภายนอกไดปฏิบัติงานมาครบรอบ 5 ปบัญชี เพื่อใหเกิดการหมุนเวียนผูสอบบัญชี 

และใหเกิดมุมมองท่ีเปนประโยชนย่ิงข้ึนตอบริษัทและผูถือหุน คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาสอบทานคุณสมบัติ 

ความเปนอิสระ คาสอบบัญชี ผลงาน และความพรอมในการใหบริการของผูสอบบัญชีภายนอกรายใหมตามที่

ผูบริหารเสนอ พิจารณาไดวามีความเหมาะสม แลวจึงนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัทสำหรับการแตงตั้งผูสอบบัญชี 

จาก บริษัท กรินทร ออดิท จำกัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทสำหรับป พ.ศ. 2554 เพื่อนำเสนอที่ประชุมผูถือหุน

ลงมติแตงตั้งตอไป

(¾ÔÈÔÉ°�  Ñ́ª³ÒÀÔÃÁÂ�)
»ÃÐ¸Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃμÃÇ¨ÊÍº
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°Ò¹Ð¡ÒÃà§Ô¹áÅÐ¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹
¢ŒÍÁÙÅ·Ò§¡ÒÃà§Ô¹â´ÂÊÃØ»
¢ŒÍÁÙÅ¨Ò¡§º¡ÒÃà§Ô¹

ºÃÔÉÑ· ÍÒÃ�àÍÊ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)
μÒÃÒ§ÊÃØ»§º´ØÅÃÇÁ

³ ÇÑ¹·Õè 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2551-2553

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

ลูกหนี้การคา - อื่นๆ - สุทธิ

สินคาคงเหลือ - สุทธิ

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน

สินทรัพยไมหมุนเวียน

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ 

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน

รวมสินทรัพย

 193,275 

 540,927 

 76,997 

 379,327 

 1,190,526 

231,792 

 359,124 

 102,192 

 693,108 

 1,883,634 

 112,709 

 518,068 

 47,636 

 358,579 

 1,036,992 

 171,973 

 382,286 

 112,377 

 666,637 

 1,703,629 

 368,454 

 487,009 

 52,434 

 266,513 

 1,174,410 

 135,476 

 164,246 

 83,560 

 383,283 

 1,557,693 

 10.3% 

 28.7% 

 4.1% 

 20.1% 

 63.2% 

 12.3% 

 19.1% 

 5.4% 

 36.8% 

100.0% 

 6.6% 

 30.4% 

 2.8% 

 21.0% 

 60.9% 

 10.1% 

 22.4% 

 6.6% 

 39.1% 

100.0% 

 23.7% 

 31.3% 

 3.4% 

 17.1% 

 75.4% 

 8.7% 

 10.5% 

 5.4% 

 24.6% 

100.0% 

(¾Ñ¹ºÒ·)

»‚ 2551
(μÃÇ¨ÊÍº)      %

»‚ 2552
(μÃÇ¨ÊÍº)      %

»‚ 2553
(μÃÇ¨ÊÍº)      %ÃÒÂ¡ÒÃ
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μÒÃÒ§ÊÃØ»§º´ØÅÃÇÁ (μ‹Í)

³ ÇÑ¹·Õè 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2551-2553

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น

จากสถาบันการเงิน

เจาหนี้การคา - อื่น ๆ

หน้ีสินภายใตสัญญาเชาทางการเงิน

ที่ถึงกำหนดชำระภายในหน่ึงป

เงินกูยืมระยะยาวท่ีถึงกำหนดชำระภายในหน่ึงป

รายไดรับลวงหนา - อ่ืนๆ

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น

รวมหนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินไมหมุนเวียน

หนี้สินภายใตสัญญาเชาทางการเงิน

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

หน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน

รวมหนี้สิน

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน

ทุนจดทะเบียน

ทุนชำระแลว

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ

สวนตางระหวางราคาซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย 

ที่อยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับมูลคาสุทธิ 

ตามบัญชีของบริษัทยอย

กำไร (ขาดทุน) สะสม

จัดสรร-สำรองตามกฎหมาย

ยังไมไดจัดสรร

รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ

สวนของผูถือหุนสวนนอย

รวมสวนของผูถือหุน

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน

 592,091 

 277,281 

 8,612 

 -   

 83,669 

 297,395 

 1,259,048 

 19,506 

 99,700 

 5,707 

 124,913 

 1,383,961 

 900,000 

 700,000 

 204,201 

 

(37)

 -   

 (420,268)

 483,896 

 15,777 

 499,673 

 1,883,634 

 263,500 

 221,662 

 7,103 

 152,200 

 205,387 

 267,673 

 1,117,524 

 7,826 

 20,600 

 3,259 

 31,685 

 1,149,209 

 900,000 

 700,000 

 204,201 

 

(16,594)

 -   

 (344,679)

 542,928 

 11,491 

 554,419 

 1,703,629 

 -   

 198,198 

 8,554 

 15,000 

 86,380 

 355,878 

 664,010 

 3,833 

 -   

 1,902 

 5,735 

 669,745 

 1,026,000 

 708,069 

 5,721 

 

(16,594)

 7,229 

 168,945 

 873,369 

 14,580 

 887,949 

 1,557,693 

 31.4% 

 14.7% 

 -   

 0.5% 

 -   

 4.4% 

 15.8% 

 66.8% 

 1.0% 

 5.3% 

 0.3% 

 6.6% 

 73.5% 

 47.8% 

 37.2% 

 10.8% 

 

-   

 -   

 (22.3%)

 25.7% 

 0.8% 

 26.5% 

 100.0% 

 15.5% 

 13.0% 

 -   

 0.4% 

 8.9% 

 12.1% 

 15.7% 

 65.6% 

 0.5% 

 1.2% 

 0.2% 

 1.9% 

 67.5% 

 52.8% 

 41.1% 

 12.0% 

 

(1.0%)

 -   

 (20.2%)

 31.9% 

 0.7% 

 32.5% 

 100.0% 

 -   

 12.7% 

 -   

 0.5% 

 1.0% 

 5.5% 

 22.8% 

 42.6% 

 0.2% 

 -   

 0.1% 

 0.4% 

 43.0% 

 65.9% 

 45.5% 

 0.4% 

 

(1.1%)

 0.5% 

 10.8% 

 56.1% 

 0.9% 

 57.0% 

 100.0% 

(¾Ñ¹ºÒ·)

»‚ 2551
(μÃÇ¨ÊÍº)      %

»‚ 2552
(μÃÇ¨ÊÍº)      %

»‚ 2553
(μÃÇ¨ÊÍº)      %ÃÒÂ¡ÒÃ
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ÊÓËÃÑº»‚ÊÔé¹ÊØ´ÇÑ¹·Õè 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2551-2553

รายได

รายไดธุรกิจเพลงและดิจิตอล

รายไดธุรกิจโชวบิซ

รายไดธุรกิจภาพยนตร

รายไดธุรกิจกีฬา

รายไดธุรกิจส่ือ

รายไดธุรกิจบริการและสนับสนุน

รวมรายไดจากการขายและบริการ

ตนทุนขายและบริการ *

กำไรข้ันตน

รายไดอื่น

คาใชจายในการขายและบริหาร *

คาตอบแทนผูบริหาร *

“กำไร(ขาดทุน)กอนตนทุนทางการเงิน 

และภาษีเงินได”

ตนทุนทางการเงิน

ภาษีเงินได

กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับป

ขาดทุน(กำไร)สุทธิในสวนของผูถือหุนสวนนอย

กำไร(ขาดทุน)สุทธิสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ

จำนวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก

ณ มูลคาท่ีตราไว 1 บาท

“กำไร(ขาดทุน)ตอหุนข้ันพ้ืนฐาน 

สวนของผูถือหุนบริษัทใหญ (บาท)”

 743,376 

 591,657 

 118,180 

 214,955 

 644,620 

 16,814 

 2,329,602 

 2,077,394 

 252,208 

 27,337 

 583,700 

 45,049 

 

(349,203)

 38,966 

 13,695 

 (401,864)

 3,438 

 (398,426)

 700,000 

 

(0.57)

 926,183 

 527,427 

 133,516 

 50,051 

 537,292 

 -   

 2,174,469 

 1,661,835 

 512,634 

 37,803 

 403,598 

 37,266 

 

109,574 

 30,762 

 2,583 

 76,228 

 (639)

 75,589 

 700,000 

 

0.11 

 1,053,038 

 533,357 

 62,280 

 583,845 

 663,379 

 -   

 2,895,899 

 1,967,538 

 928,361 

 21,709 

 501,913 

 48,594 

 

399,562 

 13,901 

 59,411 

 326,249 

 (9,598)

 316,652 

 703,162 

 0.45 

 31.9% 

 25.4% 

 5.1% 

 9.2% 

 27.7% 

 0.7% 

 100.0% 

 89.2% 

 10.8% 

 1.2% 

 25.1% 

 1.9% 

 (15.0%)

 1.7% 

 0.6% 

 (17.3%)

 0.1% 

 (17.1%)

 42.6% 

 24.3% 

 6.1% 

 2.3% 

 24.7% 

 -   

 100.0% 

 76.4% 

 23.6% 

 1.7% 

 18.6% 

 1.7% 

 

5.0% 

 1.4% 

 0.1% 

 3.5% 

 (0.0%)

 3.5% 

 36.4% 

 18.4% 

 2.2% 

 20.2% 

 22.9% 

 -   

 100.0% 

 67.9% 

 32.1% 

 0.7% 

 17.3% 

 1.7% 

 

13.8% 

 0.5% 

 2.1% 

 11.3% 

 (0.3%)

 10.9% 

(¾Ñ¹ºÒ·)

»‚ 2551
(μÃÇ¨ÊÍº)      %

»‚ 2552
(μÃÇ¨ÊÍº)      %

»‚ 2553
(μÃÇ¨ÊÍº)      %ÃÒÂ¡ÒÃ
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ºÃÔÉÑ· ÍÒÃ�àÍÊ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)
μÒÃÒ§ÊÃØ»§º¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´ÃÇÁ

ÊÓËÃÑº»‚ÊÔé¹ÊØ´ÇÑ¹·Õè 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2551-2553

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน   

กำไร(ขาดทุน)สุทธิกอนภาษี  

ปรับกระทบกำไร(ขาดทุน)สุทธิเปนเงินสดรับ  

จากกิจกรรมดำเนินงาน  

คาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดบัญชี 

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(หนี้สูญรับคืน) และ 

ภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จายตัดจาย - สุทธิ 

คาเผื่อการลดมูลคาสินคาคงเหลือ (กลับรายการ) 

คาเผื่อการรับคืนสินคา (กลับรายการ) - สุทธิ 

คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย 

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเงินใหกูยืมระยะสั้นอื่น 

(กำไร)ขาดทุนจากการขายและตัดจำหนาย

อุปกรณดอกเบี้ยจาย 

กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานกอนการเปล่ียนแปลง  

ในสินทรัพยและหนี้สินดำเนินงาน  

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยดำเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง

ลูกหนี้การคา 

สินคาคงเหลือ 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินดำเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)  

เจาหน้ีการคา 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 

หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน 

จายชำระภาษีถูกหัก ณ ที่จาย  

เงินสดรับจากการขอคืนภาษี  

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดำเนินงาน 

 (388,169)

 

385,916 

 6,193 

 (49,499)

 26,809 

 1,079 

 -   

 2,978 

 38,966 

 24,274 

 203,759 

 39,648 

 (21,365)

 60,637 

 (134,560)

 34,907 

 4,751 

 (68,691)

 -   

 143,360 

 78,812 

 

100,209 

 (6,820)

 (498)

 (13,190)

 8,532 

 -   

 501 

 30,762 

 198,308 

 34,234 

 29,859 

 9,812 

 (10,323)

 (55,618)

 102,933 

 (2,448)

 (52,237)

 28,845 

 283,364 

 385,661 

 

309,996 

 (4,607)

 142 

 (2,259)

 39,432 

 2,039 

 (279)

 13,901 

 744,027 

 38,219 

 (4,940)

 83,547 

 102 

 (23,465)

 (40,875)

 (1,356)

 (68,590)

 43,969 

 770,638 

 (200.8%)

 

199.7% 

 3.2% 

 (25.6%)

 13.9% 

 0.6% 

 - 

 1.5% 

 20.2% 

 12.6% 

 105.4% 

 20.5% 

 (11.1%)

 31.4% 

 (69.6%)

 18.1% 

 2.5% 

 (35.5%)

 - 

 74.2% 

 69.9% 

 

88.9% 

 (6.1%)

 (0.4%)

 (11.7%)

 7.6% 

 - 

 0.4% 

 27.3% 

 175.9% 

 30.4% 

 26.5% 

 8.7% 

 (9.2%)

 (49.3%)

 91.3% 

 (2.2%)

 (46.3%)

 25.6% 

 251.4% 

 104.7% 

 

84.1% 

 (1.3%)

 0.0% 

 (0.6%)

 10.7% 

 0.6% 

 (0.1%)

 3.8% 

 201.9% 

 10.4% 

 (1.3%)

 22.7% 

 0.0% 

 (6.4%)

 (11.1%)

 (0.4%)

 (18.6%)

 11.9% 

 209.2% 

(¾Ñ¹ºÒ·)

»‚ 2551
(μÃÇ¨ÊÍº)       %

»‚ 2552
(μÃÇ¨ÊÍº)       %

»‚ 2553
(μÃÇ¨ÊÍº)       %ÃÒÂ¡ÒÃ
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ºÃÔÉÑ· ÍÒÃ�àÍÊ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)
μÒÃÒ§ÊÃØ»§º¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´ÃÇÁ

ÊÓËÃÑº»‚ÊÔé¹ÊØ´ÇÑ¹·Õè 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2551-2553

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน   

รับชำระเงินใหกูยืมระยะสั้นแกบุคคล

และกิจการที่เกี่ยวของกัน 

เงินใหกูยืมระยะสั้นอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง 

เงินสดจายจากการลงทุนในบริษัทยอย 

เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น 

ซื้ออุปกรณ 

เงินสดรับจากการขายสินทรัพย 

สินทรัพยไมมีตัวตนเพิ่มขึ้น 

       

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน   

จายชำระดอกเบี้ย 

เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินลดลง 

รับเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

จายชำระเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

รับเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

จายชำระเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

จายชำระหนี้สินภายใตสัญญาเชาทางการเงิน 

การเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนสวนนอย 

เงินปนผลจายใหผูถือหุนสวนนอยจากบริษัทยอย 

รับเงินจากการออกหุนทุน 

       

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง) - สุทธิ  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป   

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดสิ้นป 

 1,710 

 (2,348)

 -   

 (6,304)

 (111,154)

 1,338 

 (266,717)

 (383,474)

 

(39,593)

 (974)

 1,739,400 

 (1,540,550)

 99,700 

 -   

 (9,915)

 -   

 (1,478)

 -   

 246,591 

6,476 

 186,799 

 193,275 

 5,024 

 2,811 

 (691)

 -   

 (15,392)

 8,466 

 (64,053)

 (63,835)

 

(30,724)

 (8,891)

 74,500 

 (394,200)

 73,100 

 -   

 (13,189)

 1,275 

 (1,965)

 -   

 (300,094)

 

(80,566)

 193,275 

 112,709 

 9,267 

 834 

 -   

 -   

 (36,036)

 4,790 

 (56,890)

 (78,035)

 (14,004)

 -   

 104,000 

 (367,500)

 14,600 

 (172,400)

 (8,833)

 -   

 (6,509)

 13,789 

 (436,857)

 

255,745 

 112,709 

 368,454 

 0.9% 

 (1.2%)

 - 

 (3.3%)

 (57.5%)

 0.7% 

 (138.0%)

 (198.4%)

 

(20.5%)

 (0.5%)

 900.0% 

 (797.1%)

 51.6% 

 - 

 (5.1%)

 - 

 (0.8%)

 - 

 127.6% 

 

3.4% 

 96.6% 

 100.0% 

 4.5% 

 2.5% 

 (0.6%)

 - 

 (13.7%)

 7.5% 

 (56.8%)

 (56.6%)

 

(27.3%)

 (7.9%)

 66.1% 

 (349.8%)

 64.9% 

 - 

 (11.7%)

 1.1% 

 (1.7%)

 - 

 (266.3%)

 

(71.5%)

 171.5% 

 100.0% 

 2.5% 

 0.2% 

 - 

 - 

 (9.8%)

 1.3% 

 (15.4%)

 (21.2%)

 

(3.8%)

 - 

 28.2% 

 (99.7%)

 4.0% 

 (46.8%)

 (2.4%)

 - 

 (1.8%)

 3.7% 

 (118.6%)

 

69.4% 

 30.6% 

 100.0% 

(¾Ñ¹ºÒ·)

»‚ 2551
(μÃÇ¨ÊÍº)       %

»‚ 2552
(μÃÇ¨ÊÍº)       %

»‚ 2553
(μÃÇ¨ÊÍº)       %ÃÒÂ¡ÒÃ
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ºÃÔÉÑ· ÍÒÃ�àÍÊ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)
ÍÑμÃÒÊ‹Ç¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹·ÕèÊÓ¤ÑÞÃÇÁ
³ ÇÑ¹·Õè 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2551-2553

อัตราสวนสภาพคลอง

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา)

อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา)

อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา)

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ย (วัน)

อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา)

ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน)

อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา)

ระยะเวลาชำระหน้ี (วัน)

วงจรเงินสด (วัน)

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากำไร

อัตรากำไรขั้นตน (%)

อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)

อัตรากำไรอื่น (%)

อัตรากำไรสุทธิ (%)

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%)

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%)

อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา)

อัตรากำไรกอนหักคาเสื่อมราคาดอกเบี้ยและภาษี (%)

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)

อัตราสวนความสามารถชำระดอกเบ้ีย (เทา)

อัตราสวนความสามารถชำระภาระผูกพัน (Cash basis)(เทา)

ขอมูลตอหุน

มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท)

กำไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญตอหุน (บาท)
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¤ÓÍ¸ÔºÒÂáÅÐ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�¢Í§½†ÒÂ¨Ñ´¡ÒÃ
คำอธิบายและบทวิเคราะหของฝายจัดการในสวน 11 นี้ไดจัดทำขึ้นจากผลประกอบการของบริษัท อารเอส จำกัด 

(มหาชน) และบริษัทในเครือ (“บริษัทฯ”) ตามงบการเงินที่ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีสำหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 

ธันวาคม 2551, 2552 และ 2553 เพื่อประโยชนในการแสดงภาพผลประกอบการโดยรวมของกลุมบริษัท โดยไดมี

การจัดแบงกลุมธุรกิจ ออกเปน 5 กลุม ไดแก ธุรกิจเพลงและดิจิตอล ธุรกิจโชวบิซ  ธุรกิจภาพยนตร ธุรกิจกีฬา 

และธุรกิจส่ือ ซึ่งเปนกลุมธุรกิจหลักของบริษัทฯ 

¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹·Õè¼‹Ò¹ÁÒ¢Í§áμ‹ÅÐ¡ÅØ‹Á¸ØÃ¡Ô¨
งบการเงินสำหรับสำหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2553 บริษัทมีรายไดซึ่งสามารถจำแนกตามกลุม

ธุรกิจตางๆ ไดดังนี้ 

กลุมธุรกิจเพลงและดิจิตอล

กลุมธุรกิจโชวบิซ

กลุมธุรกิจภาพยนตร

กลุมธุรกิจกีฬา

กลุมธุรกิจส่ือ

รวมรายไดจากการดำเนินงาน

รายไดอื่น

รวมรายได

926.2

527.4

133.5

50.1

537.3

2,174.5

37.8

2,212.3

182.8

(64.3)

15.3

(164.8)

(107.3)

(155.1)

10.5

(144.6)

126.8

6.0

(71.2)

533.7

126.1

721.4

(16.1)

705.3

41.9%

23.8%

6.0%

2.3%

24.3%

98.3%

1.7%

100.0%

24.6%

(10.9%)

12.9%

(76.7%)

(16.6%)

(6.7%)

38.5%

(6.1%)

13.7%

1.0%

(53.4%)

1,066.5%

23.5%

33.2%

(42.6%)

31.9%

       2009
    (ÅŒÒ¹ºÒ·)      (ÃŒÍÂÅÐ)

  2010
(ÅŒÒ¹ºÒ·)      (ÃŒÍÂÅÐ)

% ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§
(ÅŒÒ¹ºÒ·)      (ÃŒÍÂÅÐ)»ÃÐàÀ·ÃÒÂä´Œ

§º¡ÒÃà§Ô¹ÊÓËÃÑº»‚ 2553 àÁ×èÍà»ÃÕÂºà·ÕÂº¡Ñº §º¡ÒÃà§Ô¹ÊÓËÃÑº»‚ 2552 
áÊ´§ÀÒ¾ÃÇÁ¢Í§¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ Ñ́§¹Õé
งบการเงินรวมของบริษัทฯสำหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 แสดงผลกำไรสุทธิจำนวน 316.7 ลานบาท 

เปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นจากป 2552 จำนวน 241.1 ลานบาท หรือรอยละ  318.9 ซึ่งแสดงผลกำไรสุทธิ จำนวน 75.6 

ลานบาทโดยมีสาเหตุหลักดังนี้

ÃÒÂä Œ́
รายไดรวมสำหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีจำนวน 2,917.6 ลานบาท เพิ่มข้ึนสุทธิจากป 2552 จำนวน 

705.3 ลานบาท หรือรอยละ 31.9 สามารถอธิบายจำแนกตามกลุมธุรกิจตางๆ ไดดังนี้

ÃÒÂä Œ́¸ØÃ¡Ô¨à¾Å§áÅÐ Ố¨ÔμÍÅ
ในป 2553 บริษัทฯมีรายไดในกลุมธุรกิจเพลงและดิจิตอลจำนวน  1,053.0 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากป 2552 จำนวน 126.8 

