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1)   โครงสร้างและการดาํเนินงานของกลุ่มบริษัท 

1.1)   นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 บริษัท อารเ์อส จาํกัด (มหาชน) (“อารเ์อส” หรือ “บริษัทฯ”) ไดด้าํเนินการก่อตั�งในปี พ.ศ. 2519 

โดยเริ�มตน้จากการทาํธุรกิจเพลงครบวงจร ตอ่มาบริษัทฯ ไดแ้ปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน และไดท้าํการ 

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2546 ด้วยทุนจดทะเบียน 560 ล้านบาท  

และภายหลงัไดเ้ปลี�ยนชื�อเป็น “บริษัท อารเ์อส จาํกัด (มหาชน)” โดย ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ  

มีทนุจดทะเบียนที�ออกและเรียกชาํระแลว้ จาํนวน 972,496,946 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 1 บาท บริษัทฯ ไดข้ยาย

ธุรกิจมาอย่างต่อเนื�องจากธุรกิจเพลง ไปสู่ธุรกิจสื�อวิทยุ สื�อโทรทัศน ์และธุรกิจรบัจา้งและผลิตกิจกรรม  

โดยในปี 2557 บริษัทฯ ไดเ้ริ�มจาํหน่ายผลิตภณัฑส์ขุภาพและความงาม โฆษณาผ่านสื�อโทรทศัน ์“ช่อง 8” 

ในระบบดิจิทัล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ หมวดหมู่ทั� วไปแบบความคมชัดปกติ (Standard 

Definition) และวิทยุของบริษัทฯ รวมทั�งเปิดตัวสินคา้ผ่านช่องทางออนไลน ์และรา้นคา้ปลีกสมัยใหม่ 

พฒันาระบบเทเลเซลลซ์ึ�งใชร้วบรวม วิเคราะหข์อ้มูลลูกคา้ นาํเสนอสินคา้ ปิดการขาย และพฒันาระบบ

หลังการขายให้มีประสิทธิภาพ ช่วงปี 2561 - 2562 บริษัทฯ ยังคงพัฒนาและขยายช่องทางการ 

จัดจาํหน่ายอย่างต่อเนื�องผ่านธุรกิจพาณิชยข์องบริษัทฯ และไดร้่วมมือกับพันธมิตรช่องทีวีดิจิทัลต่างๆ 

นาํเสนอผลิตภณัฑใ์หเ้กิดความหลากหลาย ทั�งสินคา้สขุภาพและความงาม เครื�องใชส้่วนตวัและผลิตภัณฑ ์

ในครวัเรือน รวมถึงสินคา้เทคโนโลยีสมยัใหม ่หรือแก็ดเจ็ตตา่งๆ อีกทั�งพฒันาและเพิ�มจาํนวนทีมเทเลเซลล ์

เพื�อใหส้ามารถวิเคราะหข์อ้มูลลูกคา้อย่างแม่นยาํ และรองรบัจาํนวนลูกคา้ที�เพิ�มขึ �นรวมกว่า 1.6 ลา้นราย 

และในปี 2563  อารเ์อส เป็นหนึ�งในบริษัทที�มีการปรบัตวัอย่างรวดเร็ว ใหต้อบรบักบัการเปลี�ยนแปลงตาม

สถานการณโ์ควิด-19 พฒันาสินคา้ประเภทสุขภาพเพื�อตอบโจทยพ์ฤติกรรมลูกคา้ที�เปลี�ยนไปนาํแบรนด ์

“RS Mall” (อารเ์อส มอลล)์ ใหก้ลายเป็นแพลตฟอรม์นาํเสนอสินคา้และบริการเพื�อเสริมสรา้งสุขภาพที�ดี  

มีชีวิตที�ยืนยาวอย่างมีคุณภาพ ตามสโลแกน “เติมความสุขให้ทุกชีวิต” รวมถึงมุ่งมั�นพัฒนาการขาย

ออนไลนผ์่านแพลตฟอรม์ “COOLanything” (คลูเอนนี�ติง) ดว้ย นอกจากนี� บริษัทฯ ยงันาํระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเขา้มาใชท้ั�วทั�งองคก์ร รวมถึงพัฒนาระบบวิเคราะหข์อ้มูลลูกคา้และคอลเซ็นเตอรอ์ย่างเต็ม

รูปแบบ ทาํใหธุ้รกิจนี �เป็นเอกลกัษณไ์มเ่หมือนใคร และมีอตัราการเตบิโตอยา่งตอ่เนื�อง  

1.1.1)  เป้าหมายหลัก (Core Purpose) 

“สร้างแรงบันดาลใจ เติมเต็มชีวิตผู้คนด้วยความบันเทิง สินค้าและบริการ ที�สร้างสรรค ์

และมีคณุคา่” 

คตปิระจาํองคก์ร (Motto) 

“Passion to Win” 
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เป้าหมายการดาํเนินธุรกิจใน 5 ปีข้างหน้า (5-Year Business Direction) 

 อารเ์อส เป็นองคก์รที�ทาํธุรกิจรว่มกบั “โอกาส” ไมห่ยดุนิ�งและพรอ้มที�จะปรบัตวัอยูต่ลอดเวลาเพื�อ

สรา้งสรรคโ์อกาสทางธุรกิจ โดยบริษัทฯ มุ่งเนน้ความเป็นผูน้าํ และลงทนุอย่างต่อเนื�องเพื�อความยั�งยืนใน

ธุรกิจพาณิชย ์และ Entertainmerce Model (เอ็นเตอรเ์ทนเมิรซ์ โมเดล) โดยขยายไปยงัธุรกิจที�เกี�ยวเนื�องกนั 

ใหมี้สดัสว่นรายไดจ้ากธุรกิจใหมเ่พิ�มขึ �นอยา่งมีนยัสาํคญั เพื�อเสรมิความแข็งแกรง่ของรายไดร้วมของบริษัทฯ 

1.1.2)  การเปลี�ยนแปลงและพัฒนาการที�สาํคัญในช่วง 3 ปีที�ผ่านมา 

 บริษัทฯ ปรบัเปลี�ยนองคก์ร จากการเป็นผูน้าํในธุรกิจสื�อ มาเป็น ธุรกิจพาณิชย ์ที�มีคอนเทนต ์ 

ความบนัเทิงที�ทรงพลงั จาํหนา่ยสินคา้ทั�งของตนเองและพนัธมิตร รวมถึงมีระบบวิเคราะหข์อ้มลูลกูคา้ และ

ระบบเทเลเซลลผ์่านแบรนด ์“อารเ์อส มอลล”์ และ “คลูเอนนี�ติง” รวมถึงขยายช่องทางการจดัจาํหน่ายใหมี้

ความหลากหลายทั�งของตนเองและพนัธมิตรอยา่งตอ่เนื�อง  

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

 ปัจจบุนั อารเ์อส ดาํเนินธุรกิจหลกัแบง่ออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ ธุรกิจพาณิชย ์ธุรกิจสื�อ ธุรกิจเพลง

และอื�นๆ โดยธุรกิจพาณิชย ์มีสดัส่วนรายไดสู้งสุด ดาํเนินธุรกิจภายใตบ้ริษัท อารเ์อส มอลล ์จาํกัด และ

บริษัท ไลฟ์สตาร ์จาํกัด จาํหน่ายผลิตภัณฑส์ุขภาพและความงาม เครื�องใช้ส่วนตัวและผลิตภัณฑ์ใน

ครวัเรือน และสินคา้เทคโนโลยีสมยัใหม่ หรือแก็ดเจ็ตตา่งๆ ผ่านสื�อทกุช่องทางของบริษัทฯ ซึ�งประกอบไป

ดว้ย สื�อโทรทศัน ์โดยมี ช่อง 8 เป็นผูน้าํในกลุ่มทีวีดิจิทลั ภายใตบ้ริษัท อาร.์เอส.เทเลวิชั�น จาํกัด สื�อวิทยุ

ผ่านคลื�น COOLfahrenheit (คูลฟาเรนไฮต)์ รวมถึงผ่านช่องทางออนไลน์ และร้านค้าปลีกสมัยใหม่ 

นอกจากนี�บรษิัทฯ ไดมี้การลงทนุผา่นบริษัทย่อยตา่งๆ (รายละเอียดการลงทนุผ่านบริษัทย่อยแสดงในหวัขอ้

โครงสรา้งการถือหุน้) 

1.2)  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

ธุรกิจในปัจจบุนัของบริษัทฯ ประกอบดว้ย 3 ธุรกิจหลกั ไดแ้ก่ ธุรกิจพาณิชย ์ธุรกิจสื�อ ธุรกิจเพลง

และอื�นๆ 

1.2.1)  โครงสร้างรายได้  

ประเภทรายได ้

2561 2562 2563 

จาํนวน 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

จาํนวน 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

จาํนวน 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

ธุรกิจพาณิชย ์ 2,126.8 56 2,012.4 56 2,381.8 63 

ธุรกิจสื�อ 1,344.7 35 1,069.2 30 1,148.7 30 

ธุรกิจเพลงและอื�นๆ 355.2 9 529.5 14 244.2 7 

รวมรายได ้ 3,826.7 100 3,611.1 100 3,774.7 100 
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1.2.2)  ข้อมูลเกี�ยวกับผลิตภัณฑ ์

ธุรกิจพาณิชย ์(Commerce) 

      
1)  ลักษณะผลิตภัณฑ ์

 ธุรกิจพาณิชย ์หรือ คอมเมิรซ์ ดาํเนินงานภายใตบ้รษิัท ไลฟ์สตาร ์จาํกดั (“ไลฟ์สตาร”์) และ บรษิัท 

อารเ์อส มอลล ์จาํกดั (“อารเ์อส มอลล”์) ซึ�งเป็นบรษิัทยอ่ยของอารเ์อส โดยมีรูปแบบการดาํเนินงานแบง่เป็น 

“ไลฟ์สตาร”์ เป็นผูอ้อกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ ์โดยว่าจา้งผูร้บัจา้งผลิต ที�เรียกว่า Original Equipment 

Manufacturer หรือ OEM ผลิตสินคา้ทั�งดา้นสขุภาพและความงาม แบง่เป็น ผลิตภณัฑบ์าํรุงผิว (Skin Care) 

ภายใตแ้บรนด ์“Magique” (มาจีค) ผลิตภัณฑด์แูลเสน้ผม (Hair Care) ภายใตแ้บรนด ์“Revive” (รีไวฟ์) 

และผลิตภัณฑเ์สริมอาหาร (Food Supplement) ภายใตแ้บรนด ์“S.O.M.” (เอส.โอ.เอ็ม.) ผลิตภัณฑร์งันก 

ภายใตแ้บรนด ์“Reju” (รีจู) ซึ�งมุ่งเนน้ผลิตสินคา้ประเภทนวัตกรรมบนพื�นฐานของ “Science of Body & 

Mind” ใชว้ิทยาศาสตรเ์ป็นหลกัพื �นฐานในการวิจยั คน้ควา้หาผลิตภณัฑ ์เพื�อตอบโจทยก์ารดแูลสขุภาพของ