ลานบาท คิดเปนรอยละ 13.7  สาเหตุหลักมาจากการเพ่ิมข้ึนของรายไดจากธุรกิจดิจิตอล รอยละ 25.4 จากความ 

สำเร็จตอเน่ืองของโครงการ “ซุปเปอรเหมา *339”  นับตั้งแตไตรมาส 3 ป 2552 เปนตนมา ทำใหมียอดดาวนโหลด 

ดิจิตอลคอนเทนตเพิ่มมากขึ้น  รายไดจากการจัดเก็บลิขสิทธิ์เพิ่มข้ึน  รอยละ 10.0 จากการเก็บลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก 
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2010 สงผลใหภาพรวมผลประกอบการของธุรกิจเพลงและดิจิตอลดีขึ้นกวาปกอน อยางไรก็ดี การจำหนายสินคาเพลง 

ประเภทซีดี วีซีดี และ ดีวีดี มีรายไดไมแตกตางจากปกอน

ÃÒÂä Œ́¸ØÃ¡Ô â̈ªÇ�ºÔ«
ในป 2553 บริษัทฯมีรายไดในกลุมธุรกิจโชวบิซ จำนวน 533.4 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากป 2552 จำนวน 6.0 ลานบาท  

คิดเปนรอยละ 1.1 

รายไดธุรกิจโชวบิซ ประกอบดวย รายไดจากการจัดคอนเสิรตและกิจกรรมการตลาด รายไดจากการบริหารศิลปน 

และรายไดจากงานรับจางผลิต  ในป 2553 มีรายไดจากการจัดคอนเสิรต และกิจกรรมการตลาด และรายไดจากงาน 

รับจางผลิต เพ่ิมขึ้น รอยละ 43.9 และ รอยละ 4.3 ตามลำดับ เนื่องจากมีรายไดเฉลี่ยตองานสูงขึ้น แตปริมาณงาน 

โดยรวมลดลงจากปกอน โดยในปนี้มีคอนเสิรตหลักๆ ไดแก  Xcoolsive Moment Concert Parn Thanapon, 

คอนเสิรตแบบบานบานโปงลางสะออน และ Kamikaze Wave Concert   

อยางไรก็ดี รายไดจากการบริหารศิลปนลดลงรอยละ 25.0 เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนวิธีบริหารงานโดยเปดใหศิลปน

สามารถรับงานตรงจากลูกคาและบริษัทฯรับรายไดเพียงสวนแบงของงานตามท่ีตกลงกัน

ÃÒÂä Œ́¸ØÃ¡Ô¨ÀÒ¾Â¹μÃ�
ในป 2553 บริษัทฯมีรายไดในกลุมธุรกิจภาพยนตร 62.3 ลานบาท ลดลงจากป 2552 จำนวน 71.2 ลานบาท 

คิดเปนรอยละ 53.4 จากในปนี้มีภาพยนตรออกฉายจำนวน 2 เร่ือง ไดแก “สามยาน” และ “แฟนใหม”  

ซึ่งรายไดจาก Box-Office ไมเปนไปตามเปาหมายที่วางไว ในขณะที่ป 2552 มีภาพยนตรที่ออกฉาย ทั้งสิ้น 3 เรื่อง 

ไดแก  “โหดหนาเหี่ยว” , “ม.3 ป 4”  และ “แฟนเกา” 

ÃÒÂä Œ́¸ØÃ¡Ô¨¡ÕÌÒ
ในป 2553 บริษัทฯมีรายไดในกลุมธุรกิจกีฬา 583.8 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากป 2552 จำนวน 533.7 ลานบาท 

คิดเปนรอยละ 1,066.5 เนื่องจากมีรายไดจากงานโครงการถายทอดสดฟุตบอลโลกป 2010 ซึ่งเปนรายการกีฬาท่ีได 

รับความนิยมสูง จึงทำใหยอดรายไดเปนไปตามเปาหมายที่ประมาณการไว  รวมถึงมีรายไดจากชองทางอื่นๆ ไดแก 

การทายผลฟุตบอลโลกผานชองทางโปสการด และ ชองทาง SMS  รวมถึงการจัดกิจกรรม On ground  อยางไรก็ดี 

ในสวนของโครงการสนามฟุตบอลในรม ภายใตชื่อ “S-One” มีรายไดลดลง รอยละ 26.5

ÃÒÂä Œ́¸ØÃ¡Ô¨Ê×èÍ
ในป 2553 บริษัทฯมีรายไดในกลุมธุรกิจสื่อ 663.4 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากป 2552 จำนวน 126.1 ลานบาท 

คิดเปนรอยละ 23.5 

จากภาวะเศรษฐกิจท่ีเร่ิมฟนตัวต้ังแตชวงกลางป 2552 เปนตนมา ทำใหภาพรวมรายไดโฆษณาในปน้ีมีอัตราการเจริญ  

เติบโตเพ่ิมขึ้นในทุกสื่อทั้งสื่อโทรทัศน สื่อวิทยุ และ สื่อโมเดิรนเทรด

สำหรับธุรกิจสื่อโทรทัศน มีรายไดเพิ่มขึ้นรอยละ 21.2  โดยธุรกิจทีวีดาวเทียม (Satellite TV) ที่บริษัทฯไดเริ่มดำเนิน 

การมาตั้งแตชวงกลางป 2552 จำนวน 2 ชองรายการ ไดแก YOU Channel และ สบายดีทีวี มีผลประกอบการ 

ที่ดีขึ้นอยางตอเนื่อง จากการจัดอันดับชองทีวีดาวเทียมยอดนิยมของ Nielsen Research ประจำเดือนธันวาคม 2553 
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รายการ YOU Channel และ สบายดีทีวี  ติดอันดับที่ 1 และ อันดับที่ 3 ตามลำดับ ของกลุมรายการเพลง ซ่ึงผล                                                                                                               

สำรวจดังกลาวแสดงใหเห็นถึงกระแสความนิยมของผูชมรายการท่ีเริ่มเพิ่มมากข้ึนสำหรับธุรกิจ Free TV ในปที่ผานมา 

มีจำนวนรายการและเวลาออกอากาศลดลง ทำใหมีผลการดำเนินงานลดลงจากปกอนเล็กนอย

ธุรกิจสื่อวิทยุ มีรายไดเพิ่มขึ้นรอยละ 9.2  จากการขายโฆษณาไดเพิ่มข้ึน ในป 2553 บริษัทฯดำเนินการผลิตรายการวิทยุ 

จำนวน 1 คล่ืน ไดแก COOL 93 Fahrenhiet ในขณะที่ป 2552 ดำเนินการผลิตรายการวิทยุ จำนวน 2 คลื่น 

ไดแก COOL 93 Fahrenhiet และ Max 103.0 Maximum Hits ถึงแมวาจำนวนคลื่นวิทยุจะลดลงจากปกอน 

แตการที่คลื่น COOL 93 Fahrenhiet เปนคล่ืนที่ไดรับความนิยมสูงตอเนื่องมานานหลายป และยังคงตดิอยูในอันดับท่ี 

1 ของกลุมเพลงประเภท Easy Listening (จากการจัดอันดับคลื่นวิทยุยอดนิยมของ Nielsen Research) อีกท้ัง 

ที่ผานมาผลการดำเนินงานของคลื่น Max 103.0 Maximum Hits ยังไมประสบความสำเร็จตามเปาหมายที่วางไว   

ทำใหการลดลงของคล่ืนวิทยุดังกลาว ไมสงผลกระทบทางดานลบตอบริษัทฯทั้งดานรายไดและภาพลักษณแตอยาง 

ใด นอกจากน้ี ในป 2553 บริษัทฯมีการขยายธุรกิจออกไปทางดานการรับจางจัดกิจกรรมตามความตองการของ

ลูกคา (Tailor-Made) เพิ่มมากขึ้น

ธุรกิจสื่อโมเดิรนเทรด มีรายไดเพิ่มขึ้นรอยละ 55.3 มีสาเหตุหลักมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้นในป 2553  และการปรับ 

กลยุทธทางดานราคา เปนผลใหมีรายไดจากการขายโฆษณาเพิ่มข้ึนจากปกอน นอกจากน้ี ธุรกจิสื่อโฆษณาบนรถ   

ประจำทางที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแตไตรมาส 3 ป 2552  ยังคงมีผลประกอบการที่ดีอยางตอเนื่องเชนเดียวกัน  

μŒ¹·Ø¹ ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ¢ÒÂºÃÔËÒÃ ÍÑμÃÒ¡ÓäÃ¢Ñé¹μŒ¹ ÍÑμÃÒ¡ÓäÃ¨Ò¡¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ 
áÅÐ ÍÑμÃÒ¡ÓäÃ(¢Ò´·Ø¹)ÊØ· Ô̧
ตนทุนขายและผลิตสำหรับป 2553 มีจำนวน 1,967.5 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากป 2552 จำนวน 305.7 ลานบาท 

คิดเปนรอยละ 18.4 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มข้ึนของตนทุนธุรกิจกีฬาจากงานโครงการถายทอดสดฟุตบอลโลกป 

2010  อยางไรก็ดี  ตนทุนกลุมธุรกิจเพลงและดิจิตอล ลดลงจากปกอนจากการควบคุมการใชจายตนทุนไดอยางมี 

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   นอกจากนี้ ตนทุนธุรกิจภาพยนตรลดลงจากปกอนเชนเดียวกัน จากจำนวนภาพยนตรที่ 

ออกฉายในปนี้ลดลงจากปกอนจำนวน 1 เรื่อง 

อัตรากำไรขั้นตนสำหรับป 2553  รอยละ 32.1 เพิ่มข้ึนจากป 2552 ที่มีอัตรากำไรขั้นตนรอยละ 23.6  

โดยอัตรากำไรขั้นตนของปนี้ หลักๆมาจากกลุมธุรกิจเพลงและดจิิตอล ที่ประสบความสำเร็จจากโครงการ 

“ซุปเปอรเหมา *339”  ธุรกิจสื่อ และธุรกิจกีฬา 

คาใชจายในการขายและบริหารสำหรับป 2553 มีจำนวน 501.9 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากป 2552 จำนวน 98.3 ลานบาท 

คิดเปนรอยละ 24.4  มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของคาใชจายในการขายซึ่งสัมพันธกับรายไดที่เพิ่มขึ้น

และจากการบันทึกคาเผื่อดอยคาสินทรัพย นอกจากน้ี ตนทุนทางการเงิน สำหรับป 2553 จำนวน 13.9 ลานบาท 

ลดลงจากป 2552 จำนวน 16.9 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 54.8 จากในระหวางปมีการชำระคืนหนี้เงินกูยืมทั้งระยะ

สั้น และระยะยาว

จากภาพรวมดังกลาวขางตน เปนผลใหปนี้บริษัทมีอัตรากำไรสุทธิ รอยละ 10.9 เพิ่มข้ึนจากป 2552 ท่ีมีอัตรากำไรสุทธิ 

รอยละ 3.5  
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°Ò¹Ð¡ÒÃà§Ô¹

ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2553 บริษัทฯมีสินทรัพยรวมทั้งสิ้น 1,557.7  ลานบาท โดยแบงสัดสวนเปน สินทรัพยหมุนเวียน 

รอยละ 75.4 และ สินทรัพยไมหมุนเวียน รอยละ 24.6 

สินทรัพยรวมป 2553 ลดลงจากป 2552 รอยละ 8.6  มีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของสินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ รอยละ 

57.0 จากการตัดจำหนายลิขสิทธิ์กีฬาไปเปนตนทุนขายระหวางป  อยางไรก็ดี เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

เพิ่มขึ้นรอยละ 226.9 จากการรับชำระเงินของลูกหนี้การคาตามการประกอบธุรกิจทั่วไป  

ÊÀÒ¾¤Å‹Í§
¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน - สุทธิ จำนวน 255.7 

ลานบาท สวนใหญมาจากงานโครงการถายทอดสดฟุตบอลโลกป 2010 ที่ทำใหในระหวางป บริษัทฯมีกระแสเงินสด

หมุนเวียนเปนจำนวนมาก ทั้งจากการรับชำระเงินจากลูกหนี้การคา การจายชำระเงินใหเจาหนี้การคา และการจาย 

ชำระเงินกูยืมพรอมดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน เปนผลใหภาพรวมบริษัทฯมีเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดำเนินงาน 

770.6 ลานบาท เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน 78.0 ลานบาท และเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 436.9 

ลานบาท

ÍÑμÃÒÊ‹Ç¹ÊÀÒ¾¤Å‹Í§·ÕèÊÓ¤ÑÞ

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา)

0.95

0.58

0.93

0.56

1.77

1.29

2551 2552 2553ÃÒÂ¡ÒÃ

ในป 2553 บริษัทฯมีสภาพคลองจากการดำเนินงานดีขึ้นกวาปกอน  เน่ืองจากในระหวางปบริษัทฯมีกระแสเงินสด 

รับ - สุทธิ จากธุรกิจตางๆ ทั้งจากธุรกิจดิจิตอล ธุรกิจกีฬา ธุรกิจสื่อ รวมถึงงานรับจางผลิต มีผลใหสินทรัพย       

หมุนเวียนของบริษัทฯเพิ่มขึ้นจากปกอน ขณะที่หนี้สินหมุนเวียนลดลงจากการจายชำระหนี้เงินกูยืมระยะสั้นจาก

สถาบันการเงิน
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อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 2.86 2.12 0.77

2551 2552 2553ÃÒÂ¡ÒÃ

áËÅ‹§·ÕèÁÒ¢Í§à§Ô¹·Ø¹
Ë¹ÕéÊÔ¹
หนี้สินรวมป 2553 ลดลงจากป 2552 รอยละ 41.7 สาเหตุหลักมาจากการจายชำระคืนเงินกูยืมทั้งระยะสั้นและระยะ

ยาวจากสถาบันการเงิน  โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯมีหนี้สินรวมจำนวน 669.7 ลานบาท ประกอบดวย 

เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป จำนวน 15.0 ลานบาท เจาหนี้การคา รายไดรับลวงหนา 

และหนี้สินอื่นๆรวม 654.7 ลานบาท

Ê‹Ç¹¢Í§¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯมีสวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ จำนวน 873.4 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากป 2552 

รอยละ 60.9 จากผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นในป 2553

ÍÑμÃÒÊ‹Ç¹Ë¹ÕéÊÔ¹μ‹ÍÊ‹Ç¹¢Í§¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

อัตราสวนของหนี้สินตอสวนของผูถือหุนป 2553 เทากับ 0.77 เทา ลดลงจากป 2552 (2.12 เทา)  เน่ืองจากในระหวางป 

บริษัทฯมีการจายชำระหนี้เงินกูยืมทั้งระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงินเปนผลใหยอดรวมหนี้สินลดลงจาก

ปกอน รวมถึงการเพิ่มขึ้นในสวนของผูถือหุนของบริษัทใหญจากผลประกอบการที่ดีขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯพยายามที่จะ

รักษาสัดสวนของการหาแหลงเงินทุนใหอยูในระดับที่นาพอใจและเหมาะสมกับบริษัทฯมากยิ่งขึ้น

»˜¨¨ÑÂáÅÐÍÔ·¸Ô¾ÅËÅÑ¡·ÕèÍÒ¨ÁÕ¼Åμ‹Í¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ËÃ×Í°Ò¹Ð¡ÒÃà§Ô¹ã¹Í¹Ò¤μ
ไมมี

¤‹ÒºÃÔ¡ÒÃÇÔªÒªÕ¾
ก) คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

กลุมบริษัทจายคาตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับป 2553 และ 2552 เปนจำนวนรวมทั้งสิ้น 2.9 ลานบาท และ 2.8 

ลานบาท

ข) บริการอื่น (Non-Audit Fee)

ไมมี
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ÃÒÂ§Ò¹¢Í§¼ÙŒÊÍººÑÞªÕÃÑºÍ¹ØÞÒμ
เสนอ  ผูถือหุนและคณะกรรมการ บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 งบกำไรขาดทุนรวม 

และงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวน

ของผูถือหุนเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน 

ของแตละปของบริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) 

ตามลำดับ ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวน 

ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ซ่ึงกำหนดใหขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติ  

งานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญหรือไม 

การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปนจำนวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบ 

การเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีท่ีกิจการใชและประมาณการเก่ียวกับรายการทางการเงินท่ีเปน 

สาระสำคัญซ่ึงผูบริหารเปนผูจัดทำข้ึน ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอใน 

งบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็น

ของขาพเจา

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขางตนนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงนิ 

เฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ  

และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของแตละปของ บริษัท อารเอส จำกัด 

(มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ โดยถูกตองตามที่ควรในสาระ

สำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

(นายอธิพงศ  อธิพงศสกุล)

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3500

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ

23 กุมภาพันธ 2554
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ËÁÒÂàËμØ 2553 2552 2553 2552

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 368,454,030.02        112,709,022.44        253,907,596.35        42,988,052.93          
ลูกหนีก้ารคา - อ่ืน ๆ - สุทธิ 6 487,009,119.81        518,067,906.52        322,691,638.68        392,481,247.42        
ลูกหนีก้ารคา - กิจการที่เกีย่วของกัน 5, 6 -                          -                           116,776,855.46        103,527,592.49        
เงินใหกูยืมแกบุคคลหรือกิจการท่ีเกีย่วของกัน - สุทธิ 5 1,898,321.44           11,165,660.00          22,498,321.44          36,627,103.02          
เงินใหกูยืมระยะส้ันอ่ืน - สุทธิ -                          2,872,614.21            -                           2,172,614.21            
สินคาคงเหลือ - สุทธิ 7 52,434,345.00          47,636,048.00          42,302,504.83          36,429,273.70          
รายไดคางรับ 5 139,579,885.84        185,483,589.89        106,193,567.80        158,634,079.37        
ลูกหนีก้รมสรรพากร 34,744,224.15          46,609,884.93          31,915,941.34          36,188,862.54          
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 5, 8 90,290,417.70          112,447,467.13        45,258,207.99          88,641,996.69          
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,174,410,343.96     1,036,992,193.12     941,544,633.89        897,690,822.37        
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธิ 9 -                          -                           346,235,389.84        392,096,677.97        
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิ 2,348,404.02           2,348,404.02            -                           -                           
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ 10 135,475,848.41        171,972,570.05        64,168,104.35          56,201,711.96          
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 11 164,246,461.45        382,286,485.00        78,951,893.72          91,068,315.75          
ภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จาย 48,376,445.01          77,079,836.76          7,735,802.33            31,915,825.76          
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 32,835,614.93          32,949,232.29          7,148,727.50            2,493,429.60            
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 383,282,773.82        666,636,528.12        504,239,917.74        573,775,961.04        
รวมสินทรัพย 1,557,693,117.78     1,703,628,721.24     1,445,784,551.63     1,471,466,783.41     

ºÒ·

§º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ §º¡ÒÃà§Ô¹à©¾ÒÐ¡Ô¨¡ÒÃ
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ËÁÒÂàËμØ 2553 2552 2553 2552

หนีส้ินและสวนของผูถือหุน
หนีส้ินหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 12 -                          263,500,000.00        -                           253,500,000.00        
เจาหนีก้ารคา - อ่ืน ๆ 198,197,535.40        221,662,467.41        143,260,805.18        176,977,737.13        
เจาหนีก้ารคา - กิจการที่เกีย่วของกัน 5 -                          -                           38,904,688.15          54,640,865.03          
หนีส้ินภายใตสัญญาเชาทางการเงิน

ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ป 14 8,553,793.99           7,102,710.56            6,756,622.68            6,416,675.72            
เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนีง่ป 15 15,000,000.00          152,200,000.00        -                           -                           
เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการที่เกีย่วของกัน 5 -                          -                           68,993,000.00          52,483,000.00          
รายไดรับลวงหนาจากกิจการที่เกีย่วของกัน 5 -                          -                           25,350,424.10          11,518,611.55          
เจาหนีอ่ื้น 27,116,789.45          15,289,999.03          24,606,431.38          16,784,048.05          
รายไดรับลวงหนา - อ่ืน ๆ 86,380,259.34          205,386,594.86        24,560,892.56          7,211,450.19            
คาใชจายคางจาย 5 205,951,991.78        119,079,407.87        135,773,028.52        82,047,083.26          
หนีส้ินหมุนเวียนอ่ืน 13 122,809,509.70        133,303,207.37        98,955,687.37          104,676,417.69        
รวมหนีส้ินหมุนเวียน 664,009,879.66        1,117,524,387.10     567,161,579.94        766,255,888.62        
หนีส้ินไมหมุนเวียน
หนีส้ินภายใตสัญญาเชาทางการเงิน 14 3,832,571.05           7,826,404.98            3,832,571.05            5,936,154.11            
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 15 -                          20,600,000.00          -                           -                           
ประมาณการผลขาดทุนของเงินลงทุนในบริษัทยอย 9 -                          -                           16,052,893.09          41,980,582.93          
หนีส้ินไมหมุนเวียนอ่ืน 1,902,123.50           3,258,564.26            375,484.26               375,484.26               
รวมหนีส้ินไมหมุนเวียน 5,734,694.55           31,684,969.24          20,260,948.40          48,292,221.30          
รวมหนีส้ิน 669,744,574.21        1,149,209,356.34     587,422,528.34        814,548,109.92        
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 1,026,000,280 หุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553  และ 

900,000,000 หุน ณ วันที ่31 ธันวาคม 2552 มูลคาหุนละ 1 บาท 17 1,026,000,280.00     900,000,000.00        1,026,000,280.00     900,000,000.00        
ทุนท่ีออก หุนสามัญ 708,068,528 หุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2553 

และ 700,000,000 หุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เรียกชําระเต็มมูลคาแลว 708,068,528.00        700,000,000.00        708,068,528.00        700,000,000.00        
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 18 5,720,710.00           204,201,092.03        5,720,710.00            204,201,092.03        
สวนตางระหวางราคาซือ้เงินลงทุนในบริษัทยอยท่ีอยูภายใต

การควบคุมเดียวกันกับมูลคาสุทธิตามบัญชีของบริษัทยอย (16,593,839.52)        (16,593,839.52)         -                           -                           
กําไร(ขาดทุน)สะสม 18

จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 7,228,639.26           -                           7,228,639.26            -                           
ยังไมไดจัดสรร 168,944,893.34        (344,679,104.43)       137,344,146.03        (247,282,418.54)       

รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ 873,368,931.08        542,928,148.08        858,362,023.29        656,918,673.49        
สวนของผูถือหุนสวนนอย 14,579,612.49          11,491,216.82          -                           -                           
รวมสวนของผูถือหุน 887,948,543.57        554,419,364.90        858,362,023.29        656,918,673.49        
รวมหนีส้ินและสวนของผูถือหุน 1,557,693,117.78     1,703,628,721.24     1,445,784,551.63     1,471,466,783.41     
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รายได 3, 5, 20
รายไดธุรกิจเพลงและดจิิตอล 1,053,038,205.43     926,183,323.46        1,003,684,903.14     876,963,927.34        
รายไดธุรกิจสือ่ 663,378,504.18        537,292,221.58        129,092,308.74        146,639,296.85        
รายไดธุรกิจโชวบิซ 533,357,095.89        527,426,598.50        492,298,048.03        434,892,911.80        
รายไดธุรกิจภาพยนตร 62,279,881.48          133,515,565.49        61,889,881.48          133,344,015.49        
รายไดธุรกิจกีฬา 583,845,212.14        50,051,457.77          -                           16,054,873.83          
รวมรายไดจากการขายและบริการ 2,895,898,899.12     2,174,469,166.80     1,686,965,141.39     1,607,895,025.31     
ตนทุนขายและบริการ 5, 20 (1,967,538,244.15)   (1,661,834,744.51)    (1,209,381,654.79)    (1,320,175,008.27)    
กําไรขัน้ตน 928,360,654.97        512,634,422.29        477,583,486.60        287,720,017.04        
รายไดอื่น
รายไดอืน่ 5, 16 21,708,812.03          37,802,967.46          82,646,316.51          114,201,446.94        
กําไรกอนคาใชจาย 950,069,467.00        550,437,389.75        560,229,803.11        401,921,463.98        
คาใชจายอื่น
คาใชจายในการขาย 5 (84,610,457.40)        (53,648,640.52)         (15,491,145.08)         (10,581,236.63)         
คาใชจายในการบริหาร (417,302,913.05)      (349,949,531.98)       (259,863,409.59)       (195,163,915.38)       
กลบัรายการประมาณการผล(ขาดทุน)ของเงินลงทุนในบริษัทยอย - สทุธิ -                          -                           (19,099,994.71)         17,168.62                 
คาตอบแทนผูบริหาร (48,593,927.00)        (37,265,669.00)         (43,617,927.00)         (36,517,199.00)         
กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได 399,562,169.55        109,573,548.25        222,157,326.73        159,676,281.59        
ตนทุนทางการเงิน 5 (13,901,404.88)        (30,761,908.02)         (6,699,737.93)          (17,806,388.83)         
ภาษีเงินได (59,411,440.07)        (2,583,180.68)          (27,803,477.00)         -                           
กําไรสทุธิสําหรับป 326,249,324.60        76,228,459.55          187,654,111.80        141,869,892.76        

การแบงปนกําไร
สวนทีเ่ปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 316,651,545.00        75,589,004.48          187,654,111.80        141,869,892.76        
สวนทีเ่ปนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 9,597,779.60           639,455.07               -                           -                           

326,249,324.60        76,228,459.55          187,654,111.80        141,869,892.76        
กําไรตอหุนขัน้พ้ืนฐาน  
กําไรสวนทีเ่ปนของผูถือหุนบริษัทใหญ (บาท) 0.45                         0.11                         0.27                         0.20                         
จํานวนหุนสามัญ (หุน) 703,161,838.64        700,000,000.00        703,161,838.64        700,000,000.00        

กําไรตอหุนปรับลด  
กําไรสวนทีเ่ปนของผูถือหุนบริษัทใหญ (บาท) 0.41                         0.11                         0.24                         0.20                         
จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักปรับลด (หุน) 767,734,096.37        700,000,000.00        767,734,096.37        700,000,000.00        
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ÊÓËÃÑºáμ‹ÅÐ»‚ÊÔé¹ÊØ´ÇÑ¹·Õè 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2553 áÅÐ 2552

§º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ

Ê‹Ç¹μ‹Ò§ÃÐËÇ‹Ò§ÃÒ¤Ò«×éÍà§Ô¹Å§·Ø¹ã¹

ËØŒ¹ÊÒÁÑÞ·ÕèÍÍ¡ Ê‹Ç¹à¡Ô¹ ºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ·ÕèÍÂÙ‹ÀÒÂãμŒ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁà ṌÂÇ ¨Ñ´ÊÃÃáÅŒÇ ÃÇÁÊ‹Ç¹¢Í§ Ê‹Ç¹¢Í§

ËÁÒÂàËμØ áÅÐàÃÕÂ¡ªíÒÃÐáÅŒÇ ÁÙÅ¤‹ÒËØŒ¹ÊÒÁÑÞ ¡Ñ¹¡ÑºÁÙÅ¤‹ÒÊØ·¸ÔμÒÁºÑÞªÕ¢Í§ºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ ÊíÒÃÍ§μÒÁ¡®ËÁÒÂ ÂÑ§äÁ‹ä Œ́¨Ñ´ÊÃÃ ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ãËÞ‹ ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹Ê‹Ç¹¹ŒÍÂ ÃÇÁ

ยอดยกมา ณ วันท่ี 1 มกราคม 2553 700,000,000.00     204,201,092.03  (16,593,839.52)                            -                      (344,679,104.43) 542,928,148.08   11,491,216.82 554,419,364.90   
เพ่ิมทุนหุนสามัญ 17 8,068,528.00         -                     -                                              -                      -                     8,068,528.00       -                  8,068,528.00       
ลดสวนเกินทุนมูลคาหุนสามัญ 18 -                        (204,201,092.03) -                                              -                      204,201,092.03  -                      -                  -                      
สวนเกินทุนมูลคาหุนสามัญเพ่ิมขึน้ 17 -                        5,720,710.00      -                                              -                      -                     5,720,710.00       -                  5,720,710.00       
สวนของผูถือหุนสวนนอยในบริษัทยอยลดลง -                        -                     -                                              -                      -                     -                      (6,509,383.93)  (6,509,383.93)      
สํารองตามกฎหมาย 18 -                        -                     -                                              7,228,639.26       (7,228,639.26)     -                      -                  -                      
กําไรสทุธิ -                        -                     -                                              -                      316,651,545.00  316,651,545.00   9,597,779.60   326,249,324.60   
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 708,068,528.00     5,720,710.00      (16,593,839.52)                            7,228,639.26       168,944,893.34  873,368,931.08   14,579,612.49 887,948,543.57   

ยอดยกมา ณ วันท่ี 1 มกราคม 2552 700,000,000.00     204,201,092.03  (36,598.24)                                   -                 (420,268,108.91) 483,896,384.88   15,776,682.56 499,673,067.44   
สวนตางระหวางราคาซ้ือเงินลงทุนในบริษัทยอย -                      -                      

ที่อยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับมูลคาสทุธิ -                      -                      
ตามบัญชขีองบริษัทยอย 2 -                        -                     (16,557,241.28)                            -                 -                     (16,557,241.28)    -                  (16,557,241.28)    

สวนของผูถือหุนสวนนอยในบริษัทยอยลดลง -                        -                     -                                              -                 -                     -                      (4,924,920.81)  (4,924,920.81)      
กําไรสทุธิ -                        -                     -                                              -                 75,589,004.48    75,589,004.48     639,455.07      76,228,459.55     
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 700,000,000.00     204,201,092.03  (16,593,839.52)                            -                      (344,679,104.43) 542,928,148.08   11,491,216.82 554,419,364.90   
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ËØŒ¹ÊÒÁÑÞ·ÕèÍÍ¡ Ê‹Ç¹à¡Ô¹ ¨Ñ´ÊÃÃáÅŒÇ 

ËÁÒÂàËμØ áÅÐàÃÕÂ¡ªíÒÃÐáÅŒÇ ÁÙÅ¤‹ÒËØŒ¹ ÊíÒÃÍ§μÒÁ¡®ËÁÒÂ ÂÑ§äÁ‹ä Œ̈́ Ñ´ÊÃÃ ÃÇÁ

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 700,000,000.00  204,201,092.03  -                      (247,282,418.54) 656,918,673.49  
เพ่ิมทนุหุนสามัญ 17 8,068,528.00      -                      -                      -                      8,068,528.00      
ลดสวนเกินทนุมูลคาหุนสามัญ 18 -                      (204,201,092.03) -                      204,201,092.03  -                      
สวนเกินทนุมูลคาหุนสามัญเพ่ิมขึ้น 17 -                      5,720,710.00      -                      -                      5,720,710.00      
สํารองตามกฎหมาย 18 7,228,639.26      (7,228,639.26)     -                      
กําไรสุทธิ -                      -                      -                      187,654,111.80  187,654,111.80  
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 708,068,528.00  5,720,710.00      7,228,639.26      137,344,146.03  858,362,023.29  

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 700,000,000.00  204,201,092.03  -                      (389,152,311.30) 515,048,780.73  
กําไรสุทธิ -                      -                      -                      141,869,892.76  141,869,892.76  
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 700,000,000.00  204,201,092.03  -                      (247,282,418.54) 656,918,673.49  

ºÒ·

§º¡ÒÃà§Ô¹à©¾ÒÐ¡Ô̈ ¡ÒÃ

¡íÒäÃ(¢Ò´·Ø¹)ÊÐÊÁ



   welcome to the world of digitainment innovation    143

2010
A

N
N

U
A

L
R

E
P

O
R

T
§º¡ÒÃà§Ô¹

ºÃÔÉÑ· ÍÒÃ�àÍÊ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) áÅÐºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ
§º¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´

ÊÓËÃÑºáμ‹ÅÐ»‚ÊÔé¹ÊØ´ÇÑ¹·Õè 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2553 áÅÐ 2552
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิกอนภาษี 385,660,764.67    78,811,640.23      215,457,588.80    141,869,892.76    
ปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงาน

คาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดบญัชี 309,996,164.13    100,208,503.87    31,903,187.96      53,496,487.99      
คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ(หนี้สูญรับคืน) และภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จายตัดจาย - สุทธิ (4,606,759.58)       (6,820,203.70)       (6,909,817.62)       (254,506.52)          
คาเผ่ือการลดมูลคาสินคาคงเหลือ (กลับรายการ) 141,538.21           (497,988.15)          548,934.58           2,693,112.71        
กลับรายการคาเผ่ือการรับคืนสินคา - สุทธิ (2,258,533.36)       (13,189,984.53)     (2,258,533.36)       (13,135,436.81)     
คาเผ่ือการดอยคาของสินทรัพย 39,432,499.05      8,532,443.69        25,529,633.93      6,855,796.80        
คาเผ่ือการดอยคาเงินลงทุนในบริษัทยอย (กลับรายการ) -                        -                        134,084,341.53    (10,909,093.10)     
กลับรายการคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญเงินใหกูยืมแกบริษัทยอย -                        -                        (89,056,656.98)     (5,469,002.72)       
คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญเงินใหกูยืมระยะสั้นอืน่ 2,039,001.23        -                        2,039,001.23        -                        
ประมาณการผลขาดทุนของเงินลงทุนในบริษัทยอย (กลับรายการ) -                        -                        (25,927,689.84)     16,360,927.20      
(กําไร)ขาดทุนจากการขายและตัดจําหนายอุปกรณ (279,137.62)          501,377.83           (435,440.43)          (551,933.45)          
กําไรจากการขายเงินลงทุน -                        -                        -                        (3,976,124.00)       
รายไดเงินปนผล -                        -                        (27,587,507.57)     (25,849,795.51)     
ดอกเบ้ียจาย 13,901,404.88      30,761,908.02      6,699,737.93        17,806,388.83      

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง
  ในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 744,026,941.61    198,307,697.26    264,086,780.16    178,936,714.18    
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยดําเนินงาน(เพ่ิมขึ้น)ลดลง

ลูกหนี้การคา 38,219,291.73      34,234,106.81      59,239,589.40      (17,880,763.14)     
สินคาคงเหลือ (4,939,835.21)       29,858,757.12      (6,422,165.71)       30,641,285.86      
สินทรัพยหมุนเวียนอืน่ 83,546,575.87      9,811,924.66        100,150,758.90    (53,714,753.96)     
สินทรัพยไมหมุนเวียนอืน่ 102,209.60           (10,323,291.03)     (4,654,910.36)       (1,891,930.58)       

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินดําเนินงานเพ่ิมขึ้น(ลดลง)
เจาหนี้การคา (23,464,932.01)     (55,618,423.23)     (49,453,108.83)     (82,511,556.22)     
หนี้สินหมุนเวียนอืน่ (40,874,911.86)     102,933,192.78    89,195,402.36      (3,970,014.27)       
หนี้สินไมหมุนเวียนอืน่ (1,356,440.76)       (2,448,414.73)       -                        200,001.57           

จายชําระภาษีถูกหัก ณ ที่จาย (68,589,720.67)     (52,237,052.30)     (35,538,964.91)     (31,912,693.80)     
เงินสดรับจากการขอคืนภาษี 43,968,619.79      28,845,160.19      36,178,121.68      26,268,323.19      

    เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 770,637,798.09    283,363,657.53    452,781,502.69    44,164,612.83      

ºÒ·
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2553 2552 2553 2552

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบคุคลและกิจการที่เก่ียวของกันเพ่ิมขึ้น -                        -                        (124,725,500.00)   (123,020,000.00)   
รับชําระเงินใหกูยืมระยะสั้นแกบคุคลและกิจการที่เก่ียวของกัน 9,267,338.56        5,023,740.00        227,910,938.56    226,643,740.00    
เงินใหกูยืมระยะสั้นอืน่ลดลง 833,612.98           2,811,084.05        133,612.98           461,084.05           
เงินสดจายจากการลงทุนในบริษัทยอย -                        (691,353.60)          (117,500,000.00)   (3,191,353.60)       
เงินสดรับจากการคืนเงินลงทุนในบริษัทยอย -                        -                        29,276,946.60      -                        
เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย -                        -                        -                        6,287,824.00        
ซ้ืออุปกรณ (36,036,199.16)     (15,391,928.63)     (30,177,809.38)     (11,938,349.61)     
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย 4,789,685.61        8,466,184.32        1,058,999.99        6,082,742.53        
สินทรัพยไมมีตัวตนเพ่ิมขึ้น (56,889,858.87)     (64,053,004.18)     (17,544,503.75)     (28,025,137.13)     
เงินปนผลรับจากบริษัทยอย -                        -                        27,587,507.57      25,849,795.51      
    เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน (78,035,420.88)     (63,835,278.04)     (3,979,807.43)       99,150,345.75      

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จายชําระดอกเบ้ีย (14,004,473.20)     (30,723,997.61)     (6,627,753.74)       (18,212,348.16)     
เงินเบกิเกินบัญชีจากสถาบนัการเงินเพ่ิมขึ้น -                        (8,890,712.81)       -                        -                        
รับเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 104,000,000.00    74,500,000.00      104,000,000.00    74,500,000.00      
จายชําระเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (367,500,000.00)   (394,200,000.00)   (357,500,000.00)   (248,000,000.00)   
รับเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 14,600,000.00      73,100,000.00      -                        -                        
จายชําระเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (172,400,000.00)   -                        -                        -                        
จายชําระหนี้สินภายใตสัญญาเชาทางการเงิน (8,832,750.50)       (13,189,437.13)     (8,053,636.10)       (12,526,614.99)     
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวของกันเพ่ิมขึ้น -                        -                        16,510,000.00      5,953,000.00        
การเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนสวนนอย -                        1,275,000.00        -                        -                        
เงินปนผลจายใหผูถือหุนสวนนอยจากบริษัทยอย (6,509,383.93)       (1,965,208.49)       -                        -                        
รับเงินจากการออกหุนทุน 13,789,238.00      -                        13,789,238.00      -                        
    เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (436,857,369.63)   (300,094,356.04)   (237,882,151.84)   (198,285,963.15)   

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง) - สุทธิ 255,745,007.58    (80,565,976.55)     210,919,543.42    (54,971,004.57)     
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป 112,709,022.44    193,274,998.99    42,988,052.93      97,959,057.50      
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดสิ้นป 368,454,030.02    112,709,022.44    253,907,596.35    42,988,052.93      

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพ่ิมเติม

รายการท่ีไมใชเงินสด

ในระหวางป 2553 บริษัทไดซ้ือยานพาหนะราคาทุน 6.29 ลานบาท โดยจายชําระเปนเงินสด จํานวนเงิน 1.26 ลานบาท สวนที่เหลือทําสัญญาเชาทางการเงิน

ในระหวางป 2552 บริษัทฯไดรับชําระเงินกูยืมกรรมการโดยการโอนหุนสามัญบริษัทยอยเปนจํานวนเงิน 20.10 ลานบาท

§º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ §º¡ÒÃà§Ô¹à©¾ÒÐ¡Ô¨¡ÒÃ
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1. ¢ŒÍÁÙÅ·ÑèÇä»
บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เปนนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนในประเทศไทย บริษัทฯจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย 

แหงประเทศไทยเม่ือวันท่ี 22 พฤษภาคม 2546 และท่ีอยูจดทะเบียนต้ังอยูเลขท่ี 419/1 ซอยลาดพราว 15 ถนนลาดพราว 

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

บริษัทฯและบริษัทยอย (รวมกันเรียกวา “กลุมบริษัท”) ดำเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับธุรกิจบันเทิงเต็มรูปแบบ 

ซ่ึงประกอบดวยธุรกิจหลักไดแก ธุรกิจเพลง ธุรกิจส่ือโทรทัศน ส่ือในธุรกิจโมเดิรนเทรด ส่ือวิทยุ ส่ือส่ิงพิมพ ธุรกิจผลิตภาพยนตร 

ละครและรายการโทรทัศน และธุรกิจอ่ืนท่ีสนับสนุนธุรกิจหลักของกลุม

2. ËÅÑ¡à¡³±ã¹¡ÒÃ¨Ñ´·Ó§º¡ÒÃà§Ô¹
งบการเงินนำเสนอเพ่ือวัตถุประสงคของการรายงานเพ่ือใชในประเทศ และจัดทำเปนภาษาไทย

งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษไดจัดทำข้ึนเพ่ือความสะดวกของผูอานงบการเงินท่ีไมคุนเคยกับภาษาไทย

งบการเงินจัดทำข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีไทย (“มาตรฐานการบัญชี”) รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ี 

ประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชี (“สภาวิชาชีพบัญชี”) และเปนไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปของประเทศไทย

งบการเงินน้ีไดจัดทำข้ึนโดยถือหลักเกณฑการบันทึกตามราคาทุนเดิม เวนแตไดเปดเผยไวแลวในนโยบายการบัญชี

งบการเงินน้ีแสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาท เวนแตท่ีระบุไวเปนอยางอ่ืน

ในการจัดทำงบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี ผูบริหารตองใชการประมาณและขอสมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผล 

กระทบตอการกำหนดนโยบายและการรายงานจำนวนเงินท่ีเก่ียวกับ สินทรัพย หน้ีสิน รายได และคาใชจาย การประมาณ

และขอสมมติฐานมาจากประสบการณในอดีตและปจจัยตางๆท่ีผูบริหารมีความเช่ือม่ันอยางสมเหตุสมผลภายใตสภาวการณ 

แวดลอมน้ัน ดังน้ันผลท่ีเกิดข้ึนจริงจากการต้ังขอสมมติฐานตอมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหน้ีสินอาจแตกตางไปจากท่ี 

ประมาณไว

ประมาณการและขอสมมติฐานท่ีใชในการจัดทำงบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางสม่ำเสมอ การปรับประมาณทางบัญชี  

จะบันทึกในงวดบัญชีท่ีประมาณการดังกลาวไดรับการทบทวนหากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดน้ันๆ และจะบันทึก

ในงวดท่ีปรับหรืองวดในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบท้ังงวดปจจุบันและอนาคต

เกณฑในการจัดทำงบการเงินรวม

งบการเงินรวมประกอบดวยงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย ซ่ึงบริษัทฯมีอำนาจควบคุมหรือถือหุนเกินกวารอยละหาสิบ 

ของหุนท่ีมีสิทธ์ิออกเสียงในบริษัทยอยดังกลาว
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บริษัทยอยเปนกิจการท่ีอยูภายใตการควบคุมของบริษัทฯการควบคุมเกิดข้ึนเม่ือบริษัทฯมีอำนาจควบคุมท้ังทางตรงหรือทางออมใน

การกำหนดนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานของบริษัทน้ัน เพ่ือไดมาซ่ึงประโยชนจากกิจกรรมของบริษัทยอย  งบการเงิน 

ของบริษัทยอยไดรวมอยูในงบการเงินรวม นับแตวันท่ีมีการควบคุมจนถึงวันท่ีการควบคุมส้ินสุดลง

งบการเงินรวมจัดทำข้ึนโดยใชนโยบายการบัญชีเดียวกันสำหรับรายการบัญชีหรือเหตุการณทางบัญชีท่ีเหมือนกันหรือ 