ผู้บริโภค เน้นการส่งเสริมและแก้ปัญหาแบบเบ็ดเสร็จในหนึ�งเดียว เพื�อให้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

มาตรฐานระดับสากล นอกจากนี� เมื�อปลายปี 2563 ไลฟ์สตารไ์ดเ้ปิดตัวแบรนดผ์ลิตภัณฑเ์สริมอาหาร 

“Vitanature+” (ไวตาเนเจอรพ์ลสั) ดว้ยผลิตภัณฑ ์5 ประเภท ซึ�งเนน้สารสกัดจากสมุนไพรที�มีประโยชนต์อ่

ร่างกาย มีสรรพคุณที�เข้าใจง่าย เข้าถึงผู้บริโภคเป็นวงกว้างมากขึ �น และวางตาํแหน่งทางการตลาด 

(Positioning) และราคาที�ถกูกว่าแบรนด ์เอส.โอ.เอ็ม. เหมาะกบัสถานการณโ์ควิดในปีที�ผ่านมาซึ�งมีผูบ้ริโภค

หนัมาใส่ใจการดแูลสขุภาพมากขึ �น แตก็่คาํนึงถึงการใชจ้่ายมากขึ �นดว้ยเช่นกนั สาํหรบัการผลิตสินคา้แต่ละ

ประเภท ไลฟ์สตารไ์ดร้่วมมือกับสถาบนัวิจยัและผูผ้ลิตสินคา้มาตรฐานสากลทั�งในและต่างประเทศผลิต

สินคา้คณุภาพที�ตอบโจทยล์กูคา้ โดยการผลิตสินคา้ จะเริ�มมาจากการวิเคราะหข์อ้มลูของตลาด รว่มกบัการ

คน้ควา้วิจยัโดยหอ้งวิจัยและทดลองชั�นนาํกับไลฟ์สตารที์�ทาํงานร่วมกัน รวมถึงการเก็บขอ้มูลจากลูกคา้

โดยตรงผ่านระบบเทเลเซลลข์องบริษัทฯ ซึ�งจะทาํใหเ้ขา้ใจถึงแนวโนม้และความตอ้งการของสภาพตลาด

โดยรวมและความตอ้งการของผูบ้ริโภคก่อนที�จะพฒันาสินคา้แต่ละประเภท โดยทั�งก่อนและระหว่างการ

จาํหนา่ยสินคา้แตล่ะประเภทจะมีการสุ่มตรวจสอบคณุภาพสินคา้โดยนาํสง่ส่วนประกอบเพื�อการตรวจสอบ

กับหอ้งวิจยัอย่างสมํ�าเสมอ โดยบริษัทฯ จาํหน่ายสินคา้ผ่านช่องทางการขายของบริษัทฯ ทั�งแพลตฟอรม์

ของ “อารเ์อส มอลล”์ และ “คลูเอนนี�ติง” รวมถึงจาํหน่ายผ่านออนไลนม์ารเ์ก็ตเพลส และ Modern Trade 

(รา้นคา้ปลีกสมยัใหม)่  

 ช่องทางการขายหลักของธุรกิจพาณิชย ์ดาํเนินงานภายใต ้อารเ์อส มอลล ์ผ่านช่องทางทั�ง

ออฟไลนแ์ละออนไลน ์เป็นแพลตฟอรม์ที�จาํหน่ายสินคา้และบริการเพื�อเสริมสขุภาพ และการมีชีวิตที�ดีแบบ
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องคร์วม (Good Health & Wellbeing) ที�ไดร้บัการรนัตีคณุภาพและผ่านการรบัรองมาตรฐานจากองคก์าร

อาหารและยา ใหผู้บ้ริโภคไดใ้ชชี้วิตอย่างสะดวกสบาย มีความสุข และสุขภาพแข็งแรง ดว้ยสินคา้ดา้น

สขุภาพ ความงาม แฟชั�น เครื�องใชไ้ฟฟ้า เครื�องใชภ้ายในบา้น และอาหารสตัว ์ทั�งจากไลฟ์สตาร ์และสินคา้

ของพนัธมิตรซึ�งเป็นเจา้ของสินคา้โดยตรง รวมทั�งสิ �นกว่า 200 รายการ โดยจะมีการสุ่มตรวจสินคา้ทั�งก่อน

นาํสง่เขา้คลงัสินคา้และในระหวา่งที�ออกจากคลงัไปถึงมือผูบ้ริโภค  

 ในปีที�ผ่านมา อารเ์อส มอลล์ ได้เพิ�มความหลากหลายของการโฆษณาและนาํเสนอสินคา้ 

ที�แตกตา่งในแตล่ะคอนเทนตแ์ละแตล่ะช่วงเวลา ผ่านการขยายตวัในหลากหลายช่องทางทั�งออฟไลนแ์ละ

ออนไลน ์ประกอบไปดว้ย 1) สื�อออฟไลนที์�บริษัทฯ เป็นเจา้ของ ไดแ้ก่ ช่อง 8 รวมถึงการขยายไปยงัช่องทีวี

ดิจิทลัซึ�งเป็นพันธมิตรของบริษัทฯ ทั�งเวิรค์พอยทที์วี และอมรินทรที์วี รวมถึงช่องอารเ์อส มอลล ์ผ่านทีวี

ดาวเทียม ที�สามารถเขา้ถึงผูช้มไดร้วมกันกว่า 5 ลา้นคนตอ่วนั 2) สื�อออนไลนบ์นแพลตฟอรม์ของบริษัทฯ 

ไดแ้ก่ เว็บไซต ์www.rsmall.co.th และ LINE SHOP (ไลนช์อ้ป) ผ่าน @RS Mall ซึ�งมีผูต้ิดตาม (Followers) 

รวมกันกว่า 650,000 บัญชี รวมถึงแพลตฟอรม์ออนไลนช์ั�นนาํอื�นๆ เช่น Shopee และ Lazada 3) หาก

ลูกคา้มีความประสงคที์�จะซื �อสินคา้และบริการ สามารถติดต่อสั�งซื �อสินคา้และบริการผ่านเทเลเซลลแ์ละ/

หรือดิจิทัลมารเ์ก็ตติ �ง โดยบริษัทฯ พัฒนาระบบเทเลเซลลอ์ย่างต่อเนื�อง เพื�อรองรับจาํนวนฐานลูกคา้ 

ณ สิ �นปี 2563 ที� เติบโตสูงขึ �นกว่า 1.6 ล้านราย โดยได้พัฒนาการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเชิงลึก และ

หลากหลายมิต ิเพิ�มเตมิจากการวิเคราะหล์กูคา้จากจาํนวนการสั�งซื �อซํ�า ทาํใหส้ามารถวิเคราะหข์อ้มลูลกูคา้

ไดแ้มน่ยาํและตรงกบัความตอ้งการและไลฟ์สไตลข์องลกูคา้เพิ�มขึ �น รวมถึงพฒันาทกัษะและความสามารถ

ของทีมเทเลเซลลที์�โทรออก (outbound call center) ให้สามารถนาํเสนอสินคา้ไดต้อบโจทยข์องลูกคา้  

และปิดการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั�งไดน้าํเทคโนโลยี Predictive Dialing System หรือ PDS  

เขา้มาใชเ้ชื�อมตอ่กบัระบบ outbound call center ทาํใหไ้ดผ้ลลพัธใ์นการตดิตอ่ไดส้งูสดุ โดยลดการสญูเสีย

ที�เกิดจากการโทรแลว้ไม่มีผูร้บั โทรแลว้สายไม่ว่าง หรือโทรแลว้เขา้สู่ระบบฝากขอ้ความ และในปี 2564 

บริษัทฯ จะยงัคงพฒันาระบบ PDS อย่างต่อเนื�อง เพื�อใหค้รอบคลุมการโทรหาลกูคา้ครบทั�ง 1.6 ลา้นราย

และมีประสิทธิภาพสงูสดุ 

 นอกจากนี� อารเ์อส มอลล ์ยังเล็งเห็นความสาํคญัของกลุ่มลูกคา้เดิมที�มีความภักดีต่อแบรนด ์

ดว้ยการเพิ�มทีมระบบหลังการขาย (Customer Relationship Management (CRM)) เพื�อดูแลลูกคา้คน

สาํคญัระดบัวีไอพี สรา้งความพึงพอใจ รกัษาฐานลกูคา้ใหมี้ความภกัดีตอ่แบรนด ์อารเ์อส มอลล ์และเพิ�ม

จาํนวนการสั�งซื �อซํ�าใหสู้งขึ �นดว้ย รวมถึงการพฒันาทีม Marketing and Campaign ผ่านกิจกรรมการขาย

และการตลาดตลอดทั�ง ปี  เช่น “RS Mall New Year Celebration 2020” “RS Mall Mega Cashback”  

“RS Mall Mid Year Super Sale” “Happy Mom รกัสดุใจมอบใหแ้ม”่ “RS Mall 1st Anniversary ฉลอง 1 ปี

แจกฟรี 3 ตอ่” และโปรโมชั�น “Flash Sale” เพื�อกระตุน้การจบัจา่ยใชส้อยของลกูคา้ ผา่นการเลือกสรรสินคา้

ที�ตอบโจทยโ์ดยเฉพาะในชว่งสถานการณโ์ควิด-19 ซึ�งลกูคา้หนัมาใสใ่จสขุภาพ และใชเ้วลาอยูบ่า้นมากขึ �น 
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 อีกหนึ�งช่องทาง ซึ�งบริษัทฯ เล็งเห็นว่าเป็นช่องทางที�ตอบโจทยพ์ฤติกรรมคนเมืองที�ชื�นชอบการ 

ชอ้ปปิ�งออนไลน ์นอกเหนือจากการขายและโฆษณาสินคา้ผ่านสื�อวิทยุคลื�นคลูฟาเรนไฮตน์ั�น ในปี 2563 

บริษัทฯ ไดเ้ปิดตวัช่องทางใหม่สาํหรบัการชอ้ปปิ�งผ่าน Application (แอปพลิเคชนั) คลูลิซึ�ม ภายใตเ้มนชืู�อ 

COOLanything ซึ�งผูฟั้งสามารถฟังเพลงและชอ้ปปิ�งออนไลนไ์ปพรอ้มกนั โดยมี unique IP address (UIP) 

ที�เขา้ฟังบนแพลตฟอรม์กว่า 1.8 ลา้น UIP ตอ่เดือน และกวา่รอ้ยละ 60 เป็นกลุม่คนเมือง ที�มีอายเุฉลี�ยนอ้ย

กว่าผูช้มผ่านหนา้จอโทรทัศน ์ซึ�งเป็นอีกปัจจัยหนึ�งที�ธุรกิจพาณิชยจ์ะสามารถเพิ�มจาํนวนฐานลูกค้าได้