ท่ีคลายคลึงกัน

รายการและยอดคงเหลือทางบัญชีระหวางบริษัทฯ และบริษัทยอยท่ีมีนัยสำคัญไดถูกตัดบัญชีออกจากงบการเงินรวมน้ีแลว

งบการเงินรวมของบริษัทฯ ประกอบดวยงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย ซ่ึงรายละเอียดบริษัทยอยของบริษัทฯ 

มีดังตอไปน้ี



   welcome to the world of digitainment innovation    147

2010
A

N
N

U
A

L
R

E
P

O
R

T
§º¡ÒÃà§Ô¹

ÊÑ´Ê‹Ç¹¤ÇÒÁà»š¹à Œ̈Ò¢Í§

31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á

2553 2552

บริษัทยอยทีด่าํเนินธุรกิจ ลักษณะธุรกิจ (รอยละ) (รอยละ)

1. บริษัท เค. มาสเตอร จํากัด รับจางจัดกิจกรรม 100 100

2. บริษัท ยาค จํากัด ผลิตรายการโทรทัศน 100 100

3. บริษัท จัดเก็บลิขสิทธ์ิไทย จํากัด จัดเก็บคาลิขสิทธ์ิ 100 100

4. บริษัท สกาย-ไฮ เน็ตเวิรค จํากัด ผลิตรายการวิทยุและรับจางจัดกิจกรรม 100 100

5. บริษัท โพเอมา จํากัด รับจางจัดกิจกรรม 100 100

6. บริษัท อารเอส อินสโตร มีเดยี จํากัด บริหารสือ่รูปแบบตาง ๆ ในโมเดรินเทรด 65 65

7. บริษัท อารเอส อินเตอรเนชัน่แนล 

     บรอดคาสต้ิง แอนด สปอรต แมเนจเมนท จํากัด ใหบริการและรับจางจัดกิจกรรมดานการกีฬา 83 83

8. บริษัท เอส – วัน สปอรต จํากัด ใหเชาพ้ืนทีส่นามฟุตบอล 100 100

9. บริษัท อะลาดนิ เฮาส จํากัด รับจางจัดกิจกรรม 100 100

10. บริษัท บลูแฟรร่ี จํากัด รับจางจัดกิจกรรม 100 100

11. บริษัท นาคาเซีย จํากัด รับจางจัดกิจกรรม 100 100

บริษัทยอยทีห่ยุดดาํเนินธุรกิจ

12. บริษัท อาร สยาม จํากัด 100 100

13. บริษัท อาร.เอส. สปอรตมาสเตอร จํากัด 76 76

14. บริษัท อาร.เอส.เทเลวิชัน่ จํากัด 100 100

15. บริษัท อาวอง จํากัด 100 100

16. บริษัท อาร เอส ฟลม แอนด

     ดสิทริบวิชัน่ จํากัด 100 100

17. บริษัท บางกอก ออรกาไนเซอร จํากัด 100 100

18. บริษัท อารเอสไอ-ดรีม เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด 100 100

บริษัทยอยทีเ่ลิกกิจการ

19. บริษัท เมจิค แอ็ดเวอรเทนเมนท จํากัด - 100

20. บริษัท เรด ดรามา จํากัด - 100

21. บริษัท อาร.เอส. สตูดโิอ จํากัด  - 100

22. บริษัท มรดก เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด  - 100

รายการท่ีมีนัยสําคัญระหวางบริษัทฯกับบริษัทยอยไดถูกตัดรายการในการทาํงบการเงินรวม
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บริษัทฯมีการเปล่ียนแปลงโครงสรางเก่ียวกับบริษัทยอยดังน้ี

 

 1. ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท อาร.เอส.สตูดิโอ จำกัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ ไดมีมติเม่ือวันท่ี  

  30 พฤศจิกายน 2553 ใหบริษัทยอยดังกลาวเลิกกิจการ

 

 2. ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนของ บริษัท โพเอมา จำกัด เม่ือวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2553 ไดมีมติให 

  บริษัทยอยดังกลาวเพ่ิมทุนจากเดิม 10 ลานบาทเปน 120 ลานบาท โดยออกหุนสามัญใหมจำนวน 1.1 ลานหุน  

  มูลคาหุนละ 100 บาท ซ่ึงไดจดทะเบียนเพ่ิมทุนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยแลวเม่ือวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2553  

  ท้ังน้ีบริษัทฯไดลงทุนเพ่ิมในหุนสามัญเพ่ิมทุนท้ังหมดของบริษัทยอยน้ี

 

 3. ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท จัดเก็บลิขสิทธ์ิไทย จำกัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัทฯไดมีมติเม่ือวันท่ี 20  

  ตุลาคม 2553ใหบริษัทยอยดังกลาวดำเนินการลดทุน จากเดิม 10 ลานบาทเปน 5 ลานบาท  

  โดยลดหุนสามัญจากจำนวน 100,000 หุน เหลือหุนสามัญจำนวน 50,000 หุน ท้ังน้ีบริษัทฯไดลดเงินลงทุนใน 

  บริษัทยอยน้ีดวยจำนวนเดียวกัน

 4. ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท มรดก เอ็นเตอรเทนเมน จำกัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ ไดมีมติเม่ือวันท่ี  

  30 กันยายน 2553 ใหบริษัทยอยดังกลาวเลิกกิจการ

 5. ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท เรด ดรามา จำกัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัทฯไดมีมติเม่ือวันท่ี 30 กันยายน  

  2553 ใหบริษัทยอยดังกลาวเลิกกิจการ

 6. ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท เมจิค แอ็ดเวอรเทนเมนท จำกัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ ไดมีมติเม่ือวันท่ี  

  30 มิถุนายน 2553 ใหบริษัทยอยดังกลาวเลิกกิจการและปจจุบันไดชำระบัญชีแลว

 7. ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท บลูแฟร่ี จำกัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัทฯไดมีมติเม่ือวันท่ี 29 มกราคม 

  2553ใหบริษัทยอยดังกลาวดำเนินการลดทุน จากเดิม 31 ลานบาทเปน 15 ลานบาท โดยลดหุนสามัญจากจำนวน  

  310,000 หุน เหลือหุนสามัญจำนวน 150,000 หุน ท้ังน้ีบริษัทฯไดลดเงินลงทุนในบริษัทยอยน้ีดวยจำนวน 

  เดียวกัน

 8. ในเดือนธันวาคม 2552 ผูถือหุนรายยอยไดทำการโอนหุนท่ีถืออยูในบริษัท อารเอสไอ-ดรีม เอ็นเตอรเทนเมนท จำกัด 

  ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัทฯจำนวน 354,997 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท และจำนวน 135,000 หุน มูลคาหุนละ  

  5 บาท ใหแกบริษัทฯ โดยไมคิดมูลคาทำใหบริษัทฯมีสัดสวนการลงทุนในบริษัทดังกลาวเพ่ิมเปนรอยละ 100

 9. ในเดือนพฤศจิกายน 2552 บริษัทฯไดลงทุนเพ่ิมในหุนสามัญของบริษัท มรดก เอ็นเตอรเทนเมนท จำกัด  

  ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัทฯจำนวน 6,720 หุนโดยการซ้ือจากผูถือหุนรายยอยในราคาหุนละ 102.88 บาท  

  เปนจำนวนเงินรวม 0.69 ลานบาท ทำใหบริษัทฯมีสัดสวนการลงทุนในบริษัทดังกลาวเพ่ิมเปนรอยละ 100

 10. ในเดือนกรกฎาคม 2552 บริษัทฯ ไดจำหนายเงินลงทุนท้ังหมดในบริษัท ชาโดว เอ็นเตอรเทนเมนท จำกัด  
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  ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ จำนวน 23,117 หุน เปนจำนวนเงิน 6.28 ลานบาท ใหแกบุคคลอ่ืน 

 

 11. ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท เอส – วัน สปอรต จำกัด (เดิมช่ือ: บริษัท อารเอส เฟรชแอร จำกัด)  

  เม่ือวันท่ี 27 กรกฎาคม 2552ไดมีมติใหบริษัทยอยดังกลาวดำเนินการเพ่ิมทุน จากเดิม 5 ลานบาทเปน 15 ลานบาท  

  โดยออกหุนสามัญใหมจำนวน 1 ลานหุน เรียกชำระหุนละ 2.50 บาท (มูลคาหุนละ 10 บาท)  

  และมีมติใหเปล่ียนช่ือบริษัท ท้ังน้ีบริษัทยอยไดดำเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุนและเปล่ียนช่ือเปน บริษัท เอส-วัน  

  สปอรต จำกัด เม่ือวันท่ี 30 กรกฎาคม 2552 ท้ังน้ีบริษัทฯไดลงทุนเพ่ิมในหุนเพ่ิมทุนท้ังหมดของบริษัทยอยน้ี  

  ในระหวางป 2553 บริษัทยอยดังกลาวไดเรียกชำระคาหุนเต็มมูลคาแลว

 

 12. ในเดือนมีนาคม 2552 บริษัทฯไดลงทุนเพ่ิมในหุนสามัญของบริษัท เอส – วัน สปอรต จำกัด (เดิมช่ือ:  

  บริษัท อารเอส เฟรชแอร จำกัด) ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัทฯจำนวน 130,000 หุน โดยการซ้ือจากผูถือหุน 

  เดิมในราคาหุนละ 154.62 บาท เปนจำนวนเงินรวม 20.10 ลานบาท โดยมีสวนตางระหวางราคาซ้ือเงินลงทุน 

  กับมูลคาสุทธิตามบัญชีของบริษัทฯจำนวน 16.54 ลานบาท ซ่ึงแสดงไวภายใตสวนของผูถือหุนในงบการเงินรวม  

  ทำใหบริษัทฯมีสัดสวนการลงทุนในบริษัทดังกลาวเพ่ิมเปนรอยละ 100

3. ¹âÂºÒÂ¡ÒÃºÑÞªÕ·ÕèÊÓ¤ÑÞ
เงินตราตางประเทศ 

รายการบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีเกิดรายการ

สินทรัพยและหน้ีสินท่ีเปนตัวเงินและเปนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีในงบดุล แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ 

วันน้ัน  กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาจะบันทึกในงบกำไรขาดทุน

สินทรัพยและหน้ีสินท่ีไมเปนตัวเงินซ่ึงเกิดจากรายการบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศและบันทึกตามเกณฑราคาทุนเดิม  

แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีเกิดรายการ 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดประกอบดวย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผ่ือเรียก และเงินลงทุนระยะ

ส้ันท่ีมีสภาพคลองสูง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซ่ึงจะตองชำระคืนเม่ือทวงถามถือเปนสวนหน่ึงของกิจกรรมจัดหาเงินในงบ 

กระแสเงินสด

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจงหน้ีหักคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ

คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะหประวัติการชำระหน้ี และการคาดการณเก่ียวกับการชำระหน้ีในอนาคตของ 

ลูกคา ลูกหน้ีจะถูกตัดจำหนายบัญชีเม่ือทราบวาเปนหน้ีสูญ

สินคาคงเหลือและงานระหวางทำ

สินคาคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับแลวแตอยางใดจะต่ำกวา

 

สินคาสำเร็จรูปประเภทเทป ซีดี วีซีดี ดีวีดี วัตถุดิบและอื่นๆ แสดงในราคาทุนตามวิธีเขากอน-ออกกอน
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สินคาสำเร็จรูปและงานระหวางทำภาพยนตร ละคร หนังแผนและอ่ืนๆ แสดงในราคาทุนประกอบดวยตนทุนการผลิต 

ทางตรงการถายทำ และคาใชจายในการผลิตอ่ืน 

สินคาคงเหลืออ่ืน แสดงในราคาทุน ตามวิธีเขากอน-ออกกอน

มูลคาสุทธิท่ีจะไดรับเปนการประมาณราคาท่ีจะขายไดจากการดำเนินธุรกิจปกติหักดวยคาใชจายท่ีจำเปนในการขาย 

บริษัทฯ ต้ังคาเผ่ือการลดมูลคา สำหรับสินคาท่ีเส่ือมคุณภาพ เสียหาย และลาสมัย

เงินลงทุนในบริษัทยอย 

เงินลงทุนในบริษัทยอย ในงบการเงินเฉพาะกิจการ บันทึกบัญชีโดยใชวิธีราคาทุนปรับลดดวยคาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุน 

(ถามี)

 

เงินลงทุนอ่ืน 

เงินลงทุนอ่ืน ไดแก เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไมใชหลักทรัพยในความตองการของตลาดแสดงในราคาทุนปรับลดดวยคาเผ่ือ 

การดอยคาของเงินลงทุน(ถามี)

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ แสดงในราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผ่ือการดอยคา (ถามี)  

คาเส่ือมราคาบันทึกเปนคาใชจายในงบกำไรขาดทุน คำนวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพย 

แตละรายการ ประมาณการอายุการใชงานของสินทรัพยแสดงไดดังน้ี

         จำนวนป 

 สวนปรับปรุงท่ีดิน     8 ป 7 เดือน ตามอายุสัญญาเชา

 อาคารและส่ิงปลูกสราง    20  ตามอายุสัญญาเชาที่ดิน

 เคร่ืองจักรและอุปกรณ    5 - 10 

 เคร่ืองตกแตงติดต้ังและเคร่ืองใชสำนักงาน  5 - 10 

 ยานพาหนะ     5 

สินทรัพยไมมีตัวตน

บริษัทฯตัดจำหนายสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอายุการใหประโยชนจำกัดอยางมีระบบตลอดอายุการใหประโยชนของสินทรัพยน้ัน 

และจะประเมินการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวเม่ือมีขอบงช้ีวาสินทรัพยน้ันเกิดการดอยคา บริษัทฯจะทบทวนระยะเวลาการ

ตัดจำหนายและวิธีการตัดจำหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวทุกส้ินปเปนอยางนอย คาตัดจำหนายรับรูเปนคาใชจายใน 

งบกำไรขาดทุน

สินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอายุการใหประโยชนจำกัดมีดังน้ี

ลิขสิทธ์ิซอฟทแวรตัดจำหนายเปนคาใชจายในงบกำไรขาดทุน โดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณ 10 ป 

ลิขสิทธิ์อื่น ตัดจำหนายเปนคาใชจายโดยวิธีเสนตรงตามอายุสัญญา
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บริษัทฯไมมีการตัดจำหนายสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอนแตจะใชวิธีการทดสอบการดอยคาทุก

ปท้ังในระดับของแตละสินทรัพยน้ันและในระดับของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด บริษัทฯจะทบทวนอายุการใหประโยชน 

ของสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอนทุกป 

สินทรัพยท่ีไมมีตัวตนท่ีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอน คือ ลิขสิทธ์ิมาสเตอรเทปเพลง, ลิขสิทธ์ิละคร, ลิขสิทธ์ิภาพยนตร

การดอยคา

ยอดสินทรัพยคงเหลือตามบัญชีของกลุมบริษัท ไดรับการทบทวน ณ ทุกวันท่ีในงบดุลวา มีขอบงช้ีเร่ืองการดอยคาหรือไม   

ในกรณีท่ีมีขอบงช้ีจะทำการประมาณมูลคาสินทรัพยท่ีคาดวาจะไดรับคืน

การรับรูขาดทุนจากการดอยคา เม่ือมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย หรือมูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด 

สูงกวามูลคาท่ีจะไดรับคืน  ขาดทุนจากการดอยคาบันทึกในงบกำไรขาดทุน

มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย  หมายถึงราคาขายสุทธิของสินทรัพย หรือมูลคาจากการใชของสินทรัพย 

แลวแตมูลคาใดจะสูงกวา

การกลับรายการดอยคา

ขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการ หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชในการคำนวณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน 

ขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการเพียงเพ่ือใหมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมเกินกวามูลคาตามบัญชีภายหลังหักคา 

เส่ือมราคาหรือคาตัดจำหนาย เสมือนหน่ึงไมเคยมีการบันทึกขาดทุนจากการดอยคามากอน

คาเผ่ือสินคารับคืน

คาเผ่ือสินคารับคืนประมาณข้ึนโดยพิจารณาจากประสบการณการรับคืนท่ีเกิดข้ึนจริง และคำนวณข้ึนเปนสัดสวนตอยอดขาย

ผลประโยชนพนักงาน

กลุมบริษัทไมบันทึกคาใชจายหรือหน้ีสินเม่ือมีการออกสิทธิใหเลือกซ้ือหุนภายใตแผนการใหประโยชนแกพนักงาน  เม่ือพนักงาน 

ใชสิทธิการเลือกซ้ือหุน สวนของผูถือหุนจะเพ่ิมข้ึนเทากับจำนวนเงินท่ีไดรับจากการใชสิทธิของพนักงาน

สัญญาเชาทางการเงิน

กลุมบริษัทบันทึกบัญชี ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ตามสัญญาเชาการเงินเปนสินทรัพยและหน้ีสินดวยจำนวนเทากับราคา 

ยุติธรรมของสินทรัพยท่ีเชา ณ วันท่ีเร่ิมตนของสัญญาเชาหรือมูลคาปจจุบันของจำนวนเงินข้ันต่ำท่ีตองจายตามสัญญาเชา 

แลวแตจำนวนใดจะต่ำกวา ซ่ึงใชอัตราดอกเบ้ียตามสัญญาเชาสำหรับการคิดลดเพ่ือคำนวณมูลคาปจจุบันของจำนวนเงินข้ันต่ำท่ี 

ตองจายตามสัญญาเชา โดยดอกเบ้ียจายจะถูกบันทึกตามงวดตางๆ ตลอดอายุสัญญาเชาตามยอดคงเหลือของเจาหน้ีตาม 

สัญญาเชาการเงินในแตละงวด

การรับรูรายได

รายไดท่ีรับรูไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิมหรือภาษีขายอ่ืน ๆ และแสดงสุทธิจากสวนลดการคา

รายไดจากการจำหนายสินคา รับรูในงบกำไรขาดทุนเม่ือไดโอนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสินคา 

ที่มีนัยสำคัญ
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ไปใหกับผูซ้ือแลว และจะไมรับรูรายไดถาฝายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินคาท่ีขายไปแลวน้ันมีความไมแนนอน 

ท่ีมีนัยสำคัญในการไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคาและใหบริการน้ัน ไมอาจวัดมูลคาของจำนวนรายไดและตน 

ทุนท่ีเกิดข้ึนไดอยางนาเช่ือถือ หรือมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนท่ีจะตองรับคืนสินคา รายไดจากการใหบริการรับรูเม่ือมี 

การใหบริการ

 1. รายไดธุรกิจเพลงและดิจิตอล

  รายไดธุรกิจเพลงมาจากรายไดจากการจัดจำหนายสินคาและบริการ รายไดคาลิขสิทธ์ิ รายไดจากการใหใชลิขสิทธ์ิ 

  เพลงเพ่ือการคาหรือหาผลประโยชนและรายไดธุรกิจดิจิตอล

 

  รายไดคาลิขสิทธ์ิ รับรูเปนรายไดเม่ือมีการสงมอบ

  รายไดจากการใหใชลิขสิทธ์ิเพลงเพ่ือการคาหรือหาผลประโยชน รับรูตามวิธีเสนตรงตามอายุสัญญา

  รายไดธุรกิจดิจิตอลรับรูเม่ือมีการสงมอบหรือเม่ือมีการใหบริการดาวนโหลดเพลงแลว

 

 2. รายไดธุรกิจโชวบิซ 

  รายไดธุรกิจโชวบิซมาจากรายไดจากการจำหนายบัตรคอนเสิรต รายไดจากการขายโฆษณาและโฆษณาสนับสนุน 

  

  รายไดรับจางผลิตงาน และรายไดบริการเก่ียวกับศิลปน

  รายไดจากการจำหนายบัตรคอนเสิรต รับรูเปนรายไดเม่ือมีการแสดงเกิดข้ึนแลว

 

  รายไดจากการขายโฆษณาและโฆษณาสนับสนุน แสดงมูลคาตามราคาในใบแจงหน้ีของบริการหลังจากหัก 

  สวนลด โดยจะรับรูเปนรายไดเม่ือไดใหบริการแลว

  รายไดจากการรับจางผลิต รับรูเปนรายไดเม่ือมีการสงมอบงานท่ีแลวเสร็จ หรือรับรูตามสัดสวนท่ีงานใหบริการ 

  เสร็จแลวแตประเภทของงานน้ัน ๆ  

  รายไดบริการเก่ียวกับศิลปน  รับรูเปนรายไดเม่ือไดใหบริการแลว

 3. รายไดธุรกิจภาพยนตร

  รายไดธุรกิจภาพยนตรมาจากรายไดสวนแบงจากโรงภาพยนตร รายไดคาลิขสิทธ์ิ และรายไดจากการขายโฆษณา 

  สนับสนุนรายไดสวนแบงเครือโรงภาพยนตร เปนรายไดคาผานประตู ซ่ึงแบงระหวางเจาของโรงภาพยนตรกับกลุม 

  บริษัทจะถือเปนรายไดตามวันท่ีฉายภาพยนตร

  รายไดลิขสิทธ์ิสายหนัง รับรูเปนรายไดตามวันท่ีฉายภาพยนตร

  รายไดจากการขายลิขสิทธ์ิภาพยนตรประเภทอ่ืน รับรูเปนรายไดตามรายละเอียดท่ีระบุในสัญญา และ/หรือวันท่ี 

  ใหสิทธ์ิในภาพยนตรน้ัน
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  รายไดจากการขายโฆษณาสนับสนุน แสดงมูลคาตามราคาในใบแจงหน้ีของบริการหลังจากหักสวนลด โดยจะรับรู 

  เปนรายไดเม่ือไดใหบริการแลว

 4. รายไดธุรกิจสื่อ

  รายไดจากการขายโฆษณา เปนรายไดจากการขายส่ือโฆษณา ไดแกส่ือโทรทัศน ส่ือวิทยุ ส่ือในธุรกิจโมเดิรนเทรด  

  ส่ือส่ิงพิมพ และส่ืออ่ืน ๆ ซ่ึงแสดงมูลคาตามราคาในใบแจงหน้ีของบริการหลังจากหักสวนลด โดยจะรับรูเปน 

  รายไดเม่ือไดใหบริการแลว

  รายไดจากการจำหนายส่ือส่ิงพิมพ แสดงมูลคาตามราคาในใบแจงหน้ีของสินคาท่ีไดสงมอบแลว  

  หลังจากหักสินคารับคืน และสวนลดแลว

  รายไดจากการรับจางผลิตละคร รายการโทรทัศน ภาพยนตรโฆษณา และรับจางผลิตอ่ืนๆ รับรูเปนรายไดเม่ือ 

  มีการสงมอบงานท่ีแลวเสร็จ หรือรับรูตามสัดสวนท่ีงานใหบริการเสร็จแลวแตประเภทของรายไดจากการรับจาง 

  ผลิตแลวแตประเภทของงานน้ันๆ   

  รายไดจากการรับจางผลิตกิจกรรมการตลาด รับรูเปนรายไดเม่ือมีการสงมอบงานท่ีแลวเสร็จ หรือรับรูตามสัดสวน 

  ท่ีงานใหบริการเสร็จแลวแตประเภทของงานน้ันๆ

  รายไดจากการใหเชาชวงสถานีโทรทัศน รับรูเปนรายไดตามระยะเวลาของการใหเชาชวง

 5. ดอกเบี้ยรับและเงินปนผลรับ

  ดอกเบ้ียรับบันทึกในงบกำไรขาดทุนตามเกณฑคงคาง  เงินปนผลรับบันทึกในงบกำไรขาดทุนในวันท่ี กลุมบริษัท 

  มีสิทธิไดรับเงินปนผล 

¡ÒÃÃÑºÃÙŒ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ
 1. สัญญาเชาดำเนินการ

  รายจายภายใตสัญญาเชาดำเนินการบันทึกในงบกำไรขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา คาเชาท่ี 

  อาจเกิดข้ึนจะบันทึกในงบกำไรขาดทุนในรอบบัญชีท่ีมีรายการดังกลาว

 2. คาใชจายอ่ืน

  คาใชจายบันทึกตามเกณฑคงคาง

 3. รายจายทางการเงิน

  ดอกเบ้ียจายและคาใชจายในทำนองเดียวกันบันทึกในงบกำไรขาดทุนในงวดท่ีคาใชจายดังกลาวเกิดข้ึน

ÀÒÉÕà§Ô¹ä´Œ
ภาษีเงินไดจากกำไรหรือขาดทุนสำหรับปประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบัน ซ่ึงไดแกภาษีท่ีคาดวาจะจายชำระโดย 

คำนวณจากกำไรประจำปท่ีตองเสียภาษี โดยใชอัตราภาษีท่ีประกาศใช ณ วันท่ีในงบดุล ซ่ึงเก่ียวกับรอบบัญชีท่ีคำนวณ 

ภาษีเงินได ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกับรายการในปกอนๆ 
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¡ÓäÃμ‹ÍËØŒ¹
กำไรตอหุนข้ันพ้ืนฐานท่ีแสดงไวในงบกำไรขาดทุนคำนวณโดยการหารกำไรสุทธิสำหรับปดวยจำนวนของหุนสามัญถัวเฉล่ีย 

ถวงน้ำหนักท่ีออกและเรียกชำระแลวในระหวางป

กำไรตอหุนปรับลดสำหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 คำนวณโดยการหารกำไรสุทธิท่ีเปนของผูถือหุนสามัญ ดวยจำนวน 

หุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ำหนัก โดยใชขอสมมติวามีการใชสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญทั้งหมด

สำหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 ไมมีผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสถานะใบสำคัญแสดงสิทธิ เน่ืองจากราคาตาม   

สิทธิสูงกวามูลคายุติธรรมของหุนสามัญถัวเฉลี่ย ซ่ึงไมทำใหกำไรตอหุนขั้นพื้นฐานลดลง

4. ¡ÒÃ»ÃÐ¡ÒÈãªŒÁÒμÃ°Ò¹¡ÒÃºÑÞªÕÁÒμÃÒ°Ò¹¡ÒÃÃÒÂ§Ò¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹áÅÐ¡ÒÃμÕ¤ÇÒÁÁÒμÃÒ°Ò¹ 
¡ÒÃÃÒÂ§Ò¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹·ÕèÍÍ¡ãËÁ‹ áÅÐ»ÃÑº»ÃØ§ãËÁ‹

ในระหวางป 2553 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศการจัดเลขระบุมาตรฐานการบัญชีของไทยบางรายการ ดังนี้ 

เลขระบุฉบับมาตรฐานการบัญชีเดิม  เลขระบุฉบับมาตรฐานการบัญชีใหม  เร่ือง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 11 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 101  หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 26 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 102  การรับรูรายไดสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 103  การเปดเผยขอมูลในงบการเงินของธนาคาร 

          และสถาบันการเงินท่ีคลายคลึงกัน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 104  การบัญชีสำหรับการปรับโครงสรางหน้ี 

          ท่ีมีปญหา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545)

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 40  มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 105  การบัญชีสำหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ี 

          และตราสารทุน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 42 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 106  การบัญชีสำหรับกิจการท่ีดำเนินธุรกิจ 

          เฉพาะดานการลงทุน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 48 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 107   การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูล 

          สำหรับเคร่ืองมือทางการเงิน
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ในระหวางป 2553 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีใหใชแมบทการบัญชี มาตรฐานการบัญชี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกใหมและปรับปรุงใหม ดังตอไปน้ี

 

 ก) แมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2552) มีผลบังคับใชทันทีในปปจจุบัน ซ่ึงฝายบริหารของบริษัทฯไดประเมินแลว 

  เห็นวาแมบทการบัญชีดังกลาวไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสำคัญตองบการเงินสำหรับปปจจุบัน

 

 ข) มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมี 

  ผลบังคับใชสำหรับงบการเงินท่ีมีรอบบัญชีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2554 รวมจำนวน 28 ฉบับ 

ÁÒμÃ°Ò¹¡ÒÃºÑÞªÕ/ÁÒμÃ°Ò¹¡ÒÃÃÒÂ§Ò¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹/ àÃ×èÍ§¡ÒÃμÕ¤ÇÒÁÁÒμÃ°Ò¹¡ÒÃÃÒÂ§Ò¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2552)  การนำเสนองบการเงิน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2552)  สินคาคงเหลือ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2552)  งบกระแสเงินสด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2552)  นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี 

        และขอผิดพลาด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2552)  เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2552)  สัญญากอสราง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2552)  ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2552)  สัญญาเชา

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2552)  รายได

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19    ผลประโยชนของพนักงาน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2552)  ตนทุนการกูยืม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2552)  การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 26    การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเม่ือ 

        ออกจากงาน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2552)  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2552)  เงินลงทุนในบริษัทรวม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29    การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟอรุนแรง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2552)  สวนไดเสียในการรวมคา

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2552)  กำไรตอหุน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2552)  งบการเงินระหวางกาล

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2552)  การดอยคาของสินทรัพย

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2552)  ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพย 

        ท่ีอาจเกิดข้ึน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2552)  สินทรัพยไมมีตัวตน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2552)  อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน



156   welcome to the world of digitainment innovation

2010
A

N
N

U
A

L
R

E
P

O
R

T
§º¡ÒÃà§Ô¹

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 2    การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2552) การรวมธุรกิจ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพ่ือขายและการดำเนินงาน 

        ท่ียกเลิก

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 6   การสำรวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 สัญญาการกอสรางอสังหาริมทรัพย

ฝายบริหารของบริษัทฯไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความ                

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกลาวขางตนไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสำคัญตองบการเงินสำหรับปท่ีเร่ิมใช 

ยกเวนมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชนของพนักงาน ซ่ึงมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี ไดรวมขอกำหนดในการ  

รับรูและวัดมูลคาตนทุนผลประโยชนพนักงานหลังออกจากงานและเม่ือเลิกจาง โดยกำหนดใหมีขอสมมติตามหลักคณิตศาสตร 

ประกันภัยเพ่ือประเมินภาระผูกพันและคาใชจาย โดยการคิดลดกระแสเงินสดท่ีประมาณการไว 

ท้ังน้ีฝายบริหารของบริษัทฯไดมีการประเมินหน้ีสินในชวงการเปล่ียนแปลง ณ วันท่ี 1 มกราคม 2554 สำหรับผลประโยชน 

พนักงานหลังออกจากงานและเม่ือเลิกจางเปนจำนวนเงิน 31.71 ลานบาท สำหรับงบการเงินรวม และจำนวนเงิน 27.06 

ลานบาท สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยบริษัทฯเลือกวิธีปฏิบัติในการรับรูและบันทึกหน้ีสินดังกลาวโดยรับรูเปนคาใชจาย 

ตามวิธีเสนตรงภายในระยะเวลา 5 ป นับจากวันท่ีนำมาตรฐานการบัญชีน้ีมาใชคร้ังแรก 

 ค) มาตรฐานการบัญชีท่ีมีผลบังคับใชสำหรับงบการเงินท่ีมีรอบบัญชีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2556 มีดังน้ี

   มาตรฐานการบัญชี   เร่ือง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12     ภาษีเงินได

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2552)  การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและเปดเผยขอมูล 

        เก่ียวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2552)  ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน 

        เงินตราตางประเทศ

ฝายบริหารของบริษัทฯ อยูระหวางการประเมินผลกระทบตองบการเงินในปท่ีเร่ิมใชมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาว

5. ÃÒÂ¡ÒÃºÑÞªÕ¡ÑººØ¤¤ÅáÅÐ¡Ô̈ ¡ÒÃ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñ¹
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน ไดแกบุคคลหรือกิจการตางๆ ท่ีมีความเก่ียวของกับกลุมบริษัทและบริษัทฯ โดยการเปนผูถือหุน 

หรือมีผูถือหุนรวมกันหรือมีกรรมการรวมกัน รายการท่ีมีข้ึนกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันไดกำหนดข้ึนโดยใชราคาตลาด 

หรือราคาท่ีไดตกลงกันตามสัญญาหากไมมีราคาตลาดรองรับ 

หลักเกณฑในการคิดรายไดและคาใชจายระหวางกัน

 1. รายไดจากการขายสินคา คิดราคาตอหนวยโดยใชราคาทุน

 2. รายไดคาลิขสิทธ์ิ คิดราคาตอหนวยท่ีประเมินจากตนทุนในอดีตหรือคิดตามสัดสวนการนำลิขสิทธ์ิไปใชในการ 

  จัดเก็บรายได 
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 3. รายไดจากการรับจางผลิต คิดจากราคาทุนบวกคาดำเนินการ ท่ีพิจารณาจากการดำเนินธุรกิจปกติ สวนแบง 

  รายไดจากการรับจางผลิตงานโปรโมทคิดราคาโดยอางอิงยอดขายสินคาท่ีขายได 

 4. รายไดคอนเสิรตและกิจกรรมการตลาด คิดจากราคาทุนบวกคาดำเนินการ ท่ีพิจารณาจากการดำเนินธุรกิจปกติ 

 5. รายไดจากการขายโฆษณา คิดราคาตอหนวยโดยอางอิงกับราคาตลาด 

 6. รายไดจากการใหเชาชวงสถานีวิทยุและโทรทัศน คิดจากราคาตนทุน

 7. รายไดคาบริการ คิดจากราคาตนทุนการใหบริการ ซ่ึงสามารถอางอิงไดกับราคาตลาด

 8. รายไดจากการบริหารจัดการ คิดจากราคาตามท่ีตกลงกันในสัญญา ท่ีพิจารณาจากตนทุนการใหบริการ  

 9. รายไดดอกเบ้ีย บริษัทฯใหกูยืมแกบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของโดยคิดอัตราดอกเบ้ียท่ีอางอิงไดกับตนทุนการ 

  กูยืมหรืออัตราตลาด ประมาณรอยละ 2 - 8 ตอป

 10. ในงบการเงิน รวมรายการระหวางบริษัทฯ และบริษัทยอยกับบริษัท เชษฐโชติศักด์ิ จำกัด สำหรับแตละปส้ินสุด  

  วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 สรุปไดดังตอไปน้ี

 

 

 

เกณฑในการคิดราคา

ราคาตอหนวยสามารถเทียบเคียงไดกับราคาตลาดจากการสำรวจราคาตลาดของคาเชาและคาบริการสวนกลาง

ยอดคงเหลือท่ีเปนสาระสำคัญ ณ วันท่ีในงบดุล และรายการสำหรับแตปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 กับบุคคล 

หรือกิจการท่ีเก่ียวของกันในงบการเงินเฉพาะมีดังตอไปน้ี  

- ตนทุนขายและบริการ

- คาใชจายในการบริหาร

2553 2552

ºÒ·

 35,778,561.93 

 38,113,371.79 

 37,959,042.89 

 34,521,806.70 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีเงินใหกูยืมแกกรรมการบริษัทยอยแหงหน่ึง จำนวนเงิน 1.90 ลานบาท  

(ป 2552: 11.17 ลานบาท) ประเภทจายคืนเม่ือทวงถาม ค้ำประกันดวยใบหุนของบริษัท อารเอส อินสโตร มีเดีย จำกัด 

สวนท่ีถือโดยบุคคลภายนอก จำนวน 105,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท รวมเปนจำนวนเงิน 10.50 ลานบาท  

2553 2552

ลกูหนี้การคา
บริษัท เค. มาสเตอร จํากัด     15,323,735.11        174,251.34

บริษัท จัดเก็บลขิสทิธ์ิไทย จํากัด      1,161,077.33        484,746.38

บริษัท สกาย-ไฮ เน็ตเวิรค จํากัด      1,310,289.01      5,514,293.95

บริษัท โพเอมา จํากัด        671,371.50      4,700,420.76

บริษัท อารเอส อินเตอรเนชัน่แนล บรอดคาสต้ิง

           แอนด สปอรต  แมเนจเมนท จํากัด     11,480,779.00      7,914,533.88

บริษัท บลูแฟรร่ี จํากัด      2,760,999.12               -   

บริษัท อารเอส อินสโตร มีเดีย จํากัด      1,208,076.43      9,838,210.83

บริษัท เอส - วัน สปอรต จํากัด      6,504,559.96      4,133,525.56

บริษัท ยาค จํากัด     76,355,968.00     70,510,809.79

บริษัท มรดก เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด               -          256,800.00

รวม    116,776,855.46    103,527,592.49

เงินใหกูยืม
บริษัท โพเอมา จํากัด     13,500,000.00    117,643,600.00

บริษัท อารเอส อินเตอรเนชัน่แนล บรอดคาสต้ิง

            แอนด สปอรต แมเนจเมนท จํากัด               -        1,000,000.00

บริษัท เอส - วัน สปอรต จํากัด      7,100,000.00      6,000,000.00

บริษัท อารเอส ไอ-ดรีม เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด     23,912,700.00     13,787,200.00

บริษัท อาร.เอส.สปอรตมาสเตอร จํากัด      2,340,000.00      2,340,000.00

กรรมการบริษัทยอย      1,898,321.44     11,165,660.00

รวม     48,751,021.44    151,936,460.00

หัก คาเผ่ือหนี้สงสยัจะสญู (26,252,700.00) (115,309,356.98)

เงินใหกูยืม - สทุธิ     22,498,321.44     36,627,103.02

ºÒ·
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2553 2552

รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกูยืม
ยอดยกมา    151,936,460.00    275,660,800.00

เพ่ิมขึน้ในระหวางป    124,725,500.00    123,020,000.00

จายคืนในระหวางป (227,910,938.56) (246,744,340.00)

ยอดคงเหลอื     48,751,021.44    151,936,460.00

งานระหวางทํา (แสดงรายการในสนิคาคงเหลอื)
บริษัท สกาย-ไฮ เน็ตเวิรค จํากัด        150,000.00               -   

บริษัท ยาค จํากัด        120,000.00         60,000.00

บริษัท อาร สยาม จํากัด               -        1,028,206.59

บริษัท อารเอส อินสโตร มีเดีย จํากัด               -           79,545.00

รวม        270,000.00      1,167,751.59

เงินทดรองจาย .

บริษัท โพเอมา จํากัด               -              220.00

บริษัท บลแูฟรร่ี จํากัด               -              220.00

บริษัท อารเอส ไอ-ดรีม เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด        203,605.50        200,220.00

บริษัท อารสยาม จํากัด               -              380.00

บริษัท  เรด ดรามา จํากัด               -              632.00

บริษัท อะลาดิน เฮาส จํากัด               -              679.00

บริษัท อาร.เอส. เทเลวิชัน่ จํากัด               -              220.00

บริษัท อาวอง จํากัด               -              220.00

บริษัท อาร เอส ฟลม แอนด ดิสทริบิวชัน่ จํากัด        151,905.00        109,712.00

บริษัท นาคาเซยี จํากัด               -              220.00

บริษัท เมจิค แอ็ดเวอรเทนเมนท จํากัด               -              551.00

บริษัท อาร.เอส. สปอรตมาสเตอร จํากัด         47,522.00         29,978.00

บริษัท บางกอก ออรกาไนเซอร จํากัด               -           27,201.00

บริษัท อาร.เอส. สตูดิโอ จํากัด               -              420.00

รวม        403,032.50        370,873.00

ºÒ· 
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รายไดคางรับ

บริษัท สกาย-ไฮ เน็ตเวิรค จํากัด        712,716.86         36,090.89

บริษัท อารเอส อินสโตร มีเดีย จํากัด      6,990,092.48               -   

บริษัท ยาค จํากัด         50,000.00               -   

รวม      7,752,809.34         36,090.89

เจาหนี้การคา
บริษัท เค. มาสเตอร จํากัด      4,828,268.00     13,862,802.61

บริษัท จัดเก็บลขิสทิธ์ิไทย จํากัด        359,520.00        729,702.48

บริษัท สกาย-ไฮ เน็ตเวิรค จํากัด      6,406,461.81      9,693,081.22

บริษัท มรดก เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด               -        1,337,518.19

บริษัท โพเอมา จํากัด         57,780.00               -   

บริษัท อารเอส อินเตอรเนชัน่แนล บรอดคาสต้ิง

แอนด สปอรต แมเนจเมนท จํากัด      4,903,275.00        156,608.56

บริษัท บลแูฟรร่ี จํากัด        383,247.94      2,466,521.97

บริษัท อารเอส อินสโตร มีเดีย จํากัด        361,744.47      1,539,994.13

บริษัท เอส - วัน สปอรต จํากัด         99,215.40         59,078.08

บริษัท อาร สยาม จํากัด      4,746,210.96      4,746,210.96

บริษัท เรด ดรามา จํากัด               -        2,700,000.00

บริษัท อะลาดิน เฮาส จํากัด      3,631,467.27      3,631,467.27

บริษัท อาร.เอส. เทเลวิชัน่ จํากัด      4,184,640.53      4,184,640.53

บริษัท อาวอง จํากัด          2,430.33          2,430.34

บริษัท ยาค จํากัด      8,591,129.52      7,757,907.81

บริษัท อาร.เอส. สตูดิโอ จํากัด               -        1,423,603.96

บริษัท บางกอก ออรกาไนเซอร จํากัด        349,296.92        349,296.92

รวม     38,904,688.15     54,640,865.03
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เงินกูยืมระยะสัน้
บริษัท เค. มาสเตอร จํากัด                 -          7,800,000.00

บริษัท จัดเก็บลขิสทิธ์ิไทย จํากัด       12,000,000.00       12,000,000.00

บริษัท สกาย-ไฮ เน็ตเวิรค จํากัด       30,000,000.00        5,000,000.00

บริษัท อารเอส อินสโตร มีเดีย จํากัด       15,000,000.00                 -   

บริษัท มรดก เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด                 -          1,400,000.00

บริษัท บลแูฟรร่ี จํากัด        3,000,000.00       14,000,000.00

บริษัท อาร สยาม จํากัด        1,500,000.00                 -   

บริษัท อะลาดิน เฮาส จํากัด        1,900,000.00        1,900,000.00

บริษัท อาร.เอส. เทเลวิชัน่ จํากัด        1,145,000.00        1,160,000.00

บริษัท อาวอง จํากัด         853,000.00         868,000.00

บริษัท นาคาเซยี จํากัด        3,000,000.00                 -   

บริษัท เมจิค แอ็ดเวอรเทนเมนท จํากัด                 -          6,270,000.00

บริษัท อาร.เอส. สตูดิโอ จํากัด                 -          1,440,000.00

บริษัท บางกอก ออรกาไนเซอร จํากัด         595,000.00         645,000.00

รวม       68,993,000.00       52,483,000.00

รายการเคลือนไหวของเงินกูยืม
ยอดยกมา       52,483,000.00       46,530,000.00

เพ่ิมขึน้ระหวางป       64,500,000.00       37,400,000.00

จายคืนระหวางป (47,990,000.00) (31,447,000.00)

ยอดคงเหลอื       68,993,000.00       52,483,000.00

รายไดรับลวงหนา
บริษัท จัดเก็บลขิสทิธ์ิไทย จํากัด       25,350,424.10       11,518,611.55

รวม       25,350,424.10       11,518,611.55

คาใชจายคางจาย
บริษัท จัดเก็บลขิสทิธ์ิไทย จํากัด         273,809.00         303,809.00

บริษัท อารเอส อินสโตร มีเดีย จํากัด        6,930,000.00 -                

บริษัท ยาค จํากัด 9,815,625.00       -                

รวม       17,019,434.00         303,809.00
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รายไดธุรกิจเพลงและดิจิตอล