หลากหลายขึ �น 

 บรษิัทฯ ไดจ้ดัจา้งบรษิัทภายนอกในการสง่สินคา้แก่ลกูคา้ สาํหรบัลกูคา้ในพื �นที�เขตกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล จะไดร้ับสินคา้ภายในวันถัดจากวันที�สั� งซื �อสินคา้และบริการ และลูกคา้ในพื �นที�ต่างจังหวัด  

จะไดร้บัสินคา้ภายใน 1-5 วนั โดยสามารถเลือกชาํระเงิน ไม่ว่าจะเป็นการชาํระเงินปลายทาง หรือชาํระเงิน

ผา่นบตัรเครดติก็ไดเ้ชน่กนั อยา่งไรก็ตาม กวา่รอ้ยละ 99 ลกูคา้เลือกเป็นการชาํระเงินสดปลายทาง 

2)  การตลาดและการแข่งขัน 

 ปี 2563 เป็นปีที�ตลาดคา้ปลีกของไทยไดร้บัผลกระทบจากสถานการณโ์ควิด-19 ทั�งจากมาตรการ

ล็อคดาวนแ์ละกาํลงัซื �อของผูบ้ริโภคที�ยงัอ่อนตวัลงตอ่เนื�อง โดยศนูยว์ิจยักสิกรไทยคาดว่า ยอดคา้ปลีกจะ

หดตวัลดลงรอ้ยละ 6.0 เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนที�ขนาดตลาด 4-5 ลา้นลา้นบาท อย่างไรก็ตาม 

รฐับาลไดมี้มาตรการชว่ยเหลือทั�งผูป้ระกอบการและประชาชน เชน่ มาตรการ “คนละครึ�ง” ที�ชว่ยหนนุตลาด

คา้ปลีกในช่วงไตรมาสสุดทา้ยของปี 2563 และทาํใหร้ายไดก้ระจายไปยังรา้นคา้ปลีกที�เป็นรา้นคา้ปลีก

ดั�งเดมิ (Traditional trade) เชน่ รา้นคา้ปลีกขนาดเล็ก โชหว่ย รา้นธงฟ้า  

 อย่างไรก็ตาม สถานการณ์โควิด-19 ไดส้่งผลต่อรูปแบบการดาํเนินธุรกิจคา้ปลีกที�คาดว่าจะ

เปลี�ยนแปลงไปในระยะขา้งหนา้ หลงัจากที�ผูบ้ริโภคมีการเรียนรูพ้ฤติกรรมใหม่ๆ จนเกิดความเคยชิน และ

กลายเป็นเรื�องปกติ (New normal) โดยเฉพาะการหันมาซื �อสินคา้ออนไลนก์ันมากขึ �น และกลา้ที�จะซื �อ

สินคา้กลุ่มใหม่ๆ อย่างอาหาร และสินคา้อุปโภคบริโภคในช่องทางนี �มากขึ �นดว้ยเช่นกัน พฤติกรรมต่างๆ 

เหล่านี �น่าจะยงัคงมีอยู่ในระยะยาวภายหลงัสถานการณโ์ควิด-19 คลี�คลายลง ซึ�งการเปลี�ยนแปลงดงักลา่ว 

ส่งผลใหผู้ป้ระกอบการคา้ปลีกไม่ว่าจะเป็นรา้นคา้ปลีกสมยัใหม่ หรือ SMEs ต่างตอ้งเร่งทบทวนและปรบั 

กลยทุธก์ารทาํธุรกิจเขา้หาตลาดออนไลนม์ากขึ �นและเร็วขึ �น เนื�องจากการทาํการขายผ่านช่องทางหนา้รา้น

เพียงอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอที�จะสรา้งรายไดห้รือไม่คุม้กับการลงทนุ แตท่ั�งนี � ผูป้ระกอบการคา้ปลีก

อาจจะตอ้งเลือกแพลตฟอรม์ที�เหมาะสมกบัสินคา้ของตนเองและสามารถตอบโจทยก์ลุม่ลกูคา้เปา้หมายได ้

รวมถึงคุณภาพของการให้บริการที�สรา้งความประทับใจให้กับผู้บริโภค โดยเฉพาะความสะดวกและ

ปลอดภัยในการชาํระเงิน ตลอดจนความรวดเร็วในการจดัส่งสินคา้ ยงัคงเป็นปัจจยัสาํคญัสาํหรบัการทาํ

การตลาดผา่นชอ่งทางออนไลน ์
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 จากข้อมูลของนายกสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย สาํหรับมูลค่าตลาด  

e-Commerce ไทย ระบุว่า ในปี 2563 โควิด-19 เป็นตวัเร่งใหเ้กิดการเติบโตมากขึ �น โดยคาดว่าปี 2563  

จะมีอตัราการเตบิโตที�รอ้ยละ 35 และคาดการณว์า่มลูคา่ตลาดจะอยูที่�ราว 220,000 ลา้นบาท ซึ�งมากกวา่ปี 

2562 ที�มูลค่าตลาดอยู่ที� 163,300 ลา้นบาท โดยช่องทางออนไลนที์�เติบโตสูง ไดแ้ก่ Social Commerce 

(โซเชียลคอมเมิรซ์) ซึ�งพบว่าผูบ้ริโภคชาวไทยชอ้ปปิ�งออนไลนผ์่านชอ่งทางนี �มีสดัส่วนสงูถึงรอ้ยละ 38 และ

ยังมีแนวโนม้เพิ�มขึ �น ทาํใหช้่องทางนี �ไดร้บัความสนใจเพิ�มขึ �นจากแพลตฟอรม์ต่างๆ อาทิ LINE ผลักดนั 

LINE Shopping (ไลนช์อ้ปปิ�ง) ใหเ้ตบิโต พรอ้มกบัตั�งเปา้เป็นโซเชียลคอมเมิรซ์อนัดบั 1 ในอนาคต 

 ณ สิ �นปี 2563 รายได้กว่าร้อยละ 90 ของธุรกิจพาณิชย์ของอาร์เอส เป็นการโฆษณาและ 

จดัจาํหนา่ยผ่านสื�อออฟไลนข์องบริษัทฯ หากพิจารณาในแง่การแข่งขนั ถือไดว้า่ บรษิัทฯ ไมมี่คูแ่ขง่โดยตรง 

จากพฤติกรรมการซื �อของลูกค้าผ่านช่องทางดังกล่าว ซึ�งเกิดจากความพึงพอใจและการตัดสินใจซื �อ

ผลิตภณัฑจ์ากคณุสมบตัิของผลิตภณัฑ ์ราคา รวมถึงการจดัทาํโปรโมชั�น ที�ตรงกบัความตอ้งการของลกูคา้

ในขณะนั�นๆ อีกทั�งกลุ่มผูช้ม ผูฟั้ง รวมถึงแฟนเพลง และแฟนรายการที�เขา้ถึงสื�อของบริษัทฯ ก็มีความ

แตกตา่งจากสื�อของบริษัทอื�น ณ ช่วงเวลาเดียวกนัดว้ย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มิไดห้ยดุนิ�งที�จะพฒันาช่อง

ทางการขายออนไลน ์เห็นไดจ้ากการเพิ�มช่องทางการขายออนไลนเ์พิ�มขึ �น รวมถึงการทาํโปรโมชั�นและการ

สรา้ง engagement กบัลกูคา้ใหเ้หมาะสมและเขา้ถึงลกูคา้ออนไลนแ์ตล่ะชอ่งทางมากขึ �นดว้ย 

3)  การจัดหาผลิตภัณฑห์รือบริการ 

 ไลฟ์สตารร์ว่มมือกบัสถาบนัวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ ์ทั�งในไทยและตา่งประเทศเป็นผูค้ิดคน้สตูร

ส่วนผสมที�สาํคญัในแตล่ะผลิตภณัฑ ์เมื�อไดส้่วนผสมหรือสารสกดัที�สาํคญัแลว้จะนาํมาผลิตโดยผูผ้ลิตชั�น

นาํระดบัประเทศ และผลิตภัณฑบ์างส่วนที�จาํหน่ายอยู่บนแพลตฟอรม์อารเ์อส มอลล ์และ คูลเอนนี�ติง  

เกิดจากความรว่มมือกับพนัธมิตรซึ�งเป็นผูร้บัจา้งผลิตผลิตภณัฑที์�มีคณุภาพ นาํผลิตภณัฑม์าโฆษณาและ

จาํหนา่ยผา่นชอ่งทางการขายของบรษิัทฯ  

ธุรกิจสื�อ   

1)  ลักษณะผลิตภัณฑ ์ประกอบดว้ย 2 สื�อหลกั ไดแ้ก่ สื�อโทรทศัน ์และสื�อวิทย ุ

ธุรกิจสื�อโทรทัศน ์

 จากสถานการณโ์ควิด-19 ในปี 2563 กระทบงบโฆษณาผ่านช่องทีวีดาวเทียมซึ�งลดลงอย่างมาก 

ทาํใหอ้ารเ์อสตดัสินใจยุติการประกอบธุรกิจทีวีดาวเทียม และคงไวซ้ึ�งการประกอบธุรกิจทีวีดิจิทลัช่อง 8  

ซึ�งมีเรตติ �งอยูใ่นกลุม่ผูน้าํ โดยมีรูปแบบและกลุม่เปา้หมายดงันี � 
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 สถานีโทรทศัน ์“ช่อง 8” ภายใตค้อนเซปต ์“ใครๆ ก็ดชู่อง 8 กดเลข 27” นาํเสนอรายการที�ตอบ

โจทยค์วามตอ้งการของกลุ่มผูช้มโทรทศันส์่วนใหญ่ของประเทศ วางคอนเซปตใ์หเ้ป็นฟรีทีวีที�เขา้ถึงผูค้นได้

หลากหลายเพศและวยั โดยมีรายการที�เป็นแมเ่หล็กของช่อง ไดแ้ก่ รายการในกลุม่กีฬามวยที�มีเรตติ �งอนัดบั

หนึ�ง ไดแ้ก่ “มวยไทยซุปเปอรแ์ชมป์” “มวยฮารด์คอร ์มวยพนัธุด์”ุ ที�มีเอกลกัษณแ์ตกตา่งคือการใชน้วมแบบ

เปิดนิ �วในการตอ่ย (นวม MMA) “มวยมนัสช์อ่ง 8” และ “นกัสูเ้จา้สงัเวียน” ในปี 2563 ชอ่ง 8 ยงัไดพ้นัธมิตร

ใหม่ร่วมกันจัดทัวรน์าเมนทม์วยไทยระดบัโลก “ไทยไฟท”์ ยกระดบัการแข่งขันมวยไทยขึ �นสู่ระดบัสากล 

 สาํหรบัละครใหมใ่นปี 2563 ลดลงจากปีก่อน เนื�องจากการใชง้บโฆษณาผา่นสื�อทกุชอ่งทางลดลง

ในช่วงสถานการณโ์ควิด -19 ทาํใหช้่อง 8 รีรนัละครบางส่วนเพื�อควบคมุตน้ทุนการผลิต โดยมีละครใหม่ 