บริษัท เค.มาสเตอร จํากัด

- รายได        609,257.25               -   

- รับคืน (396,229.00) (2,979,034.00)

บริษัท จัดเก็บลขิสทิธ์ิไทย จํากัด     69,866,688.60     82,636,062.85

บริษัท สกาย-ไฮ เน็ตเวิรค จํากัด      6,598,719.70               -   

บริษัท ยาค จํากัด      1,060,000.00               -   

บริษัท อารเอส อินสโตร มีเดีย จํากัด      6,981,625.00               -   

บริษัท โพเอมา จํากัด            238.80        194,171.40

รวมรายไดธุรกิจเพลงและดิจิตอล     84,720,300.35     79,851,200.25

รายไดธุรกิจสือ่
บริษัท สกาย-ไฮ เน็ตเวิรค จํากัด      6,380,386.07        172,700.00

บริษัท โพเอมา จํากัด         60,200.00      4,868,000.00

บริษัท อารเอส อินเตอรเนชัน่แนล บรอดคาสต้ิง

แอนด สปอรต แมเนจเมนท จํากัด      4,396,200.00               -   

บริษัท เอส - วัน สปอรต จํากัด -                      752,200.00

บริษัท ยาค จํากัด     48,496,750.47     64,200,423.59

บริษัท เค. มาสเตอร จํากัด      3,929,000.00        347,700.00

บริษัท บลูแฟรร่ี จํากัด               -        1,800,000.00

บริษัท อะลาดิน เฮาส จํากัด               -          170,000.00

บริษัท นาคาเซยี จํากัด               -          280,000.00

รวมรายไดธุรกิจสือ่     63,262,536.54 72,591,023.59     

รายไดธุรกิจโชวบิซ
บริษัท สกาย-ไฮ เน็ตเวิรค จํากัด      1,150,000.00      1,359,000.00

บริษัท โพเอมา จํากัด      1,712,641.40      4,647,126.79

บริษัท บลูแฟรร่ี จํากัด      4,242,185.16               -   

บริษัท อารเอส อินสโตร มีเดีย จํากัด               -        1,100,750.00

บริษัท อารเอส อินเตอรเนชัน่แนล บรอดคาสต้ิง

แอนด สปอรต แมเนจเมนท จํากัด     13,945,060.00        485,740.64

บริษัท เอส - วัน สปอรต จํากัด     20,513,000.00          1,000.00

บริษัท ยาค จํากัด      3,269,000.00      4,122,700.94

บริษัท อะลาดิน เฮาส จํากัด      1,660,794.39          6,500.00

บริษัท นาคาเซยี จํากัด      1,660,886.92          6,500.00

บริษัท เค. มาสเตอร จํากัด     13,688,975.00        500,000.00

รวมรายไดธุรกิจโชวบิซ     61,842,542.87     12,229,318.37

ºÒ·
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รายไดอื่น
รายไดจากการบริหารจัดการ
บริษัท จัดเก็บลขิสทิธ์ิไทย จํากัด 4,265,616.00    5,286,048.00    

บริษัท เค. มาสเตอร จํากัด 620,000.00      -             

บริษัท สกาย-ไฮ เน็ตเวิรค จํากัด 7,156,824.00    27,192,195.22   

บริษัท มรดก เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด -             240,000.00      

บริษัท อารเอส อนิสโตร มีเดีย จํากัด 4,291,836.00    12,920,769.67   

บริษัท เอส - วัน สปอรต จํากัด 2,215,920.00    3,111,108.00    

บริษัท อารเอส อนิเตอรเนชั่นแนล บรอดคาสต้ิง

แอนด สปอรต แมเนจเมนท จํากัด 900,000.00      2,911,020.00    

บริษัท ยาค จํากัด 2,546,640.00    1,757,164.00    

บริษัท บลแูฟรร่ี จํากัด -             400,000.00      

บริษัท อะลาดิน เฮาส จํากัด -             200,000.00      

บริษัท นาคาเซีย จํากัด -             200,000.00      

รวม 21,996,836.00   54,218,304.89   

ดอกเบี้ยรับ
บริษัท เค. มาสเตอร จํากัด      121,954.14       53,615.95

บริษัท โพเอมา จํากัด     4,589,059.45     7,626,555.93

บริษัท อารเอส อนิเตอรเนชั่นแนล บรอดคาสต้ิง

แอนด สปอรต แมเนจเมนท จํากัด      600,222.60      254,021.65

บริษัท เอส - วัน สปอรต จํากัด      263,623.68      761,871.51

บริษัท อารเอส ไอ-ดรีม เอน็เตอรเทนเมนท จํากัด      985,771.99      249,975.33

บริษัท ยาค จํากัด             -        296,476.64

บริษัท นาคาเซีย จํากัด             -          3,505.83

บริษัท อาร.เอส. สปอรตมาสเตอร จํากัด      106,485.53      168,954.97

รวม     6,667,117.39     9,414,977.81
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รายไดอื่น
บริษัท เค. มาสเตอร จํากัด         54,800.00               -   

บริษัท จัดเก็บลขิสทิธ์ิไทย จํากัด        115,275.00         15,900.00

บริษัท สกาย-ไฮ เน็ตเวิรค จํากัด        175,439.27        221,878.15

บริษัท โพเอมา จํากัด          3,450.00         51,050.00

บริษัท อารเอส อินเตอรเนชัน่แนล บรอดคาสต้ิง

           แอนด สปอรต แมเนจเมนท จํากัด      9,838,098.92         11,369.00

บริษัท อารเอส อินสโตร มีเดีย จํากัด        237,383.29        255,439.01

บริษัท เอส - วัน สปอรต จํากัด         11,644.00         11,868.22

บริษัท นาคาเซีย จํากัด               -            2,700.00

บริษัท ยาค จํากัด        443,955.00      1,039,465.40

รวม     10,880,045.48      1,609,669.78

รวมรายไดอื่น 39,543,998.87     65,242,952.48     

ตนทุนขายและบริการ
บริษัท เค. มาสเตอร จํากัด 3,655,880.65 -2,974.35

บริษัท จัดเก็บลขิสทิธ์ิไทย จํากัด      3,183,000.00      3,891,900.00

บริษัท สกาย-ไฮ เน็ตเวิรค จํากัด      4,930,240.65     11,601,518.85

บริษัท อารสยาม จํากัด         40,000.00      1,028,206.59

บริษัท อารเอส อินเตอรเนชัน่แนล บรอดคาสต้ิง

           แอนด สปอรต แมเนจเมนท จํากัด      1,582,500.00               -   

บริษัท อารเอส อินสโตร  มีเดีย จํากัด     10,570,666.79      9,951,779.60

บริษัท ยาค จํากัด     35,530,033.33     26,392,056.68

บริษัท โพเอมา จํากัด         54,000.00               -   

รวมตนทุนขายและบริการ     59,546,321.42     52,862,487.37
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คาใชจายในการขาย
บริษัท สกาย-ไฮ เน็ตเวิรค จํากัด    2,203,344.00             -   

คาใชจายในการบริหาร
บริษัท เค. มาสเตอร จํากัด     120,915.00             -   

บริษัท สกาย-ไฮ เน็ตเวิรค จํากัด     765,500.00             -   

บริษัท อารเอส อินเตอรเนชัน่แนล บรอดคาสต้ิง

           แอนด สปอรต แมเนจเมนท จํากัด    3,119,950.00             -   

รวมคาใชจายในการบริหาร    4,006,365.00             -   

ตนทุนทางการเงิน - ดอกเบ้ียจาย
บริษัท เค.มาสเตอร จํากัด       18,960.35        3,468.51

บริษัท จัดเก็บลิขสิทธ์ิไทย จํากัด       97,808.23     109,397.28

บริษัท สกาย-ไฮ เน็ตเวิรค จํากัด     210,958.95       16,609.63

บริษัท มรดก เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด        8,481.55       20,982.21

บริษัท บลูแฟรร่ี จํากัด       27,195.23       91,689.10

บริษัท อาร.เอส.อินสโตรมีเดีย จํากัด     122,534.33        4,342.49

บริษัท อารสยาม จํากัด        5,542.82       57,457.04

บริษัท เรด ดรามา จํากัด             -           389.20

บริษัท อาละดิน เฮาส จํากัด       15,486.33       15,222.32

บริษัท อาร.เอส.เทเลวิชัน่ จํากัด        9,368.57       10,731.71

บริษัท อาวอง จํากัด        6,988.57        8,080.14

บริษัท นาคาเซีย จํากัด 11,085.63      1,370.16       

บริษัท ชาโดว เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด             -         43,129.77

บริษัท เมจิค แอ็ดเวอรเทนเมนท จํากัด       27,742.66       63,925.55

บริษัท อาร.เอส. สตูดิโอ จํากัด       10,055.38       13,127.71

บริษัท บางกอก ออรกาไนเซอร จํากัด        4,859.31        6,062.82

บริษัท เอส - วัน สปอรต จํากัด             -         14,924.02

รวมตนทุนทางการเงิน - ดอกเบ้ียจาย     577,067.91     480,909.66
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6. ÅÙ¡Ë¹Õé¡ÒÃ¤ŒÒ – ÊØ· Ô̧
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทฯมีลูกหนี้การคา ซ่ึงจำแนกตามอายุหนี้ ดังนี้

2553 2552 2553 2552

ลกูหนีก้ารคา - กิจการท่ีเก่ียวของกัน

ยังไมถึงกําหนดชําระ -              -              23,517,528.08     23,424,857.72     

คางชําระ :

นอยกวา 3 เดอืน -              -              24,590,500.92     33,670,801.38     

3 - 6 เดอืน -              -              23,968,709.90     24,243,506.63     

6 - 12 เดอืน -              -              33,772,587.48     17,908,426.76     

มากกวา 12 เดอืนขึน้ไป -              -              10,927,529.08     4,280,000.00      

รวมลูกหนีก้ารคา - กิจการท่ีเก่ียวของกัน -              -              116,776,855.46    103,527,592.49    

§º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ §º¡ÒÃà§Ô¹à©¾ÒÐ¡Ô¨¡ÒÃ

ºÒ·

ลกูหนีก้ารคา - อื่น ๆ - สุทธิ

ยังไมถึงกําหนดชําระ   322,553,422.86   382,419,226.92   207,330,424.03   297,541,269.75

คางชําระ :

นอยกวา 3 เดอืน   152,656,085.21   106,795,691.94   100,927,114.42    64,095,248.13

3 - 6 เดอืน      1,184,963.16      6,186,209.90       274,463.00      5,741,902.77

6 - 12 เดอืน      9,267,167.52    28,886,420.87      8,741,298.22    27,346,418.73

มากกวา 12 เดอืนขึน้ไป    56,459,943.84    56,053,324.69    13,746,681.66      8,783,994.32

รวม   542,121,582.59   580,340,874.32   331,019,981.33   403,508,833.70

หัก คาเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู    (55,112,462.78)    (62,272,967.80)     (8,328,342.65)    (11,027,586.28)

รวมลกูหนีก้ารคา - อื่น ๆ - สทุธิ   487,009,119.81   518,067,906.52   322,691,638.68   392,481,247.42
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7. ÊÔ¹¤ŒÒ¤§àËÅ×Í – ÊØ· Ô̧
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทฯ มีสินคาคงเหลือ ดังนี้:-

2553 2552 2553 2552

สนิคาสําเร็จรูป ประเภทภาพยนตร และ

  เพลงในสือ่ เทป ซีดี วีซีดี ดีวีดี

หนังแผน และอื่น ๆ 22,379,292.94    25,812,138.38     20,040,142.31     23,900,127.01    

งานระหวางทํา : ภาพยนตร ละคร 

เทเลมูว่ีและอื่นๆ

ผลติภัณฑเพลงและสนันสนุนเพลง 7,508,940.65     11,485,323.92     4,918,022.55      8,894,405.82     

รายการทีวี 4,012,341.67     1,728,601.97      793,387.00        431,092.00       

คอนเสริตและกิจกรรมสงเสริมการตลาด 10,804,371.20    11,477,808.56     9,523,616.45      11,397,053.81    

เทเลมูฟว่ี 1,511,271.03     1,511,271.03      1,511,271.03      1,511,271.03     

ภาพยนตร 20,423,950.69    1,944,710.23      18,479,240.46     -              

กิจกรรมรับจางผลติและอื่น ๆ 6,005,200.95     15,637,994.07     1,268,174.45      6,711,226.02     

รวมงานระหวางทํา 50,266,076.19    43,785,709.78     36,493,711.94     28,945,048.68    

วัตถุดิบ 4,756,072.15     2,022,585.00      4,756,072.15      2,022,585.00     

อื่น ๆ 513,734.90       1,354,907.81      -               -              

รวมสนิคาคงเหลอื 77,915,176.18    72,975,340.97     61,289,926.40     54,867,760.69    

หัก คาเผ่ือมูลคาสนิคาลดลง (25,480,831.18)   (25,339,292.97)    (18,987,421.57)    (18,438,486.99)   

สนิคาคงเหลอื - สุทธิ 52,434,345.00    47,636,048.00     42,302,504.83     36,429,273.70    

ºÒ·

§º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ §º¡ÒÃà§Ô¹à©¾ÒÐ¡Ô¨¡ÒÃ
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8. ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�ËÁØ¹àÇÕÂ¹Í×è¹
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทฯ มีสินทรัพยหมุนเวียนอื่น ดังนี้:-

2553 2552 2553 2552

ภาษีซ้ือยังไมถึงกําหนดชําระ 17,273,050.75 16,233,645.52 6,369,678.42 7,630,160.46

คาใชจายจายลวงหนา 14,722,671.16 11,929,221.67 9,649,591.30 5,843,818.91

เงินทดรองจาย 52,037,119.79 77,110,672.45 25,201,898.26 70,128,769.10

ลูกหนีอ้ื่น 1,884,510.03 2,223,986.58 1,078,944.17 1,901,131.80

อื่น ๆ 4,373,065.97 4,949,940.91 2,958,095.84 3,138,116.42

รวม 90,290,417.70 112,447,467.13 45,258,207.99 88,641,996.69

ºÒ·

§º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ §º¡ÒÃà§Ô¹à©¾ÒÐ¡Ô¨¡ÒÃ
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9. à§Ô¹Å§·Ø¹ã¹ºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ - ÊØ· Ô̧       

เงินลงทุนในบริษัทยอย ซึ่งบันทึกโดยวิธีราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ประกอบดวย   
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2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552

บริษัทยอยที่ดําเนนิธุรกิจ

บริษัท เค. มาสเตอร จํากัด       200,000,000.00       200,000,000.00       199,999,300.00       199,999,300.00   (176,816,795.60)   (157,245,799.92)        23,182,504.40        42,753,500.08   -       -     

บริษัท จัดเก็บลิขสิทธ์ิไทย จํากัด         5,000,000.00        10,000,000.00         4,999,400.00         9,999,400.00   (1,645,431.63)   (9,999,400.00)         3,353,968.37   -           2,624,026.43

บริษัท สกาย-ไฮ เนต็เวิรค จํากัด       100,000,000.00       100,000,000.00        80,199,993.00        80,199,993.00   -       -            80,199,993.00        80,199,993.00   -       -     

บริษัท โพเอมา จํากัด       120,000,000.00        10,000,000.00       120,000,000.00        10,000,000.00   (102,979,238.69)   (10,000,000.00)        17,020,761.31   -       -       -     

บริษัท อารเอส อินสโตร  มีเดีย จํากัด        30,000,000.00        30,000,000.00        19,499,300.00        19,499,300.00   -       -            19,499,300.00        19,499,300.00   -       -     

บริษัท ยาค จํากัด         2,500,000.00         2,500,000.00         2,499,300.00         2,499,300.00   (2,499,300.00)   (2,499,300.00)   -       -       11,245,484.67   26,423,466.46

บริษัท อารเอส อินเตอรเนชั่นแนล บรอดคาสต้ิง

     แอนด สปอรต แมเนจเมนท จํากัด       150,000,000.00       150,000,000.00       285,000,000.04       285,000,000.04   (105,770,418.05)   (105,770,418.05)       179,229,581.99       179,229,581.99   -       -     

บริษัท เอส - วัน สปอรต จํากัด        15,000,000.00         7,500,000.00        33,800,530.00        26,300,530.00   (29,642,616.61)   (403,046.94)         4,157,913.39        25,897,483.06   -       -     

บริษัท อะลาดิน เฮาส จํากัด         5,000,000.00         5,000,000.00         4,999,300.00         4,999,300.00   -       -             4,999,300.00         4,999,300.00   -       -     

บริษัท บลูแฟรร่ี จํากัด        15,000,000.00        31,000,000.00        14,009,993.00        30,009,993.00   (10,303,139.19)   (9,635,331.52)         3,706,853.81        20,374,661.48   -       -     

บริษัท นาคาเซีย จํากัด         4,000,000.00         4,000,000.00         3,999,300.00         3,999,300.00   (708,989.32)   (1,272,322.51)         3,290,310.68         2,726,977.49   -       -     

รวม   646,500,000.00   550,000,000.00   769,006,416.04   672,506,416.04   (430,365,929.09)   (296,825,618.94)   338,640,486.95   375,680,797.10   11,245,484.67   29,047,492.89

¤‹Òà¼×èÍ¡ÒÃ Œ́ÍÂ¤‹Ò ÁÙÅ¤‹ÒμÒÁºÑÞªÕ

ºÒ·

»ÃÐÁÒ³¡ÒÃ¼Å¢Ò´·Ø¹·Ø¹ªíÒÃÐáÅŒÇ ÇÔ¸ÕÃÒ¤Ò·Ø¹

2553 2552

  -       -     

  -       -     

     15,499,891.50   -     

  -       -     

     12,087,616.07      2,753,301.16

  -       -     

  -       -     

  -       -     

  -            299,958.00

  -       -     

  -       -     

     27,587,507.57   3,053,259.16

à§Ô¹»˜¹¼ÅÃÑº
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  -         19,486,350.00

  -       -     

  -            792,936.00

  -            999,720.00

  -       -     

  -       -     

  -       -     

  -       -     

  -       -     

  -          1,517,530.35

  -       -     

  -         22,796,536.35

   27,587,507.57     25,849,795.51

2553 2552

à§Ô¹»˜¹¼ÅÃÑº

 

2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552

บริษัทยอยที่หยุดดําเนนิธุรกิจ

บริษัท อาร สยาม จํากัด       1,000,000.00       1,000,000.00         999,300.00         999,300.00   (999,300.00)   (942,841.09)   -              56,458.91        614,865.73   -     

บริษัท อาร.เอส. สปอรตมาสเตอร จํากัด       4,500,000.00       4,500,000.00       2,667,594.68       2,667,594.68   (2,667,594.68)   (2,667,594.68)   -       -          1,089,473.85        967,714.35

บริษัท เมจิค แอ็ดเวอรเทนเมนท จํากัด   -           2,937,500.00   -           2,936,800.00   -       -       -           2,936,800.00   -       -     

บริษัท เรด ดรามา จํากัด   -           2,500,000.00   -              24,993.00   -       -       -              24,993.00   -       -     

บริษัท อาร.เอส.เทเลวิชั่น จํากัด       4,000,000.00       4,000,000.00       3,999,300.00       3,999,300.00   -       -           3,999,300.00       3,999,300.00   -       -     

บริษัท อาวอง จํากัด       4,000,000.00       4,000,000.00       3,999,300.00       3,999,300.00   (2,003,391.21)   (1,773,603.67)       1,995,908.79       2,225,696.33   -       -     

บริษัท อาร เอส ฟลม แอนด

 ดิสทริบิวชั่น จํากัด       5,000,000.00       5,000,000.00       4,999,300.00       4,999,300.00   (4,999,300.00)   (4,999,300.00)   -       -       1,286,002.29   1,165,927.90

บริษัท อาร. เอส. สตูดิโอ จํากัด   -           2,500,000.00   -           2,499,300.00   -       -       -           2,499,300.00   -       -     

บริษัท บางกอก ออรกาไนเซอร จํากัด       3,000,000.00       3,000,000.00       2,999,300.00       2,999,300.00   (1,399,605.90)   (1,141,820.97)       1,599,694.10       1,857,479.03   -       -     

บริษัท มรดก เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด   -           2,800,000.00   -           2,815,853.60   -       -       -           2,815,853.60   -       -     

บริษัท อารเอส ไอ-ดรีม 

     เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด       9,325,000.00       9,325,000.00       5,100,000.00       5,100,000.00   (5,100,000.00)   (5,100,000.00)   -       -       1,817,066.55   10,799,447.79

รวม      30,825,000.00      41,562,500.00      24,764,094.68      33,041,041.28   (17,169,191.79)   (16,625,160.41)       7,594,902.89      16,415,880.87   4,807,408.42     12,933,090.04

รวมทั้งสิ้น     677,325,000.00     591,562,500.00     793,770,510.72     705,547,457.32   (447,535,120.88)   (313,450,779.35)     346,235,389.84     392,096,677.97     16,052,893.09     41,980,582.93

ºÒ·

·Ø¹ªíÒÃÐáÅŒÇ ÇÔ¸ÕÃÒ¤Ò·Ø¹ ¤‹Òà¼×èÍ¡ÒÃ Œ́ÍÂ¤‹Ò ÁÙÅ¤‹ÒμÒÁºÑÞªÕ »ÃÐÁÒ³¡ÒÃ¼Å¢Ò´·Ø¹ à§Ô¹»˜¹¼ÅÃÑº

2553 2552
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ºÒ·

§º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ

ÂÍ´Â¡ÁÒ à¾ÔèÁ¢Öé¹ âÍ¹à¢ŒÒ(ÍÍ¡) í̈ÒË¹‹ÒÂ ÂÍ´¤§àËÅ×Í

»‚ 2553  - ÊØ·¸Ô

ราคาทุน

สวนปรับปรุงทีด่ิน       17,462,730.49                  -                    -                    -           17,462,730.49

อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร       55,017,663.31                  -                    -                    -           55,017,663.31

เคร่ืองจักรและอุปกรณในการดําเนนิการ      248,609,791.20         13,965,339.38           430,764.26          6,275,332.69        256,730,562.15

เคร่ืองตกแตงและอุปกรณสํานกังาน      185,994,660.01         19,131,210.91         2,572,112.15         15,356,848.38        192,341,134.69

ยานพาหนะ       43,148,080.08          6,332,056.07                  -            1,998,376.56         47,481,759.59

งานระหวางกอสราง        1,187,448.05          4,725,232.80         (5,454,001.41)            59,679.44            399,000.00

รวม      551,420,373.14         44,153,839.16         (2,451,125.00)         23,690,237.07        569,432,850.23

คาเสื่อมราคาสะสม

สวนปรับปรุงทีด่ิน        3,224,071.16          2,034,500.08                  -                    -            5,258,571.24

อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร       27,153,666.75          6,029,583.46                  -                    -           33,183,250.21

เคร่ืองจักรและอุปกรณในการดําเนนิการ      152,598,690.35         22,090,478.81                  -            2,613,248.19        172,075,920.97

เคร่ืองตกแตงและอุปกรณสํานกังาน      166,999,806.32         20,778,261.03           (623,485.00)         14,738,652.49        172,415,929.86

ยานพาหนะ       29,400,459.76          8,867,037.19                  -            1,827,788.40         36,439,708.55

รวม      379,376,694.34         59,799,860.57           (623,485.00)         19,179,689.08        419,373,380.83

คาเผ่ือการดอยคา          71,108.75 14,583,620.99                    (71,108.75) -                          14,583,620.99

ราคาตามบัญชี      171,972,570.05        135,475,848.41

10. ·Õè´Ô¹ ÍÒ¤ÒÃáÅÐÍØ»¡Ã³� – ÊØ· Ô̧
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทฯ มีที่ดิน อาคารและอุปกรณ ดังนี้:-
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ºÒ·

§º¡ÒÃà§Ô¹à©¾ÒÐ¡Ô¨¡ÒÃ

ÂÍ´Â¡ÁÒ à¾ÔèÁ¢Öé¹ âÍ¹à¢ŒÒ(ÍÍ¡) í̈ÒË¹‹ÒÂ ÂÍ´¤§àËÅ×Í

ป 2553  - ÊØ·¸Ô

ราคาทนุ

อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร 8,245,802.22                -                  -                  -   8,245,802.22

อุปกรณในการดําเนนิการ 23,768,195.58        9,378,201.36         344,439.26 2,071,889.00 31,418,947.20

เคร่ืองตกแตงและอุปกรณสํานกังาน 166,006,003.46       17,861,900.48        3,195,612.15 13,311,740.96 173,751,775.13

ยานพาหนะ 34,955,920.28        6,332,056.07                -   1,998,376.56 39,289,599.79

งานระหวางกอสราง        1,043,399.94        4,127,576.47       (4,771,976.41)                -   399,000.00

รวม 234,019,321.48 37,699,734.38       (1,231,925.00) 17,382,006.52 253,105,124.34

คาเส่ือมราคาสะสม

อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร 5,654,223.89 1,481,703.57                -                  -   7,135,927.46

อุปกรณในการดําเนนิการ 17,297,081.73 2,245,667.15                -   2,071,882.00 17,470,866.88

เคร่ืองตกแตงและอุปกรณสํานกังาน 131,664,278.40 16,388,039.36                -   12,858,776.56 135,193,541.20

ยานพาหนะ 23,130,916.75 7,833,556.10                -   1,827,788.40 29,136,684.45

รวม 177,746,500.77 27,948,966.18                -   16,758,446.96 188,937,019.99

คาเผ่ือการดอยคา 71,108.75                -            (71,108.75)                -                  -   

ราคาตามบัญชี 56,201,711.96 64,168,104.35

คาเส่ือมราคาสำหรับป 2553 ของกลุมบริษัทมีจำนวนเงิน 59.80 ลานบาท (ป 2552: 66.43 ลานบาท) ไดรวมอยูในตนทุนขาย 

และบริการจำนวน 41.14 ลานบาท (ป 2552: 33.37 ลานบาท) และคาใชจายในการบริหาร จำนวนเงิน 18.66 ลานบาท      

(ป 2552: 33.06 ลานบาท) ในงบการเงินรวม

คาเส่ือมราคาสำหรับป 2553 ของเฉพาะกิจการมีจำนวนเงิน 27.95 ลานบาท (ป 2552: 34.07 ลานบาท) ไดรวมอยูในตน 

ทุนขายและบริการจำนวน 17.54 ลานบาท (ป 2552: 19.28 ลานบาท) และคาใชจายในการบริหาร จำนวนเงิน 10.41 ลานบาท 

(ป 2552: 14.79 ลานบาท) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 ราคาทรัพยสินกอนหักคาเส่ือมราคาสะสมของกลุมบริษัท ซ่ึงไดคิดคาเส่ือมราคาเต็มจำนวนแลว 

แตยังคงใชงานอยู มีจำนวนเงิน 120.16 ลานบาท (ป 2552: 101.73 ลานบาท)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 ราคาทรัพยสินกอนหักคาเส่ือมราคาสะสมของงบเฉพาะกิจการ ซ่ึงไดคิดคาเส่ือมราคา 

เต็มจำนวนแลวแตยังคงใชงานอยู มีจำนวนเงิน 71.30 ลานบาท (ป 2552: 59.93 ลานบาท) 
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2553 2552 2553 2552

ราคาทุน
ยอดยกมา 1,093,137,404.27        1,028,630,840.48        478,809,378.99        450,784,241.86        

เพ่ิมขึน้ 56,889,858.87           64,506,563.79          17,544,503.75         28,025,137.13         

จําหนาย/โอนออก (475,830,293.79)         -                    -                   -                   

ยอดยกไป 674,196,969.35          1,093,137,404.27        496,353,882.74        478,809,378.99        

คาตัดจําหนายสะสม
ยอดยกมา 446,852,230.83          413,567,270.48         135,489,628.44        116,067,108.99        

คาตัดจําหนายสําหรับป 250,196,303.56          33,284,960.35          3,954,221.78          19,422,519.45         

จําหนาย/โอนออก (473,056,165.29)         -                    -                   -                   

ยอดยกไป 223,992,369.10          446,852,230.83         139,443,850.22        135,489,628.44        

ยอดคงเหลือ 450,204,600.25         646,285,173.44         356,910,032.52        343,319,750.55        

หัก คาเผ่ือการดอยคา (285,958,138.80)         (263,998,688.44)         (277,958,138.80)       (252,251,434.80)       

ราคาตามบัญชี 164,246,461.45         382,286,485.00         78,951,893.72         91,068,315.75         

§º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ §º¡ÒÃà§Ô¹à©¾ÒÐºÃÔÉÑ·

ºÒ·

สินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ประกอบดวย 

2553 2552 2553 2552

ลิขสิทธ์ิเพลง 54,233,556.65          65,988,833.90          54,233,556.65          65,988,833.90          

ลิขสิทธ์ิละคร 16.00                  16.00                  9.00                   9.00                   

ลิขสิทธ์ิภาพยนตร 69.79                  67.79                  64.79                  62.79                  

ลิขสิทธ์ิกีฬา 81,141,745.34          285,257,702.34         -                    -                    

ลิขสิทธ์ิซอฟแวรและอืน่ๆ 28,871,073.67          29,190,549.93          24,718,263.28          25,079,410.06          

สัมปทานส่ือในธุรกิจโมเดรินเทรด -                    1,849,315.04           -                    -                    

รวม 164,246,461.45         382,286,485.00         78,951,893.72          91,068,315.75          

ºÒ·

§º¡ÒÃà§Ô¹à©¾ÒÐ§º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ

11. ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�äÁ‹ÁÕμÑÇμ¹ – ÊØ· Ô̧
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทฯมีสินทรัพยไมมีตัวตน ดังนี้:-

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 มูลคาตามบัญชีของยานพาหนะและอุปกรณของกลุมบริษัท จำนวนเงิน 9.68 ลานบาท  

(ป 2552: 12.91 ลานบาท) และเฉพาะกิจการ จำนวนเงิน 8.86 ลานบาท (ป 2552: 11.10 ลานบาท) เปนสินทรัพยภายใต 

สัญญาเชาทางการเงิน
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12. à§Ô¹¡ÙŒÂ×ÁÃÐÂÐÊÑé¹¨Ò¡Ê¶ÒºÑ¹¡ÒÃà§Ô¹
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 กลุมบริษัทมีเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน และภาระผูกพันการกูยืมดังน้ี

13. Ë¹ÕéÊÔ¹ËÁØ¹àÇÕÂ¹Í×è¹
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทมีหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนดังน้ี

บริษัทฯ

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯมีเงินกูยืมระยะส้ันจากธนาคารในประเทศแหงหน่ึง โดยการออกต๋ัวสัญญาใชเงิน จำนวนเงิน 

253.50 ลานบาท โดยมีอัตราดอกเบ้ียอางอิงตามตลาด เงินกูดังกลาวกำหนดชำระคืน เม่ือถึงวันครบกำหนด 1 - 3 เดือน 

โดยชำระดอกเบ้ียเปนรายเดือน กรรมการของบริษัทฯ 2 ทาน ลงนามค้ำประกัน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯมีวงเงินเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเปนจำนวนเงิน 20 ลานบาท และมีวงเงินต๋ัวสัญญาใชเงิน 

เปนจำนวนเงิน 415 ลานบาท โดยมีอัตราดอกเบ้ียอางอิงตามตลาด ค้ำประกันโดยกรรมการของบริษัทฯ

บริษัทยอย

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทยอยมีเงินกูยืมระยะส้ันจากธนาคารในประเทศแหงหน่ึง จำนวนเงิน 10 ลานบาท 

ในอัตราดอกเบ้ียอางอิงตามตลาด เงินกูดังกลาวกำหนดชำระคืนเม่ือถึงวันครบกำหนด 1 - 3 เดือน โดยชำระดอกเบ้ียเปนรายเดือน 

ค้ำประกันโดยบริษัทใหญ

2553 2552 2553 2552

ตั๋วสัญญาใชเงิน -               263,500,000.00     -               253,500,000.00     

รวม -               263,500,000.00     -               253,500,000.00     

ºÒ·

§º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ §º¡ÒÃà§Ô¹à©¾ÒÐºÃÔÉÑ·

2553 2552 2553 2552

ประมาณการรับคืนสินคา 68,145,368.84       70,403,902.20      68,145,368.84        70,403,902.20         

ภาษีขายยังไมถึงกําหนดชําระ 32,289,669.30       29,161,522.31      18,687,985.82         17,831,094.99         

อืน่ๆ 22,374,471.56       33,737,782.86      12,122,332.71         16,441,420.50         

รวม 122,809,509.70      133,303,207.37     98,955,687.37        104,676,417.69        

ºÒ·

§º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ §º¡ÒÃà§Ô¹à©¾ÒÐºÃÔÉÑ·
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14. Ë¹ÕéÊÔ¹ÀÒÂãμŒÊÑÞÞÒàª‹Ò·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 กลุมบริษัทมีหน้ีสินภายใตสัญญาเชาทางการเงิน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 กลุมบริษัทไดทำสัญญาเชาทางการเงินเพ่ือซ้ือยานพาหนะและอุปกรณสำนักงาน 

กำหนดการชำระคาเชาเปนรายเดือน ๆ ละ 0.61 ลานบาท (งบการเงินรวม) และ 0.53 ลานบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ) 

(ป 2552: 0.68 ลานบาท และ 0.61 ลานบาท ตามลำดับ) สวนท่ีถึงกำหนดชำระภายในหน่ึงป จำนวน 8.55 ลานบาท และ 

6.76 ลานบาท ตามลำดับ (ป 2552: 7.10 ลานบาท และ 6.42 ลานบาท ตามลำดับ) แสดงภายใตหน้ีสินหมุนเวียน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันท่ีจะตองจายคาเชาข้ันต่ำตามสัญญาเชาทางการเงิน ดังน้ี

15. à§Ô¹¡ÙŒÂ×ÁÃÐÂÐÂÒÇ¨Ò¡Ê¶ÒºÑ¹¡ÒÃà§Ô¹
เม่ือวันท่ี 10 มีนาคม 2551 บริษัทยอยของบริษัทฯ ไดทำสัญญากูยืมเงินจากสถาบันการเงินในประเทศแหงหน่ึง 

วงเงินสินเช่ือจำนวน 150 ลานบาท เพ่ือใชในการดำเนินงานของบริษัทยอย ท้ังน้ีเงินกูยืมระยะยาวดังกลาวมีกำหนดระยะเวลา 

การชำระคืนภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 โดยมีอัตราดอกเบ้ียอางอิงตามตลาดเงินกู ซ่ึงค้ำประกันโดยบริษัทฯ ท้ังน้ีในระหวางป 

2553 บริษัทยอยไดจายชำระเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินครบถวนแลว

เม่ือวันท่ี 17 มีนาคม 2552 บริษัทยอยของบริษัทฯ ไดทำสัญญากูยืมเงินจากสถาบันการเงินในประเทศแหงหน่ึง  

จำนวน 50 ลานบาท เพ่ือชำระเงินกูยืมจากบริษัทฯ ท้ังน้ีเงินกูยืมดังกลาวมีกำหนดระยะเวลาการชำระคืนภายใน 36 เดือน 

นับแตวันท่ีเบิกเงินกูคร้ังแรก โดยผอนชำระทุก 3 เดือน งวดละ 4.2 ลานบาท โดยมีอัตราดอกเบ้ียอางอิงตามตลาดเงินกู

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินมียอดคงเหลือเปนจำนวนเงิน 20.60 ลานบาท 

สวนท่ีถึงกำหนดชำระภายในหน่ึงป ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 จำนวน 15 ลานบาท (ป 2552: 152.20 ลานบาท) 

แสดงภายใตหน้ีสินหมุนเวียน

2553 2552 2553 2552

หนีส้ินภายใตสัญญาเชาทางการเงิน 12,386,365.04      14,929,115.54      10,589,193.73      12,352,829.83      

หัก สวนทีถึ่งกําหนดชําระภายในหนึง่ป (8,553,793.99)       (7,102,710.56)       (6,756,622.68)       (6,416,675.72)       

หนีส้ินภายใตสัญญาเชาทางการเงินระยะยาว 3,832,571.05       7,826,404.98       3,832,571.05       5,936,154.11       

ºÒ·

§º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ §º¡ÒÃà§Ô¹à©¾ÒÐ¡Ô¨¡ÒÃ

»‚ §º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ §º¡ÒÃà§Ô¹à©¾ÒÐ¡Ô¨¡ÒÃ

1 8,983,921.84                  7,113,772.64             

2-5 4,243,760.00                  4,243,760.00             

13,227,681.84                 11,357,532.64            

ºÒ·
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16. à§Ô¹»˜¹¼ÅÃÑº¨Ò¡ºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ

17. ·Ø¹¨´·ÐàºÕÂ¹
ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2553 ของบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติรายการดังตอไปนี้

 17.1 การลดทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 900,000,000 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหม  

   จำนวน 875,000,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญจำนวน 875,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท  

   โดยการตัดหุนจดทะเบียนท่ียังมิไดนำออกจำหนาย จำนวน 25,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท  

   ซ่ึงสำรองไวสำหรับการใชสิทธ์ิซ้ือหุนสามัญของบริษัท ฯ ของพนักงานของบริษัทฯ และหรือบริษัทยอย  

   ซ่ึงไดมีมติใหยกเลิก การออกใบสำคัญแสดงสิทธ์ิดังกลาวแลว ท้ังน้ี บริษัทฯ ไดจดทะเบียนลดทุนกับ 

   กระทรวงพาณิชย เม่ือวันท่ี 9 มีนาคม 2553

 17.2 การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแลวของบริษัทฯ โดยการลดจำนวนหุนของบริษัทฯ ใหนอยลงอีก 

   จำนวน 50,000,000 หุน เพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสมบางสวนของบริษัทฯ โดยผูถือหุนแตละราย  

   จะถูกลดหุนลงจากอัตรา 1 หุนสามัญเดิม  ใหคงเหลือประมาณ 0.9285715714 หุน ซ่ึงจะทำใหบริษัทฯ  

   ลดทุนจดทะเบียนจากจำนวน 875,000,000 บาท ใหคงเหลือทุนจดทะเบียน 825,000,000 บาท  

   แบงออกเปนหุนสามัญจำนวน 825,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท และ    ทุนชำระแลวจากจำนวน  

   700,001,400 บาท ใหคงเหลือ 650,001,400 บาท แบงออกเปนหุนสามัญจำนวน 650,001,400 หุน  

   มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท ตอมาภายหลัง ตามรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2553  

   เม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2553 ไดมีมติยกเลิกการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแลวของบริษัทฯ ดังกลาว

ºÃÔÉÑ· 2553 2552 2553 2552

บริษัท อารเอส อินสโตร มีเดีย จํากัด

คร้ังที ่1 6.99            14.12           1.36            2.75            

คร้ังที ่2 55.00           -             10.72           -             

บริษัท สกาย-ไฮ เน็ตเวิรค จํากัด

คร้ังที ่1 12.50           -             12.50           -             

คร้ังที ่2 3.00            -             3.00            -             

บริษัท อารสยาม จํากัด -             1,950.00        -             19.49           

บริษัท เมจิค แอ็ดเวอรเทนเมนท จํากัด -             27.00           -             0.79            

บริษัท เรด ดรามา จํากัด -             40.00           -             1.00            

บริษัท อะลาดิน เฮาส จํากัด -             6.00            -             0.30            

บริษัท มรดก เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด -             71.43           -             1.52            

รวม 27.58           25.85           

ºÒ· ÅŒÒ¹ºÒ·

à§Ô¹»˜¹¼Å

ÍÑμÃÒËØŒ¹ÅÐ ÃÇÁà»š¹ í̈Ò¹Ç¹à§Ô¹
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 17.3 การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯ รุนท่ี 2 (RS-W2) จำนวนไมเกิน  

   130,000,280 หนวย ใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน ในอัตราสวน 5 หุนสามัญเดิมตอใบสำคัญ 

   แสดงสิทธิ 1 หนวย  โดยไมคิดมูลคา ท้ังน้ีใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย สามารถใชสิทธิซ้ือหุนสามัญได  

   1 หุน ในราคาหุนละ 1.20 บาท ตอมาภายหลังตามรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน 

   ประจำป 2553 เม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2553 ไดมีมติใหเปล่ียนแปลงรายละเอียดการออกและเสนอขายใบ 

   สำคัญแสดงสิทธ์ิดังกลาว เปนจำนวนไมเกิน 140,000,280 หนวย โดยสามารถใชสิทธ์ิซ้ือหุนสามัญ 

   ได 1 หุน ในราคาหุนละ 1.90 บาท

 17.4 การเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 825,000,000 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหม  

   966,000,280 บาท โดยการออกหุนสามัญใหม จำนวน 141,000,280 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท  

   รวม 141,000,280 บาท เพ่ือรองรับการใชสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯ รุนท่ี 2  

   (RS-W2) จำนวน 130,000,280 หุน และรองรับการปรับสิทธิของผูถือใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญ 

   ของบริษัทฯ รุนท่ี 1 (RS-W1) จำนวน 11,000,000 หุนตอมาภายหลังตามรายงานการประชุมสามัญ 

   ผูถือหุนประจำป 2553 เม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2553 ไดมีมติเปล่ียนแปลง โดยยกเลิกการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

   ของบริษัทฯ โดยการออกหุนสามัญใหมจำนวน 141,000,280 หุน และมีมติใหเพ่ิมทุนจดทะเบียน  

   โดยออกหุนสามัญใหมจำนวน 151,000,280 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท ซ่ึงจะมีผลทำใหทุนจดทะเบียน 

   ใหมของบริษัทฯ เปน 1,026,000,280 บาท เพ่ือรองรับการใชสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ 

   หุนสามัญของบริษัทฯ รุนท่ี 2 (RS-W2) จำนวน 140,000,280 หุน และรองรับการปรับสิทธิของผูถือ 

   ใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯ รุนท่ี 1 (“RS-W1”) จำนวน 11,000,000 หุน โดยบริษัทฯ 

   ไดจดทะเบียนเพ่ิมทุนดังกลาวแลว เม่ือวันท่ี 12 พฤษภาคม 2553

ใบสำคัญแสดงสิทธิ รุนท่ี 2 (RS-W2) ของบริษัทฯไดรับอนุญาตใหเร่ิมซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดต้ังแตวันท่ี 

14 มิถุนายน 2553 โดยมีรายละเอียดดังน้ี

 ประเภทหลักทรัพยจดทะเบียน ใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน)

 ตลาดรอง   ตลาดหลักทรัพย

 จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ  140,000,269 หนวย

 จำนวนหุนท่ีรองรับการใชสิทธิ 140,000,269 หุน

 ผูออกใบสำคัญแสดงสิทธิ  บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) โดยเสนอขายใหแกผูถือหุนของบริษัทฯท่ีมีรายช่ือ 

      ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2553 ในอัตราสวน  

      5 หุนสามัญเดิม ตอ 1 หนวยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไมคิดมูลคา

 สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ       ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย สามารถใชสิทธิซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุนได 1 หุน 

      ในราคาหุนละ 1.90 บาท (หน่ึงบาทเกาสิบสตางค) (ท้ังน้ี ราคาการใชสิทธิ 

      และอัตราการใชสิทธิ อาจเปล่ียนแปลงไดภายหลังตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ)

 ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ ชนิดระบุช่ือผูถือและเปล่ียนมือได

 อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ  4 ป นับจากวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ซ่ึงตรงกับวันท่ี  

      20 พฤษภาคม 2553 (วันใชสิทธิคร้ังสุดทายวันท่ี 19 พฤษภาคม 2557   
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กรณีท่ีวันกำหนดใชสิทธิคร้ังสุดทายตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ใหเล่ือนวันกำหนดใชสิทธิดังกลาวเปนวันทำการสุดทาย 

ของบริษัทฯกอนวันกำหนดใชสิทธิคร้ังสุดทาย)

ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ                 หนวยละ 0 บาท (ศูนยบาท)

การใชสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ผูถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิซ้ือหุนสามัญของบริษัทไดภายหลัง

จากพนกำหนดเวลา 1 ปนับแตวันท่ีออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และกำหนดใหสามารถใชสิทธิไดในวันทำการสุดทายของ

เดือนมิถุนายนและธันวาคมของแตละป ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ วันกำหนดใชสิทธิครั้งแรกตรงกับ 

วันท่ี 30 มิถุนายน 2554 และ วันกำหนดใชสิทธิคร้ังสุดทาย จะตรงกับวันท่ี 19 พฤษภาคม 2557

ใบสำคัญแสดงสิทธิ รุนท่ี 1 (RS-W1) ของบริษัทฯไดรับอนุญาตใหเร่ิมซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดต้ังแต       

วันที่ 13 กุมภาพันธ 2551 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทหลักทรัพยจดทะเบียน  ใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน)

ตลาดรอง     ตลาดหลักทรัพย

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ           174,999,984 หนวย

จำนวนหุนท่ีรองรับการใชสิทธิ         174,999,984 หุน

ผูออกใบสำคัญแสดงสิทธิ   บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) โดยเสนอขายใหแกผูถือหุนของบริษัทฯท่ีมี

      รายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันท่ี 21 ธันวาคม 2550 ในอัตราสวน  

      4 หุนสามัญเดิม ตอ 1 หนวยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไมคิดมูลคา

สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ        ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย สามารถใชสิทธิซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุนได 1 หุน  

      ในราคาหุนละ 1.80 บาท (หน่ึงบาทแปดสิบสตางค) (ท้ังน้ี ราคาการ  

      ใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิ อาจเปล่ียนแปลงไดภายหลังตามเง่ือนไข

      การปรับสิทธิ)

ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ  ชนิดระบุช่ือผูถือและเปล่ียนมือได

อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 3 ป   นับจากวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ซ่ึงตรงกับวันท่ี 15 มกราคม 

      2551 (วันใชสิทธิคร้ังสุดทายวันท่ี 14 มกราคม 2554 กรณีท่ีวันกำหนดใชสิทธิ

      คร้ังสุดทายตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ใหเล่ือนวันกำหนดใชสิทธิ

      ดังกลาวเปนวันทำการสุดทายของบริษัทฯกอนวันกำหนดใชสิทธิคร้ังสุดทาย)

ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ                 หนวยละ 0 บาท (ศูนยบาท)

การใชสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ  ผูถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิไดในวันทำการ

      สุดทายของเดือนมกราคมและกรกฎาคมของแตละป ตลอดอายุ

      ของใบสำคัญแสดงสิทธิ ท้ังน้ี วันกำหนดใชสิทธิคร้ังแรกตรงกับวันท่ี 

      30 มกราคม 2552 และ วันกำหนดใชสิทธิคร้ังสุดทาย จะตรงกับวันท่ี 

      14 มกราคม 2554
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ในวันท่ี 12 กรกฏาคม 2553 บริษัทฯไดเปล่ียนแปลงรายละเอียดการใชสิทธิซ้ือหุนสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ รุนท่ี 1 

(RS-W1) จากเดิมใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิสามารถใชสิทธิซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุนได 1 หุนในราคาหุนละ 1.80 บาท 

เปนสามารถใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิสามารถใชสิทธิซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุนได 1.053 หุนในราคาหุนละ 1.709 บาท 

บริษัทฯ จดทะเบียนเพ่ิมทุนกับกระทรวงพาณิชย ถึง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 เปนจำนวนหุนสามัญ 8,068,528 หุน จากการท่ี

ผูถือใบสำคัญแสดงสิทธิซ้ือหุน จำนวน 7,662,491 หนวย ไดใชสิทธิซ้ือหุนสามัญจำนวนดังกลาว ผลของการจดทะเบียนดังกลาว

ทำใหหุนท่ีออกและชำระแลว เพ่ิมข้ึนเปนจำนวน 8,068,528 บาท และมีสวนเกินมูลคาหุนเพ่ิมข้ึนเปนจำนวน 5,720,710 บาท

ในวันท่ี 14 มกราคม 2554 ซ่ึงเปนวันใชสิทธิวันสุดทาย ไดมีผูใชสิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 165,798,681 

หนวย เพ่ือซ้ือหุนสามัญจำนวน 174,585,900 หุน ใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีคงเหลือจากการใชสิทธิจำนวน 1,538,812 หนวย ได   

พนสภาพจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

18. Ê‹Ç¹à¡Ô¹·Ø¹ÁÙÅ¤‹ÒËØŒ¹áÅÐÊÓÃÍ§μÒÁ¡¯ËÁÒÂ
ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2553 เม่ือวันท่ี 12 กุมภาพันธ 2553 ของบริษัทฯ  ไดมีมติอนุมัติใหนำสวนเกินมูลคาหุนมา   

ชดเชยผลขาดทุนสะสมตามท่ีปรากฎในงบการเงินสำหรับงวดส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2552 โดยโอนสวนเกินมูลคาหุนสามัญ

จำนวน 204 ลานบาท มาชดเชยผลขาดทุนสะสม ซ่ึงจะทำใหขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ณ วันดังกลาวมียอดคงเหลือจำนวน 

134  ลานบาท

Ê‹Ç¹à¡Ô¹ÁÙÅ¤‹ÒËØŒ¹
หุนท่ีจดตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษัทฯ เสนอขายหุนสูงกวา 

มูลคาหุนท่ีจดทะเบียนไว บริษัทฯ ตองนำคาหุนสวนเกินน้ีต้ังเปนทุนสำรอง (“สวนเกินมูลคาหุน”) บัญชีทุนสำรองน้ีจะนำไป 

จายเปนเงินปนผลไมได

ÊÓÃÍ§μÒÁ¡®ËÁÒÂ
ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทฯจะตองจัดสรรทุนสำรอง 

(“สำรองตามกฎหมาย”) อยางนอยรอยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปหักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาสำรอง 

ดังกลาวมีจำนวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสำรองน้ีจะนำไปจายเปนเงินปนผลไมได
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19. ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂμÒÁÅÑ¡É³Ð
คาใชจายตามลักษณะที่สำคัญสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีดังนี้

2553 2552 2553 2552

การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูปและงานระหวางทํา (35,169) 8,970 (27,735) 9,925

ตนทุนบริการและวัตถุดิบใชไป 1,595,052 1,259,540 906,940 986,699

คาใชจายเก่ียวกับพนักงาน 514,012 450,824 389,628 332,358

คาเสื่อมราคา 56,318 66,430 27,949 34,074

คาใชจายคาเชาและสาธารณปูโภค 103,369 98,212 70,889 68,816

คาใชจายในการสงเสริมการขายและโฆษณาประชาสัมพันธ 46,992 15,407 9,237 8,764

ขาดทุนจากการดอยคาสินทรัพย 40,375 8,638 25,707 8,057

ขาดทุนจากการทําลายสินคาลาสมัย

และคาเผ่ือสินคาลาสมัย 33,403 23,494 24,595 22,473

ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุน (กลับรายการ) -          1,929 19,100 (17)

§º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ §º¡ÒÃà§Ô¹à©¾ÒÐ¡Ô¨¡ÒÃ

¾Ñ¹ºÒ·

20. ¢ŒÍÁÙÅ·Ò§¡ÒÃà§Ô¹¨Óá¹¡μÒÁÊ‹Ç¹§Ò¹
ขอมูลทางการเงินจำแนกตามสวนงานจะแสดงขอมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑและบริการประเภทตางๆ ของกลุมกิจการท่ีกลุม 

บริษัทดำเนินงานอยู   กลุมบริษัทนำเสนอสวนงานธุรกิจเปนรูปแบบ หลักในการรายงาน โดยพิจารณาจากระบบการบริหาร           

การจัดการและโครงสรางการรายงานทางการเงินภายในของกลุมบริษัทเปนเกณฑในการกำหนดสัดสวนงาน

ผลไดเสียสินทรัพยและหน้ีสินตามสวนงานเปนรายการท่ีเก่ียวของโดยตรงกับสวนงานหรือท่ีสามารถปนสวนใหกับสวนงาน       

ไดอยางสมเหตุสมผล รายการท่ีไมสามารถปนสวนไดสวนใหญประกอบดวย ดอกเบ้ียหรือเงินปนผลท้ังสวนของสินทรัพยและ   

รายได เงินใหกูยืม เงินกูยืมและดอกเบ้ียจาย และสินทรัพยและคาใชจายองคการ

Ê‹Ç¹§Ò¹ÀÙÁÔÈÒÊμÃ�
กลุมบริษัทดำเนินธุรกิจหลักในประเทศไทยเทาน้ัน ดังน้ันฝายบริหารจึงพิจารณาวากลุมบริษัทมีสวนงานทางภูมิศาสตรเพียง  

สวนงานเดียว

Ê‹Ç¹§Ò¹ Ø̧Ã¡Ô̈
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ขอมูลที่เก่ียวกับการดำเนินงานตามประเภทสวนงานทางธุรกิจ มีดังนี้
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¸ØÃ¡Ô¨à¾Å§áÅÐ Ố Ô̈μÍÅ ¸ØÃ¡Ô¨Ê×èÍ ¸ØÃ¡Ô¨âªÇ�ºÔ« ¸ØÃ¡Ô¨ÀÒ¾Â¹μÃ� ¸ØÃ¡Ô¨¡ÕÌÒ Í×è¹ æ ÃÇÁ ÃÒÂ¡ÒÃμÑ´ºÑÞªÕ ÃÇÁ

รายได 1,149,313,028.55 790,275,325.49 595,199,638.76 62,319,881.48        600,729,058.38 -               3,197,836,932.66 (301,938,033.54)       2,895,898,899.12

รายไดภายนอก 1,053,038,205.43 663,378,504.18 533,357,095.89 62,279,881.48        583,845,212.14 -               2,895,898,899.12 -                   2,895,898,899.12

รายไดภายใน 96,274,823.12 126,896,821.31 61,842,542.87 40,000.00            16,883,846.24 -               301,938,033.54 (301,938,033.54)       -                    

ตนทุนขายและบริการ 589,313,157.83 601,489,762.19 500,180,981.06 84,478,806.22        412,739,597.41 -               2,188,202,304.71 (220,664,060.56)       1,967,538,244.15

กําไร(ขาดทุน)ขัน้ตน 559,999,870.72 188,785,563.30 95,018,657.70 (22,158,924.74) 187,989,460.97 -               1,009,634,627.95 (81,273,972.98)        928,360,654.97

สินทรัพยถาวร 19,710,057.63 42,113,731.35 3,527,860.71 3,975,633.69         65,148,204.40 1,000,360.63 135,475,848.41 -                   135,475,848.41

ºÒ·

 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 ขอมูลท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานตามประเภทสวนงานทางธุรกิจ มีดังน้ี    

¸ØÃ¡Ô¨à¾Å§áÅÐ Ố Ô̈μÍÅ ¸ØÃ¡Ô¨Ê×èÍ ¸ØÃ¡Ô¨âªÇ�ºÔ« ¸ØÃ¡Ô¨ÀÒ¾Â¹μÃ� ¸ØÃ¡Ô¨¡ÕÌÒ Í×è¹ æ ÃÇÁ ÃÒÂ¡ÒÃμÑ´ºÑÞªÕ ÃÇÁ

รายได 1,007,086,655.95 669,578,850.10 539,655,916.87 133,515,565.49 50,634,791.08         -                2,400,471,779.49 (226,002,612.69)       2,174,469,166.80

รายไดภายนอก 926,183,323.46 537,292,221.58 527,426,598.50 133,515,565.49 50,051,457.77         -                2,174,469,166.80 -                  2,174,469,166.80

รายไดภายใน 80,903,332.49 132,286,628.52 12,229,318.37 -                 583,333.31            -                226,002,612.69 (226,002,612.69)       -                   

ตนทุนขายและบริการ 642,426,391.46 604,476,122.34 458,466,689.52 127,232,635.97 60,207,078.36         174,705.20          1,892,983,622.85 (231,148,878.34)       1,661,834,744.51

กําไร(ขาดทุน)ขัน้ตน 364,660,264.49 65,102,727.76 81,189,227.35 6,282,929.52 (9,572,287.28)         (174,705.20)         507,488,156.64 5,146,265.65         512,634,422.29

สินทรัพยถาวร 23,244,052.42 40,146,394.50 4,348,836.41 4,119,290.09 85,871,200.89         14,242,795.74       171,972,570.05 -                  171,972,570.05

ºÒ·
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21. ¡Í§·Ø¹ÊÓÃÍ§àÅÕéÂ§ªÕ¾
กลุมบริษัทและพนักงานไดรวมกันจัดต้ังกองทุนสำรองเล้ียงชีพข้ึนภายใตการอนุมัติจากกระทรวงการคลังตาม พ.ร.บ. 

กองทุนสำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซ่ึงประกอบดวยเงินท่ีพนักงานจายสะสมและเงินท่ีบริษัทฯและบริษัทยอยจายสมทบให 

22. ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂª´àªÂ¾¹Ñ¡§Ò¹
ในป 2553 บริษัทฯไดบันทึกการจายเงินชดเชยพนักงาน จากการปรับโครงสรางองคกรของบริษัทฯ จำนวนเงิน 5.17 ลานบาท 

(ป 2552: 3.45 ลานบาท) 

23. ¤‹ÒμÍºá·¹¼ÙŒºÃÔËÒÃ
คาตอบแทนผูบริหารประกอบดวย เงินเดือน โบนัส และผลประโยชนอ่ืนของกรรมการ  และผูบริหารของกลุมบริษัท 

24. à¤Ã×èÍ§Á×Í·Ò§¡ÒÃà§Ô¹
บริษัทฯและบริษัทยอยไมมีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินที่เปนตราสารอนุพันธเพื่อการเก็งกำไร

หรือเพ่ือการคา

¤ÇÒÁàÊÕèÂ§´ŒÒ¹¡ÒÃãËŒÊÔ¹àª×èÍ
บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเส่ียงดานการใหสินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีการคา แตอยางไรก็ตามบริษัทฯและบริษัทยอยมี        

นโยบายท่ีจะทำธุรกรรมกับผูคาท่ีมีสถานะทางการเงินท่ีดีเพ่ือลดโอกาสของการสูญเสียทางการเงิน ในกรณีท่ีมีลูกคาท่ีคาดวาจะ

เก็บ เงินไมได บริษัทฯและบริษัทยอยไดมีการต้ังคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ

¤ÇÒÁàÊÕèÂ§¨Ò¡ÍÑμÃÒ´Í¡àºÕéÂ
ความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ีย หมายถึงความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบ้ียในตลาด        

ซ่ึงสงผลกระทบตอการดำเนินงานและกระแสเงินสดของกลุมบริษัท ผูบริหารเช่ือวากลุมบริษัทมีความเส่ียงในอัตราดอกเบ้ีย      

นอยเน่ืองจากอัตราดอกเบ้ียเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมท่ีไดรับเปนอัตราตลาดและเงินกูยืมสวนใหญจะครบกำหนดในระยะ

เวลาอันส้ัน ดังนั้น กลุมบริษัทจึงไมไดปองกันความเส่ียงดังกลาว

¤ÇÒÁàÊÕèÂ§¨Ò¡¡ÒÃ¢Ò´ÊÀÒ¾¤Å‹Í§
กลุมบริษัทมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคลองโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดใหเพียง

พอตอการดำเนินงานของกลุมบริษัท  และเพ่ือทำใหผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง

ÁÙÅ¤‹ÒÂØμÔ¸ÃÃÁ
มูลคายุติธรรม หมายถึง จำนวนเงินท่ีผูซ้ือและผูขายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยหรือชำระหน้ีสินกัน ในขณะท่ี ท้ังสองฝาย

มีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปล่ียนกัน และสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะของผูท่ีไมมีความ

เก่ียวของกันกลุมบริษัทใชวิธีการและสมมติฐานดังตอไปน้ีในการประมาณมูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน เน่ืองจาก

เคร่ืองมือทางการเงินเหลาน้ีจะครบกำหนดในระยะเวลาอันส้ัน
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25. ÀÒÃÐ¼Ù¡¾Ñ¹áÅÐË¹ÕéÊÔ¹·ÕèÍÒ¨à¡Ô´¢Öé¹
25.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทฯมีภาระผูกพันเก่ียวกับหนังสือค้ำประกันจากธนาคารใหแก 

บริษัทฯ บริษัทยอยและบริษัทอื่นดังตอไปน้ี

 25.2 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีภาระผูกพันในการจายคาเชาอาคาร อุปกรณ 

และคาบริการตามสัญญา ดังน้ี

  

25.3 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทฯและบริษัทยอยถูกฟองรองเรียกคาเสียหาย เน่ืองจากการปฏิบัติงาน

เก่ียวกับการละเมิดลิขสิทธ์ิของบริษัทฯ จำนวนทุนทรัพย 257.39 ลานบาท และ 80.90 ลานบาท ตามลำดับ อยางไรก็ดีบริษัทฯ      

และบริษัทยอยไดต้ังประมาณการหน้ีสินรวมจำนวนเงิน 2.89 ลานบาท และ 2.62 ลานบาท ตามลำดับ ปจจุบันอยูระหวาง 

การพิจารณาของศาล 

25.4 บริษัทยอยไดทำสัญญาซ้ือลิขสิทธ์ิกับหนวยงานตางประเทศแหงหน่ึง โดยมีหน้ีสินท่ีจะตองจายชำระในระหวางป 2553 ถึง 

2557 เปนจำนวนเงินตามท่ีระบุในสัญญา  รวมค้ำประกันโดยบริษัทใหญ ธนาคารพาณิชยแหงหน่ึงออกหนังสือค้ำประกันตาม

คางวดท่ีถึงกำหนดชำระในแตละงวด

25.5 บริษัทยอยมีภาระจายชำระคาสัมปทานส่ือโฆษณาในโมเดิรนเทรด จำนวนเงิน 74.63 ลานบาท

25.6 บริษัทยอยทำสัญญาคาเชาท่ีดินกับบริษัทอ่ืน กำหนดระยะเวลา 9 ป ต้ังแตวันท่ี  1 มกราคม 2551 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 

2559 จำนวนเงินรวม 17.80 ลานบาท บริษัทฯมีภาระผูกพันท่ีจะตองจายคาเชาเดือนละ 0.23 ลานบาท

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  ลูกหน้ีการคามีราคาตามบัญชีใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม

เจาหน้ีการคามีมูลคายุติธรรมโดยคิดจากราคาตามบัญชีในงบดุล

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นและเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินมีราคาตามบัญชีใกลเคียงกับ

มูลคายุติธรรม ท้ังน้ีเน่ืองจากมีอัตราดอกเบ้ียท่ีผันแปรตามอัตราตลาด

ค้ำประกันใหบริษัทยอย 

(หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา)

ค้ำประกันใหบริษัทฯบริษัทยอยและบริษัทอื่น 

(หนวย : ลานบาท)

§º¡ÒÃà§Ô¹à©¾ÒÐ¡Ô¨¡ÒÃ§º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ

0.50

43.69

0.80

45.04

0.50

43.68

0.80

45.03

31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 255331 ธันวาคม 2552 31 ธันวาคม 2552

จายชำระภายใน

      1 ป

      2 ถึง 3 ป

§º¡ÒÃà§Ô¹à©¾ÒÐ¡Ô¨¡ÒÃ§º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ
ÅŒÒ¹ºÒ·

61.23

42.80

43.39

24.29
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25.7  บริษัทฯไดทำสัญญากับบริษัทสองแหงจำนวน 3 สัญญา เพื่อใชบริการเกี่ยวกับการรับสงสัญญาณโทรทัศน

ผานดาวเทียมโดย 2 สัญญาแรกมีกำหนดระยะเวลา 3 ป ซึ่งสัญญาดังกลาวสิ้นสุดในป 2555 และอีกสัญญา 

หน่ึงกำหนดระยะเวลา 5 ป สิ้นสุดในป 2558 โดยบริษัทฯ ตกลงจายคาธรรมเนียมสำหรับการใชบริการและจาย

คาใชจายตางๆที่เกี่ยวกับการใชบริการดังกลาวตามที่ระบุไวในสัญญา ท้ังนี้ บริษัทฯ ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ 

ที่ระบุไวในสัญญา

26. ¡ÒÃ Ñ̈´»ÃÐàÀ·ÃÒÂ¡ÒÃºÑÞªÕãËÁ‹
บริษัทฯ ไดมีการจัดประเภทรายการบัญชีในงบการเงินสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ใหม เพื่อใหสอดคลอง 

กับการจัดประเภทรายการบัญชีของงวดปจจุบัน ดังนี้

  

27. ¡ÒÃÍ¹ØÁÑμÔ§º¡ÒÃà§Ô¹
งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติใหออกโดยกรรมการผูมีอำนาจของบริษัทฯ เม่ือวันที่ 23 กุมภาพันธ 2554

งบดุล   

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น   

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ   

§º¡ÒÃà§Ô¹à©¾ÒÐ¡Ô¨¡ÒÃ§º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ

Ë¹‹ÇÂ : ¾Ñ¹ºÒ·
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