ไดแ้ก่ “เรือนสายสวาท” “ปอบผีเจา้” “สะใภไ้รศ้กัดินา” “ภูตรตัติกาล” และ “ขมุทรพัยล์าํโขง” ยงัคงเนน้ผลิต

ละครคณุภาพในแนวดราม่า แฟนตาซี ลี �ลบั และความเชื�ออย่างต่อเนื�อง รวมถึงรายการข่าวกับสโลแกน 

“ข่าวช่อง 8 เขา้ใจง่าย เชื�อถือได”้ และเพิ�มพิธีกรที�มีสไตลก์ารนาํเสนอข่าวที�หลากหลายในแต่ละช่วงเวลา 

ทั�งรายการ “คยุขา่วเชา้รุง่อรุณ” “คยุขา่วเชา้” “ขา่วเดน่” “ขา่วใหญ่” “คยุขา่วเย็น" และ “เกาะตดิขา่ว” รวมถึง

รายการข่าวเกี�ยวกบัปากทอ้งชาวบา้น เรื�องรอ้งทกุข ์พาชิมเมนเูด็ด และสถานที�ท่องเที�ยวสดุฮิตตา่งๆ “ปาก

ทอ้งตอ้งรู”้ นอกจากนี� ยงัเพิ�มความบนัเทิงดว้ยรายการวาไรตี �ที�หลากหลาย ไดแ้ก่ “ครวัลั�นทุง่” “อึ �งทึ�งเสียว” 

“แซ่บ 108” “เรื�องวา้วเล่าโลก” “เฉียด” “นายจ๋าทาสมาแลว้” และ “ราคาพารวย” นาํเสนอในรูปแบบเอ็น

เตอรเ์ทนเมิรซ์ โมเดล โดยเป็นคอนเทนตเ์ชื�อมกบัการขายสินคา้ในแตล่ะช่วงของรายการ และไม่ทาํใหผู้ช้ม

เสียอรรถรสในการชมรายการนั�นๆ ทั�งนี � ชอ่ง 8 ยงัคงมีเรตติ �งในอนัดบัผูน้าํจากการสาํรวจของ AGB Nielsen 

Media Research (Thailand) ตลอดปี 2563 

 กลยุทธห์ลกัของช่อง 8 คือ การสรา้งรายไดจ้ากกลยุทธเ์กา้อี � 4 ขา ซึ�งไม่พึ�งพิงรายไดเ้ฉพาะการ

ขายโฆษณาเพียงอยา่งเดียว แตช่อ่ง 8 สามารถสรา้งรายไดจ้าก 4 ชอ่งทาง ไดแ้ก่ การขายโฆษณาแก่ลูกคา้

ภายนอก การขายโฆษณาแก่อารเ์อส มอลล ์เพื�อตอ่ยอดสู่ธุรกิจพาณิชย ์การขายลิขสิทธิ�คอนเทนตที์�มีอยู่

เดิมและที�ผลิตใหม่ และการขายพ่วงการทาํอีเว้นท ์จะเห็นไดว้่า ในปี 2563 ช่อง 8 มีรายไดจ้ากทั�ง 4 

ชอ่งทางเพิ�มขึ �น พรอ้มกบัการควบคมุตน้ทนุการผลิตอยา่งมีประสิทธิภาพ อีกทั�งไดน้าํรอ่งดว้ยการผลิต “โลก

ทั�งใบใหน้ายคนเดียวเดอะซีรีส”์ โดยเป็นการรีเมคมาจากภาพยนตรเ์ดิมซึ�งเป็นลิขสิทธิ�ของอารเ์อส ขายเป็น

ลิขสิทธิ�สูแ่พลตฟอรม์ออนไลน ์(OTT) กบัพนัธมิตรในตา่งประเทศ  
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2)  การตลาดและการแข่งขัน 

 อุตสาหกรรมสื�อโทรทศันมี์การแข่งขนัเพื�อแย่งชิงสายตาคนดแูละเม็ดเงินโฆษณารุนแรงขึ �นทกุปี 

แมว้า่ในปี 2562 ทางสาํนกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน ์และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ หรือ กสทช. จะอนุญาตใหช้่องทีวีดิจิทลัจาํนวน 7 ช่องยุติการออกอากาศและคืนใบอนุญาตการ

ประกอบกิจการ ทาํให้มีจาํนวนช่องทีวีดิจิทัลเหลืออยู่ทั�งสิ �น 15 ช่อง ก็มิไดท้าํให้การแข่งขันในธุรกิจนี � 

ลดนอ้ยลง และยงัคงกระจกุตวัอยูใ่นชอ่งผูน้าํเทา่นั�น ชอ่ง 8 ในฐานะที�เป็นชอ่งที�มีประสบการณใ์นการทาํสื�อ

โทรทัศน์มาอย่างยาวนานจากการที� เคยอยู่ในธุรกิจทีวีดาวเทียมมาก่อน ทําให้บริษัทฯ มีความรู้

ความสามารถ ผลิตผลงานที�มีคณุภาพไดถ้กูใจผูช้มเป็นอยา่งดีมาอยา่งตอ่เนื�อง แมว้า่จาํนวนผูช้มทีวีในช่วง 

5 ปีที�ผ่านมาจะไม่เปลี�ยนแปลงมากนกั ท่ามกลางภาวะอุตสาหกรรมสื�อโดยรวมที�ยงัคงชะลอตวัลงอย่าง

ตอ่เนื�องโดยเฉพาะอย่างยิ�งในช่วงสถานการณโ์ควิด-19 โดยมีมูลค่าเม็ดเงินโฆษณาผ่านสื�อโทรทศันใ์นปี 

2563 ลดลงร้อยละ 10 จากปี 2562 แต่ยังคงเป็นสื�อที� มีสัดส่วนการใช้งบโฆษณาสูงที�สุดที�ร ้อยละ 59  

จากงบโฆษณาโดยรวม 

 จากการแขง่ขนัของผูป้ระกอบการอย่างสงูในปัจจบุนั ประกอบกบัสภาพเศรษฐกิจที�มีการชะลอตวั 

ทาํใหเ้ม็ดเงินโฆษณาในระบบค่อนขา้งจาํกัด และบางส่วนถูกยา้ยไปสาํหรบัการโฆษณาผ่านสื�อออนไลน ์

ดงันั�น การจะอยู่ใหไ้ดใ้นอตุสาหกรรมนี � การผลิตรายการใหโ้ดดเดน่ เป็นที�สนใจ และตรงกบัความตอ้งการ

ของกลุม่เปา้หมาย รวมถึงการบรหิารตน้ทนุการผลิตรายการอยา่งเหมาะสมเป็นปัจจยัที�สาํคญัอยา่งยิ�ง และ

อีกสิ�งหนึ�งที�ละเลยไม่ได้ ก็คือ การผลิตและขายคอนเทนตใ์ห้กับสื�อออนไลน์ทั�งในและต่างประเทศ  

ก็จะเป็นรายไดส้ว่นเพิ�มอีกทางหนึ�ง  

 การแข่งขนักันอย่างสูงดว้ยความเขม้ขน้และหลากหลายของคอนเทนตบ์นช่องทีวีดิจิทลั ทาํให ้

การรับชมผ่านช่องทีวีดาวเทียมมีจาํนวนลดน้อยลง บริษัทฯ จึงไดยุ้ติการประกอบธุรกิจทีวีดาวเทียม  

อย่างไรก็ตาม ดว้ยตน้ทนุที�ไม่สงูนกัของการเช่าช่องทีวีดาวเทียม และการไดส้ายตาผูช้มที�หลากหลายและ

ไม่ซ ํ�ากบัทีวีดิจิทลั บริษัทฯ จึงพิจารณาการเช่าช่องทีวีดาวเทียมเพื�อใชใ้นธุรกิจพาณิชย ์ภายใตชื้�อช่อง RS 

Mall Channel ซึ�งเป็นการขายสินคา้ของอารเ์อส มอลล ์ตลอด 24 ชั�วโมง 

 กลยทุธก์ารตลาด นอกจากกาํหนดกลุ่มผูช้มเปา้หมายที�ชดัเจน การออกแบบและผลิตรายการให้

มีคณุภาพนั�น บรษิัทฯ ยงัไดน้าํจดุแข็งทางการแขง่ขนัของกลุ่มผูช้มช่อง 8 ซึ�งเนน้ไปที�กลุม่ผูช้มอาย ุ35 ปีขึ �น

ไป เนื�องจากยงัเป็นกลุ่มผูช้มหลกัที�ดรูายการทีวี เป็นตลาดขนาดใหญ่ และมีความสามารถในการซื �อสูง 

นาํมาใชเ้ป็นองคป์ระกอบหลกัในการผลิตรายการ เมื�อผนวกเขา้กบัจุดแข็งของทีมงานที�มีความเชี�ยวชาญ

และมีประสบการณใ์นการผลิตสื�อรายการโทรทัศน ์ทาํใหผ้ลงานการผลิตมีคณุภาพและมีผลตอบรบัที�ดี  

การวางโครงสรา้งใหเ้กิดความคล่องตวัในการบริหารจดัการ และการบริหารตน้ทุน โดยใชพ้นักงานของ

บริษัทฯ ในการผลิตงานส่วนหนึ�ง และใชก้ารจา้งงานบคุลากรภายนอก (Outsourcing) อีกส่วนหนึ�ง รวมถึง

การบริหารตน้ทนุของสื�อโทรทศันใ์หเ้ป็นไปตามแผนที�วางไวแ้ละเกิดประสิทธิภาพสงูสดุ นอกจากนี� บริษัทฯ 

ยงัมุง่เนน้การสรา้งคณุภาพรวม เพื�อใหเ้ป็นที�ยอมรบัและไวว้างใจจากทั�งผูช้มและลกูคา้ ไมเ่ฉพาะแตใ่นส่วน
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ของการวิเคราะหค์วามตอ้งการของผู้ชมซึ�งเป็นกลุ่มเป้าหมาย เพื�อพัฒนารูปแบบการผลิตรายการให้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มผูช้มและลูกคา้ และทาํใหค้วามนิยมในตวัรายการสงูขึ �น แตย่งัรวมถึง

อีกส่วนที�สาํคญั คือ คณุภาพการผลิตที�สรา้งความพึงพอใจใหก้ับผูช้มและลกูคา้ รวมถึงดา้นการบริการทั�ง

ก่อนและหลงัการขาย เช่น การตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้อย่างรวดเร็วและแม่นยาํ การรบัฟังและ

แกปั้ญหาใหก้บัลกูคา้ การจดัทาํแพ็คการขายโฆษณาใหค้รบทกุมิต ิและตรงกบัความตอ้งการของลกูคา้เพื�อ

ประโยชนส์งูสดุ เป็นตน้ 

3)  การจัดหาผลิตภัณฑห์รือบริการ 

 บริษัทฯ ไดเ้ซ็นสัญญากับบุคลากร และมีการคัดสรรบุคลากรทั�งเบื �องหน้าและเบื �องหลังที� มี

ศกัยภาพ มีความเชี�ยวชาญ และเป็นที�ยอมรบัของกลุม่เปา้หมาย โดยในสว่นของบคุลากรเบื �องหนา้ มุง่เนน้

ที�ศิลปินนักแสดงในสังกัดของบริษัทฯ และอีกส่วนหนึ�งไดม้าจากการคดัเลือกนักแสดง และศิลปินอิสระ 

สาํหรบัทีมงานผลิตนั�น ในส่วนของการสรา้งสรรครู์ปแบบงานและการควบคมุการผลิตเป็นการจดัการโดย

ทีมงานของบริษัทฯ ส่วนของการดาํเนินการผลิตอยู่ในรูปแบบของพนกังานภายในส่วนหนึ�ง และอีกส่วนหนึ�ง

เป็นการจา้งผลิต โดยบริษัทฯ มีพนัธมิตรซึ�งเป็นบริษัทชั�นนาํทั�งในและตา่งประเทศ ในการคดัเลือกรายการที�

มีความแปลกใหมม่านาํเสนอตอ่ผูช้มอยา่งสมํ�าเสมอ  

ธุรกิจสื�อวิทยุ   

1)  ลักษณะผลิตภัณฑ ์

 

คลูลิซึ�มดาํเนินธุรกิจผ่านระบบคลื�นความถี�วิทยุ FM 93.0 MHz ภายใตค้ลูฟาเรนไฮต ์และผ่าน

ชอ่งทางออนไลนที์� www.COOLISM.net รวมถึงแอปพลิเคชั�นคลูลิซึ�มบนมือถือ โดยมีรายละเอียดดงันี � 

 

สถานีวิทย ุ คลูฟาเรนไฮต ์

ผูใ้หส้มัปทานคลื�นวิทย ุ สถานีวิทยเุสียงจากทหารเรือ 

วนัและเวลาออกอากาศ 24 ชั�วโมง 

สญัญาณสง่ครอบคลมุพื �นที� กรุงเทพฯ ปรมิณฑล และทั�วประเทศ ผา่นออนไลนแ์ละโทรศพัทมื์อถือ 

แนวคดิ (Concept) Music Lifestyle Content 

กลุม่ผูฟั้งเปา้หมายหลกั Urbanista อายรุะหวา่ง 18-44 ปี 
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 คูลฟาเรนไฮต ์ดาํเนินการตามกลยุทธ ์Digital Transformation ไม่ยึดติดแบรนดไ์วก้ับช่องทาง

วิทย ุFM Analog เทา่นั�น แตรุ่กสูแ่พลตฟอรม์ดจิิทลั และยงัคงรกัษาแพลตฟอรม์วิทยคุวบคูก่นัไป ในรูปแบบ 

Hybrid บริษัทฯ ยงัคงประกอบกิจการวิทยเุชิงพาณิชยเ์ต็มรูปแบบ โดยยงัคงเนน้รกัษาฐานความนิยมไวไ้ด้

อย่างต่อเนื�อง จนทาํใหใ้นปัจจุบนั คลูฟาเรนไฮต ์ภายใตค้อนเซปต ์“Music Lifestyle Content” สามารถ

รักษาฐานผู้ฟังทั�วประเทศและความนิยมในการรับฟังไว้จนครองความนิยมของสถานีในอันดับ 1 ของ

กลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื�องมาเกือบ 2 ทศวรรษ ส่งผลใหลู้กคา้บริษัทโฆษณา และบริษัทเจา้ของสินคา้ 

ยงัคงความเชื�อมั�นในการใชสื้�อโฆษณาของบริษัทฯ อยา่งตอ่เนื�อง 

 คลูฟาเรนไฮต ์สถานีที�นาํเสนอเพลงไทยสากลสาํหรบักลุม่คนเมือง Urbanista อายรุะหวา่ง 18-44 

ปี ทั�งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และหวัเมืองใหญ่ทั�วประเทศ มีผูช้มผ่านทั�งออฟไลนแ์ละออนไลนร์วมกันกว่า 

3.7 ล้านรายต่อเดือน และเป็นสถานีได้รับการยอมรับจากกลุ่มผู้ฟังสูงสุด โดยเป็นสถานีแรกที�สร้าง

ปรากฏการณก์ารนาํเสนอเพลงเพราะต่อเนื�องมากที�สุด ทุกๆ บทเพลงเพราะไดผ้่านการคดัสรรจากผล

สาํรวจความนิยมของผูฟั้งอย่างแทจ้รงิ พรอ้มดว้ยทีมคลูเจมืออาชีพที�มีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวัและไดร้บัความ

นิยมจากกลุ่มคนฟัง และการจดักิจกรรมที�ตอบสนองไลฟสไตลแ์ละเปิดโลกทศันข์องกลุ่มคนทาํงานรุน่ใหม่

อย่างตอ่เนื�อง โดยมีกิจกรรมที�เป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะ อาทิ COOL Outing (คลู เอาทต์ิ �ง) ที�มอบรางวลัใหญ่

ให้กับผู้โชคดีแบบยกออฟฟิศได้เดินทางพักผ่อนยังจุดหมายท่องเที�ยวยอดนิยมทั�งในประเทศและ

ตา่งประเทศตอ่เนื�องเป็นปีที� 16 Ink Eat All Around (อิ�งค ์อีท ออล อะราวด)์ กิจกรรมสาํหรบันกัชิมที�จะพา

ไปชิมอาหารอรอ่ยทั�งในประเทศและตา่งประเทศโดย การนัตีโดย มล. ภาสนัต ์สวสัดวิฒัน ์เป็นที�ชื�นชอบของ

กลุม่เปา้หมายมาอยา่งตอ่เนื�องถึง 11 ปี และ COOL Music Fest มหกรรมมิวสิคเฟสตวิลัสาํหรบัคน Gen Y 

ส่งผลให้คูลฟาเรนไฮต์เป็นสถานีเพลงอันดับ 1 อย่างต่อเนื�อง จากการสํารวจของ Nielsen Media 

Research (Thailand) ตั�งแตปี่ 2545 จนถึงปัจจบุนั ในกลุม่รายการวิทยปุระเภทเพลงไทยสากล 

 

 จากกลยุทธแ์ม่นํ�า 3 สาย ซึ�งลดการพึ�งพิงการหารายไดจ้ากช่องทางใดช่องทางหนึ�งมากเกินไป 

ประกอบกับตลาดโฆษณาผ่านวิทยใุนปี 2563 ลดลงกว่ารอ้ยละ 24 หากเทียบกับปี 2562 จึงเป็นที�มาของ

แม่นํ�าสายที� 2 นั�นก็คือ การจดัอีเวน้ท ์และคอนเสิรต์ ผ่าน COOLive ซึ�งไดร้บัความนิยม เชื�อถือ และมั�นใจ

จากทั�งผู้ชมและสปอนเซอร ์ทาํงานร่วมกับหน่วยงานเพลงของบริษัทฯ จัด 1 คอนเสิรต์ในปีที�ผ่านมา 

เนื�องจากสถานการณโ์ควิด-19 อย่างไรก็ตาม ในปี 2564 มีแผนการจัดคอนเสิรต์เพิ�มขึ �นต่อเนื�องตั�งแต ่

ไตรมาสที� 2 เป็นตน้ไป 
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 คลูเอนนี�ตงิ เป็นหนว่ยธุรกิจที�ทาํงานประสานกบัธุรกิจพาณิชยข์องบริษัทฯ โดยการเปลี�ยนผูฟั้งให้

กลายเป็นผูซื้ �อ (Listener to Customer) ผ่านการสรา้งประสบการณก์ารชอ้ปปิ�งออนไลนบ์นแอปพลิเคชั�น

คูลลิซึ�ม ภายใต้เมนูชื�อ COOLanything ซึ�งผู้ฟังสามารถฟังเพลงและช้อปปิ�งออนไลน์ไปพร้อมกัน  

โดยมี UIP หรือ Unique IP address ที�เขา้ฟังบนแพลตฟอรม์กว่า 1.8 ลา้น UIP ต่อเดือน และกว่ารอ้ยละ 

60 เป็นกลุ่มคนเมือง ผ่านการคดัสรรสินคา้ที�ตรงกับความชอบของกลุ่มคนประเภทนี�เป็นสิ�งสาํคญั และ

แตกตา่งจากชอ่งทางพาณิชยอื์�นๆ ของบรษิัทฯ 

2)  การตลาดและการแข่งขัน 

 การตลาดและการแขง่ขนัของธุรกิจสื�อวิทยยุงัคงมีอยูส่งู เนื�องจากงบประมาณโฆษณาที�ลดลง ทาํ

ใหล้กูคา้เลือกซื �อสื�อโฆษณากบัสถานีที�ไดร้บัความนิยมสงูเป็นปัจจยัหลกั ในขณะเดียวกนักลยทุธด์า้นราคา

ก็มีความสาํคญัตอ่การตดัสินใจ บรษิัทฯ จงึนาํจดุแข็งในความเป็นสถานีที�มีเรตติ �งอนัดบัที� 1 มาเป็นกลยทุธ ์

CPM หรือ Cost per Thousand เป็นการเปรียบเทียบสัดส่วนจํานวนผู้ฟังและราคาโฆษณาต่อหน่วย  

เพื�อนาํเสนอความคุม้คา้ ใหลู้กคา้สามารถใชมี้เดียไดเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด และเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย

ไดม้ากที�สุด นอกจากนั�นยังมีการสรา้งแพคเก็จการขายใหม่ๆ ที�ขายรวมกับสื�อภายใตแ้บรนดค์ูลลิซึ�ม  

อยา่งครบวงจรทั�ง On Air  Online และ On Mobile 

กลยุทธก์ารตลาด 

 1) กลยทุธน์โยบายความคุม้คา่ (Value for Money)  

 เพื�อสรา้งประโยชนส์งูสดุใหก้ับงบประมาณที�ลูกคา้มีอยู่เพื�อการโฆษณา บริษัทฯ ไดน้าํเสนอการ

ขายโฆษณาในลกัษณะของการขายแบบแพ็คเกจ คือ การขายเวลาโฆษณารว่มกบัการจดักิจกรรมทางการ

ตลาดซึ�งมีผลตอ่การสง่เสรมิการขายอยา่งเป็นรูปธรรมและคุม้คา่ตอ่การลงทนุ  

 นอกจากนี� บริษัทฯ ไดอ้อกแบบแพ็คเกจที�เขา้ถึงกลุ่มผูฟั้งเป้าหมาย ทั�งระบบ FM Analog และ 

ดิจิทลัแพลตฟอรม์ ครอบคลมุกลุ่มเปา้หมายทั�วประเทศ ทาํใหต้อบโจทยผ์ูซื้ �อสื�อโฆษณา ที�มีแนวโนม้นิยม

การใชสื้�อดจิิทลั และออนไลนที์�เพิ�มมากขึ �นอีกดว้ย 

 2) กลยทุธก์ารจดักิจกรรมสง่เสรมิการขาย  

 จากสภาวะการแข่งขนัอย่างเขม้ขน้ของธุรกิจวิทยุที�ตอ้งการสรา้งความแตกต่างของรายการให้

เกิดขึ �น เพื�อเสรมิสรา้งมลูคา่เพิ�มทั�งตอ่สถานี ตอ่ลกูคา้ และสินคา้ที�รว่มกิจกรรมสง่เสรมิการขายตา่งๆ ดงันั�น

การขายเวลาโฆษณาอย่างเดียวไม่เพียงพอตอ่ความตอ้งการของลกูคา้ และตอ่การสรา้งแบรนดข์องบริษัทฯ 

ดว้ยเหตนีุ �ทางบรษิัทฯ จงึมีการปรบัปรุงกลยทุธก์ารดาํเนินการใหค้วามสาํคญักบัการจดักิจกรรมสง่เสริมการ

ขายโดยมีกลยุทธ์การเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับพันธมิตรในดา้นต่างๆ โดยการเขา้ร่วมเป็นสื�อพันธมิตร 
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(Media Partner) ใหก้ับกิจกรรมหรือคอนเสิรต์ที�มีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายเดียวกัน รวมถึงการเพิ�มมูลค่าของ

สินคา้โดยมีกิจกรรมสง่เสรมิการขายที�ทาํรว่มกนัระหวา่งรายการและผูฟั้ง กิจกรรมสง่เสรมิการขายทั�งหมดนี� 

บริษัทฯ จะเน้นกิจกรรมที� มีคุณภาพที�สามารถให้สาระและความบันเทิงกับผู้ร่วมกิจกรรม และใน

ขณะเดียวกนั ยงัสามารถตอบสนองนโยบายการตลาดของลกูคา้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ มีความชดัเจนและ

ตรงกบักลุม่เปา้หมาย สง่ผลใหบ้รษิัทฯ สามารถสรา้งรายไดจ้ากการจดักิจกรรมสง่เสรมิการขายใหก้บัลูกคา้

ไดอี้กทางหนึ�ง 

 นอกจากนี�แล้ว บริษัทฯ ยังใช้ศักยภาพของฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ เพื�อ

เผยแพร่กิจกรรมของคลูฟาเรนไฮต ์และกิจกรรมของลูกคา้ใหเ้ป็นที�ยอมรบัและรูจ้กัอย่างแพร่หลาย ทั�งใน

รูปแบบขา่วประชาสมัพนัธแ์ละการโฆษณาในสื�ออื�นๆ เชน่ สื�อออนไลน ์และรายการโทรทศัน ์อีกดว้ย 

 3) กลยทุธก์ารใหบ้รกิารวางแผนโฆษณา   

 บคุลากรของบรษิัทฯ เป็นผูที้�อยูใ่นสายงานวิทยมุาเป็นเวลานาน มีความรูแ้ละความเขา้ใจในธุรกิจ

สื�อวิทยเุป็นอย่างดี สามารถใหค้าํปรกึษากบัลกูคา้ในการวางแผนการบริหารสื�อใหมี้คณุภาพมากที�สดุ และ

การเลือกซื �อเวลาโฆษณาหรือแพ็คเกจโฆษณาที�เหมาะสมกบัวตัถุประสงคข์องลกูคา้และกลุ่มผูฟั้งรายการ 

บริษัทฯ มีการวางแผนโฆษณาโดยสรา้งสรรคกิ์จกรรมพิเศษเฉพาะกิจ เพื�อตอบสนองความตอ้งการของ

ลกูคา้และขอ้จาํกดัของสินคา้แตล่ะประเภท ซึ�งบริษัทฯ ไดใ้ชน้โยบายการเป็นคูค่า้รว่มกบัผลิตภณัฑใ์นการ

วางแผนโฆษณาเช่นนี �กบัสินคา้ทกุรายที�สนบัสนนุรายการ เพื�อสรา้งแรงจงูใจและเกิดความคุม้ค่าสงูสุดใน

การเลือกใชบ้รกิารสื�อของบรษิัทฯ 

3)  การจัดหาผลิตภัณฑห์รือบริการ 

 บริษัทฯ ยงัคงส่งเสริมใหน้กัจดัรายการวิทยแุตล่ะคนจะตอ้งเพิ�มศกัยภาพของตนเองใหม้ากยิ�งขึ �น 

โดยเฉพาะจะตอ้งมีเรื�องของความรูเ้บื �องตน้ทางการตลาด รูจ้กัการใชเ้ทคโนโลยี และสื�อออนไลนใ์หเ้กิด

ประโยชนส์ูงสุด พรอ้มทั�งสามารถดาํเนินรายการตามรูปแบบของรายการที�วางไวใ้หส้อดคลอ้งกับรสนิยม

ของกลุ่มผูฟั้งเปา้หมาย ปัจจบุนันกัจดัรายการของบริษัทฯ ยงัตอ้งเป็นผูมี้ทกัษะในการเป็นผูด้าํเนินรายการ

ในการจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย (On Ground) เพื�อรองรบังานกิจกรรมพิเศษ (Event) เพื�อส่งเสริมการ

ขายทั�งในสว่นของการโฆษณาใหล้กูคา้ รวมถึงสินคา้ของธุรกิจพาณิชยข์องบรษิัทฯ ควบคูก่นัไป 

นอกจากนี� บริษัทฯ ไดเ้ลือกใชร้ะบบคอมพิวเตอรใ์นการควบคมุการออกอากาศแบบอตัโนมตัิซึ�ง

เป็นเทคโนโลยีที�เป็นมาตรฐานสากล และมีการอัพเดทซอฟตแ์วรอ์ย่างต่อเนื�อง เพื�อความทันสมัย และ

คุณภาพในการออกอากาศผ่านคลื�นวิทยุระบบ FM และแพลตฟอรม์ออนไลนอื์�นๆ ที�เขา้ถึงทุกอุปกรณ์

สื�อสาร 
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ธุรกิจเพลง  

1)  ลักษณะผลิตภัณฑ ์

 

 
 

 
 

 

 ธุรกิจเพลงของอารเ์อส พรอ้มคอนเซปต ์“ดนตรีไรข้อบ” มีการดาํเนินงานในลกัษณะครบวงจร 

โดยทาํงานในทกุมิติ เนน้การทาํงานที�ไรข้อบ เพื�อใหเ้กิดคอนเทนตที์�มีความหลากหลาย สามารถตอบโจทย์

ไดท้ั�งตวัศลิปิน ตลาด และ กลุม่เปา้หมาย ผา่นการวางกลยทุธสื์�อและการตลาด การบรหิารศิลปิน และการ

บริหารคอนเทนตเ์พลง ทั�งในแง่ตวัศิลปิน งานเพลง ผ่านช่องทางทั�งในสื�อออนไลน ์เช่น สตรีมมิ�ง โซเชียล

มีเดีย ดาวนโ์หลด และออฟไลน ์เช่น โทรทศัน ์อีเวน้ท ์และโชวบ์ิซต่างๆ รวมถึงการสรา้งมูลค่าเพิ�มให้แก่

ศลิปินภายใตโ้มเดลธุรกิจ “Music Star Commerce” โดยในชว่งปลายปี 2563 บรษิัทฯ ไดเ้ปิดคา่ยใหมอี่ก 2 

ค่ายเพลง ไดแ้ก่ RoseSound (โรสซาวด)์ และ Kamikaze (กามิกาเซ่) เพื�อต่อยอดศิลปินใหม่ทั�ง 9 คน  

ใหเ้ป็นพนัธมิตรทางธุรกิจและมีความเชื�อมโยงกบัเอ็นเตอรเ์ทนเมิรซ์โมเดล 

รายได้หลักจากการประกอบธุรกิจเพลง  

 1) รายไดจ้ากอีเวน้ทแ์ละโชวบ์ิซของศิลปินที�อยู่ในสังกัด เป็นการวางกลยุทธ์เพื�อการขายงาน

แสดง งานโชวข์องศิลปินตลอดทั�งปี รวมทั�งการตอ่ยอดเชิงภาพลกัษณข์องศิลปินในแง่ของการเป็นแบรนด์

แอมบาสเดอร ์หรือพรีเซนเตอรผ์ลิตภัณฑต์่างๆ และการต่อยอดในเชิงธุรกิจกับคู่คา้ หรือพันธมิตรผ่าน

ชอ่งทางโซเชียลมีเดียของศลิปิน 

  2) รายไดจ้ากการขายผลิตภัณฑเ์พลงในรูปแบบต่างๆ ผ่านทางระบบดิจิทลั (Digital Content)  

ทั�งการฟังเพลงในรูปแบบสตรีมมิ�งออนไลนผ์่านแพลตฟอรม์ต่างๆ เช่น JOOX, Spotify การฟังเพลงและดู

มิวสิควิดีโอออนไลนผ์่านแพลตฟอรม์ เช่น YouTube, AIS play หรือจะเป็นการดาวนโ์หลดเพลง การดาวน์

โหลดเสียงเรียกเขา้หรือเสียงรอสายผ่านทางโทรศพัท ์การดาวนโ์หลดเพลง (Full Song) ผ่านช่องทางอื�นๆ 

เชน่ iTunes หรือผา่นเครือขา่ยของระบบโทรศพัทเ์คลื�อนที� (WAP) เป็นตน้ 

 3) รายไดจ้ากการบริหารลิขสิทธิ�เพลง หรือการทาํโปรเจคพิเศษรว่มกับพนัธมิตร เช่น ในปี 2563 

บริษัทฯ ไดร้่วมกับ Joox นาํเอาเพลงเก่าของอารเ์อส มาใหศ้ิลปินที�อยู่ในกระแสมาตีความ และสรา้งเป็น

คอนเทนตเ์พลงใหม่ผ่าน Joox เท่านั�น รวมถึงการบริหารจดัเก็บการเผยแพรล่ิขสิทธิ�เพลงโดยบริษัท จดัเก็บ
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ลิขสิทธิ�ไทย จาํกัด หรือในชื�อย่อว่า TCC (Thai Copyright Collection CO., LTD.) เป็นบริษัทในเครือที�ทาํ

หนา้ที�จดัเก็บลิขสิทธิ�ผลงานตา่งๆ ที�ถกูนาํไปใชใ้นเชิงพาณิชยใ์หก้บับรษิัทฯ 

ศิลปินนักร้องในสังกัด (Artist/Singer) 

 ปัจจบุนัมีศลิปินนกัรอ้งเพลงที�มีศกัยภาพ ภายใตก้ารนาํเสนอจากทั�ง 3 คา่ยเพลง ไดแ้ก่ โรสซาวด ์

กามิกาเซ่ และ อารส์ยาม ไดว้างแผนในเชิงกลยทุธเ์พื�อตอบรบักบัมีเดียแลนดส์เคป และกลุ่มเปา้หมายที�มี

การปรบัตวัตลอดเวลา ศิลปินนกัรอ้งในสงักัดเป็นศิลปินที�มีความสามารถในการแสดง และมีมลูคา่ในการ

ตอ่ยอดทางธุรกิจ โดยมีทั�งศลิปินเดี�ยวและศลิปินกลุม่ ซึ�งสามารถนาํเสนองานเพลงที�หลากหลายครอบคลมุ

ทุกกลุ่มเป้าหมายทั�วประเทศ และหลายคนมีศกัยภาพที�จะต่อยอดสู่ธุรกิจ Music Star Commerce ไดใ้น

อนาคต  

 ตวัอย่างศิลปินจาก 3 คา่ยเพลง แบง่เป็น ศิลปินใหม่ ไดแ้ก่ ริศา ติม ดนมุารค์ และมิวสิค ในแนว

เพลง Trendy music จากโรสซาวด ์และค่ายเพลงวัยรุ่น กามิกาเซ่ กับแนวเพลง Pop music ทั�ง Gracy, 

KKP, Utter และ Freshybii รวมถึงคา่ยเพลงอารส์ยาม ที�มุง่สูต่ลาดใหญ่ นาํโดย โฬม-อารส์ยาม นอกจากนี� 

ยงัคงมีศิลปินในปัจจบุนั เช่น ใบเตย กระแต เบิ �ล-ปทมุราช ลลูู่ ลาล่า ธัญญ่า-อารส์ยาม อ๊อฟ-ดอกฟ้า-อาร์

สยาม เป็นตน้ โดยนอกจากความสามารถดา้นการรอ้งเพลงแลว้นั�น ศลิปินแตล่ะคนตอ้งมีไลฟ์สไตลที์�ชดัเจน 

มีความเป็นตวัตน และมีบคุลิกภาพที�ตอ่ยอดในเชิงการทาํการตลาดได ้

2)  การตลาดและการแข่งขัน 

 ในปัจจบุนั ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมการฟังเพลงที�เปลี�ยนไปจากเดิม โดยมีตวัแปรที�สาํคญัคือ การใช้

งานอินเทอรเ์น็ต และการเพิ�มขึ �นอย่างแพร่หลายของอุปกรณส์มารท์โฟน ส่งผลใหผู้บ้ริโภคหนัมาฟังเพลง

ออนไลน ์ผา่นทางเว็บไซต ์หรือโซเชียลมีเดียตา่งๆ และฟังเพลงบนอปุกรณส์มารท์โฟนกนัมากขึ �น จงึทาํใหมี้

งานเพลงและศลิปินออกสูต่ลาดเพลงมากมาย และมีการแขง่ขนัสงูขึ �นตอ่เนื�อง 

 ดงันั�นบริษัทฯ จึงตอ้งใหค้วามสาํคญักบัการทาํงานเพลง การวางแผนที�ตอบรบักบักลุ่มเปา้หมาย 

และการใชโ้ซเชียลมีเดียที�ปรบัเปลี�ยนไปตามกลุ่มเปา้หมาย เพื�อใหส้ามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดอ้ย่างรวดเร็ว 

และตรงตามไลฟ์สไตลข์องกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม และมุ่งหารายไดส้่วนเพิ�มจากการตอ่ยอดทั�งจากศิลปิน

และการทาํโปรเจคพิเศษตา่งๆ 

3)  การจัดหาผลิตภัณฑห์รือบริการ 

 การวางนโยบายในการเปิดโอกาสใหก้บักลุม่ศิลปินใหม ่นกัแตง่เพลง และชอ่งทางสรา้งสรรคง์าน

เพลงหรือชอ่งทางสื�อในรูปแบบใหม ่เพื�อพฒันาและยกระดบังานเพลงของอารเ์อสใหท้นัสมยัและครอบคลมุ

กลุ่มเป้าหมายตลอดเวลา พิจารณาศิลปินที�มีไลฟ์สไตลที์�โดดเด่น ไม่เพียงแค่มีความสามารถในการรอ้ง

เพลงเพียงอย่างเดียว รวมถึงการวางนโยบายการผลิตผลงานในจาํนวนที�เหมาะสม เนน้การใหค้วามสาํคญั

กับคุณภาพของผลงาน และการดูแลเพลงเมื�อออกสู่ตลาดอย่างใกลช้ิด โดยเนน้ที�การสื�อสารร่วมกับตวั

ศลิปินในชอ่งทางโซเชียลมีเดียที�ดแูลรว่มกนั เพื�อทาํใหก้ารผลิตผลงานแตล่ะโปรเจคเป็นไปตามการวางแผน
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ในขั�นตน้ และมีการวดัผลทั�งในเชิงคุณภาพและเชิงการตอบรบัของกลุ่มเป้าหมาย ผ่านตวัวดัในช่องทาง

โซเชียลมีเดียตา่งๆ 

ทรัพยส์ินที�ใช้ในการประกอบธุรกิจ  

ทรพัยส์ินหลกัที�ใชใ้นการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบรษิัทยอ่ย แสดงรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี� 

1)  อาคารสาํนักงาน  

ที�ตั�ง ลักษณะกรรมสิทธิ� 
ค่าเช่าและค่าบริการ 
/เดือน (ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

อาคารอารเ์อสกรุป๊ ทาวเวอรเ์อ - ซี 

เลขที� 27 ถนนประเสรฐิมนกิูจ 

แขวงเสนานิคม เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 

พื �นที� 26,348 ตารางเมตร 

บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยไดท้าํ

สญัญาเชา่ระยะเวลา 

3 ปี (ก.พ. 63 - ก.พ. 66) 

13.09 ไมม่ี 

หมายเหต ุสาํหรบัเดือนมกราคม 2563 บรษิัทฯ และบรษิัทยอ่ยมีการเชา่อาคารเลขที� 419/1-3 และ 203/18-20, 34-36 ซอยลาดพรา้ว 15 แขวง

ลาดพรา้ว เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ โดยมีระยะเวลาสญัญาเชา่ มิถนุายน 2561 – มกราคม 2563   

2)  อุปกรณ ์ 

ประเภท ลักษณะกรรมสิทธิ� 
มูลค่าตามบัญช ี

ปี 2563 (ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

1) อปุกรณห์อ้งควบคมุการออกอากาศ  

    และอปุกรณถ์่ายทาํรายการ 

เจา้ของ 215.00 ไมม่ี 

2) อปุกรณห์อ้งบนัทกึเสยีง เจา้ของ 2.30 ไมม่ี 

3) ซอฟทแ์วรท์ี�ใชใ้นการดาํเนินงาน เจา้ของ 137.55 ไมม่ี 

 

3)  คลังสินค้า 

ที�ตั�ง ลักษณะกรรมสิทธิ� 
ค่าเช่าและค่าบริการ 
/เดือน  (ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

1) เลขที� 9/102 หมูท่ี� 5 ถนนพหลโยธิน 

ตาํบลคลองหนึ�ง อาํเภอคลองหลวง  

จงัหวดัปทมุธาน ี

พื �นที�รวมประมาณ 1,200 ตารางเมตร 

บรษัิทยอ่ยไดท้าํสญัญา

เช่าระยะเวลา 1 ปี 

(พ.ค. 63 - เม.ย. 64) 

0.21 ไมม่ี 

2) เลขที� 9/253-256 หมูท่ี� 5 ถนนพหลโยธิน 

ตาํบลคลองหนึ�ง อาํเภอคลองหลวง  

จงัหวดัปทมุธาน ี

พื �นที�รวมประมาณ 2,932.50 ตารางเมตร 

บรษัิทยอ่ยไดท้าํสญัญา

เช่าระยะเวลา 5 ปี 

(ก.ย. 62 - ส.ค. 67) 

0.50 ไมม่ี 
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4)  สัมปทานและสัญญาเช่าวิทย ุ

สถานี เจ้าของสถานี ช่วงเวลาตามสัญญา 

F.M. 93.0 MHz สถานีวิทยเุสยีงจากทหารเรอืวงันนัทอทุยาน 1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 64 

 

5)  สัญญาบริการการส่งสัญญาณภาพ 

บรษิัทยอ่ยแหง่หนึ�ง ไดท้าํสญัญาบรกิารการสง่สญัญาณภาพ และบรกิารอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง มีดงันี � 

ผู้ให้บริการ ช่วงเวลาตามสัญญา 

1) องคก์ารกระจายเสยีงและแพรภ่าพสาธารณะแหง่ประเทศไทย สิ �นสดุวนัที� 16 มิ.ย. 71 

2) บรษัิท ไทยคม จาํกดั (มหาชน) 20 ธ.ค. 62 - 10 ก.ย. 64 

3) บรษัิท ทีซี บรอดคาสติ �ง จาํกดั 20 ธ.ค. 62 - 10 ก.ย. 64 

4) บรษัิท ซิมโฟนี� คอมมนูิเคชั�น จาํกดั (มหาชน) 1 เม.ย. 63 - 31 มี.ค. 64 

5) บรษัิท พีเอสไอ บรอดคาสติ �ง จาํกดั /  

    บรษัิท เอส อาร ์เค มลัติมีเดีย จาํกดั (มหาชน) (ผูใ้หเ้ช่าช่วง) 

1 พ.ย. 63 - 31 ต.ค.64 

 

ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศนเ์พื�อให้บริการโทรทัศนภ์าคพื�นดนิในระบบดจิิทัล 

 บรษิัท อาร.์เอส.เทเลวิชั�น จาํกดั ซึ�งเป็นบรษิัทยอ่ยของบรษิัทฯ เป็นผูไ้ดร้บัอนญุาตประกอบกิจการ

โทรทศัน ์เพื�อใหบ้ริการโทรทัศนภ์าคพื �นดินในระบบดิจิทลั ประเภทบริการทางธุรกิจระดบัชาติ หมวดหมู่

ทั�วไปแบบความคมชดัปกติ จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทศัน ์และกสทช. ใบอนญุาต

เลขที� B1-S20031-0012-57 ในราคาประมลู 2,265 ลา้นบาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ�ม) สาํหรบัระยะเวลา 15 

ปี นบัตั�งแตว่นัที� 25 เมษายน 2557 ถึงวนัที� 24 เมษายน 2572  

 ต่อมาเมื�อวันที�  11 เมษายน 2562 คาํสั� งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที�  4/2562 ได้

พิจารณายกเวน้คา่ธรรมเนียมใบอนญุาตใหใ้ชค้ลื�นความถี�ที�ตอ้งชาํระ 2 งวดสดุทา้ย สง่ผลใหค้า่ธรรมเนียม

ใบอนญุาตใหใ้ชค้ลื�นความถี�ลดลงจากราคาประมลูเดิม 2,265 ลา้นบาท (ไม่รวมภาษีมลูคา่เพิ�ม) เหลือเป็น

จาํนวนเงิน 1,511 ลา้นบาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ�ม) ซึ�งในปี 2562 บรษิัท อาร.์เอส.เทเลวิชั�น จาํกดั ไดช้าํระ

เงินคา่ธรรมเนียมใบอนญุาตใหใ้ชค้ลื�นความถี�ดงักล่าวครบถว้นแลว้ 
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1.3)  โครงสร้างการถอืหุ้น 

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

 บรษิัทฯ มีนโยบายในการลงทนุบรษิัทยอ่ย หรือบรษิัทรว่ม ทั�งในธุรกิจที�สมัพนัธก์บัธุรกิจหลกั หรือ

ในธุรกิจอื�นที�ไม่ใชธุ่รกิจหลกัของบรษิัทฯ แตส่ามารถเชื�อมโยง ตอ่ยอด และสรา้งการเติบโตใหก้บัธุรกิจหลกั

ได ้โดยมุ่งเน้นการลงทุนในกิจการที�มีศักยภาพ มีแนวโน้มการเติบโตที�ดีในอนาคต และสามารถสรา้ง

ผลตอบแทนที�ดีจากการลงทุน ซึ�งการลงทุนจะคาํนึงถึงผลประโยชนข์องบริษัทฯ และผูถื้อหุน้เป็นสาํคญั 

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ไดด้าํเนินการใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทนุ เรื�องหลกัเกณฑใ์น

การทาํรายการที�มีนยัสาํคญัที�เขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ�งทรพัยส์ิน (และที�แกไ้ขเพิ�มเติม) และ

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื�อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบตัิการของ

บริษัทจดทะเบียนในการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ�งสินทรพัย ์(และที�แกไ้ขเพิ�มเติม) โดยการลงทุนในกิจการ

ดงักล่าวขา้งตน้ บริษัทฯ จะมุ่งเนน้ลงทนุในสดัสว่นที�เหมาะสม และสามารถมีสว่นรว่มในการบรหิารจดัการ

และกาํหนดแนวทางการดาํเนินธุรกิจในบริษัทย่อยและบรษิัทรว่มนั�นๆ 

นโยบายการแบ่งการดาํเนินงานของบริษัทในกลุ่ม 

 คณะกรรมการบริษัทไดมี้การแตง่ตั�งผูบ้ริหารของบรษิัทฯ เป็นกรรมการในบริษัทย่อย โดยมีหนา้ที�

ด ําเนินการเพื�อประโยชน์ที�ดีที�สุดของบริษัทย่อยและให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทแม่ โดย

คณะกรรมการบริษัทมีหนา้ที�กาํหนดนโยบาย เพื�อให้บริษัทย่อยในเครือของบริษัทฯ นาํไปปฏิบัติ และ

ผูบ้ริหารในแตล่ะสายงานตอ้งดแูลใหบ้ริษัทย่อยมีขอ้บงัคบัในเรื�องการทาํรายการเกี�ยวโยงที�สอดคลอ้งกับ

บริษัทฯ มีการจดัเก็บขอ้มูล และการบนัทึกบญัชีใหบ้ริษัทฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทาํงบ

การเงินรวมไดท้นักาํหนดดว้ย ตลอดจนกาํหนดระบบการควบคมุภายในที�เหมาะสมและรดักมุเพียงพอและ

ทาํรายการต่างๆ เป็นไปอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย และหลกัเกณฑที์�เกี�ยวขอ้ง ทั�งนี � แต่ละบริษัทจะมีการ

กาํหนดเปา้หมาย กลยทุธก์ารดาํเนินธุรกิจ และมีการตดิตามผลรว่มกนั 

บริษัทย่อยในเครือของบริษัทฯ ที�ดาํเนินงานอยู่ ประกอบด้วย 

 บรษิัท ไลฟ์สตาร ์จาํกดั (รอ้ยละ 99.99) ดาํเนินธุรกิจพาณิชย ์

 บรษิัท อารเ์อส มอลล ์จาํกดั (รอ้ยละ 99.99) ดาํเนินธุรกิจพาณิชย ์

 บริษัท อาร์.เอส.เทเลวิชั� น จ ํากัด (ร้อยละ 99.99) ด ําเนินธุรกิจให้บริการสื�อโทรทัศน ์

ในระบบดจิิทลั 

 บรษิัท คลูลิซึ�ม จาํกดั (รอ้ยละ 99.99) ดาํเนินธุรกิจสื�อวิทย ุ

 บรษิัท จดัเก็บลิขสิทธิ�ไทย จาํกดั (รอ้ยละ 99.99) ดาํเนินธุรกิจจดัเก็บคา่ลิขสิทธิ� 
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1.3.1)  โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท 

 
หมายเหต ุ  

-   ตวัเลขรอ้ยละ (แสดงเป็นเปอรเ์ซ็นต)์ แสดงสดัสว่นการถือหุน้ของบรษิัท อารเ์อส จาํกดั (มหาชน) 

-   กรณีที� ไม่ ใช่บริษัทย่อยที� ถือหุ้นโดยบริษัทฯ ร ้อยละ 100 กลุ่มผู้ ถือหุ้นหลักส่วนที� เหลือไม่ ได้เ ป็นบุคคลที� เ กี� ยว โยงกันของ 

 บรษิัท อารเ์อส จาํกดั (มหาชน) 

-   บรษิัทที�หยดุธุรกรรมชั�วคราว ไดแ้ก่ บจ.อาร.์เอส. สปอรต์มาสเตอร ์บจ.อารเ์อส อินเตอรเ์นชั�นแนล บรอดคาสติ �ง แอนด ์สปอรต์ แมเนจเมน้ท ์

    บจ.อาร ์อลัไลแอนซ ์บจ.ย๊าค และ บจ.กู๊ดไลฟ์ กรุป๊ 

-   บจ.อาร ์อลัไลแอนซ ์ไดเ้ปลี�ยนชื�อเป็น บจ.อารเ์อสเอ็กซ ์เมื�อวนัที� 21 ธันวาคม 2563 วตัถปุระสงคเ์พื�อดาํเนินธุรกิจในประเทศไทยเกี�ยวกบัการ    

    จา้งจดักิจกรรมทางการตลาด รวมถึงธุรกิจดา้นการลงทนุ 
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1.3.2)   ผู้ถอืหุ้น 

 กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันกําหนดรายชื� อผู้ถือหุ้นล่าสุด (Record Date)  

วนัที� 29 มกราคม 2564 มีดงันี � 

ลาํดับ ชื�อ-สกุล 
จาํนวนหุ้น 

(หุน้) 

สัดส่วนการ 
ถอืหุ้น 

(ร้อยละ) 

1) กลุม่เชษฐโชติศกัดิ�* 220,327,364 22.66 

2) นายโสรตัน ์วณิชวรากิจ 98,000,000 10.08 

3) กลุม่ศรวีฒันประภา** 95,000,000 9.77 

4) บรษัิท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จาํกดั 69,913,336 7.19 

5) ธนาคาร กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 50,331,900 5.18 

6) นายพงศา ไพรชัเวทย ์โดย บรษัิทหลกัทรพัย ์เคทีบีเอสที จาํกดั (มหาชน) 47,974,900 4.93 

7) The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 41,500,000 4.27 

8) นางสาวพทัธธี์รา ไพรชัเวทย ์โดย บรษัิทหลกัทรพัย ์เคทีบีเอสที จาํกดั (มหาชน) 24,163,100 2.49 

9) บรษัิท บีทีเอส กรุป๊ โฮลดิ �งส ์จาํกดั (มหาชน)*** 17,000,000 1.75 

10) บรษัิทหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) (LNS) 16,940,000 1.74 

หมายเหต ุ     

*   กลุม่เชษฐโชติศกัดิ� ไดแ้ก่  

1)  นายสรุชยั เชษฐโชติศกัดิ� ถือหุน้จาํนวน 220,200,000 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 22.64 

2)  นายเชษฐ เชษฐโชติศกัดิ� ถือหุน้จาํนวน 127,364 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 0.01 

**   กลุม่ศรวีฒันประภา ไดแ้ก่  

1) นางสาวอรุณรุง่ ศรวีฒันประภา ถือหุน้จาํนวน  47,500,000 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 4.884 

2) นายอภิเชษฐ์  ศรวีฒันประภา ถือหุน้จาํนวน 47,500,000 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 4.884 

***  บรษิัท บีทีเอส กรุป๊ โฮลดิ �งส ์จาํกดั (มหาชน) เป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ประกอบธุรกิจระบบขนสง่มวลชน  

ธุรกิจอสงัหารมิทรพัย ์ธุรกิจสื�อโฆษณา และธุรกิจการใหบ้รกิาร 

  กลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ที�โดยพฤติการณ ์มีอิทธิพลตอ่การกาํหนดนโยบายหรือการดาํเนินงานของ

บรษิัทฯ อยา่งมีนยัสาํคญั  

  กลุ่มผูถื้อหุน้หรือผูถื้อหุน้ที�ถือหุน้เกินกว่ารอ้ยละ 10 และดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท หรือส่ง

ตวัแทนเขา้มาเป็นกรรมการบรษิัท  

1.4)  จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแล้ว 

  ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียนจาํนวน 1,161,997,216 บาท แบง่ออกเป็น 

หุน้สามัญจาํนวน 1,161,997,216 หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท มีทุนชาํระแลว้จาํนวน 972,496,946  

บาท แบง่ออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 972,496,946  หุน้ มลูคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท  
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1.5)  การออกหลักทรัพยอ์ื�น 

 ใบสาํคัญแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที� 3 (RS-W3) 

 ใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื �อหุน้สามญัของบรษิัทฯ รุน่ที� 3 (RS-W3) ไดร้บัอนญุาตใหเ้ริ�มซื �อขายใน

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยไดต้ั�งแตว่นัที� 1 มิถนุายน 2560 โดยมีรายละเอียดดงันี � 

ประเภทหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน ใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื �อหุน้สามญัของ บริษัท อารเ์อส จาํกัด รุ่นที� 3 

(RS-W3) 

ตลาดรอง ตลาดหลกัทรพัย ์

จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิ          193,332,760  หนว่ย 

จาํนวนหุน้ที�รองรบัการใชส้ิทธิ      193,332,760  หุน้ 

ผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิ บรษิัท อารเ์อส จาํกดั (มหาชน) โดยจดัสรรใหแ้ก่ ผูถื้อหุน้เดมิของบริษัทฯ

ที�มีรายชื�อปรากฎในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัที� 18 เมษายน 2560 และ

รวบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัที� 19 เมษายน 2560 

ในอตัราส่วนหุน้สามญัเดิม 5 หุน้ ตอ่ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่

คดิมลูคา่ 

สิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิในการซื �อหุน้สามญัของบริษัทฯ ได ้

1.0047 หุน้ ในราคาหุน้ละ 12.4419 บาท (อตัราการใชส้ิทธิก่อนการปรบั

สิทธิคือ 1 หนว่ยตอ่ 1.0028 หุน้สามญั และราคาการใชส้ิทธิก่อนการปรบั

สิทธิคือ 12.4658 บาทตอ่ 1 หุน้สามญั เนื�องดว้ยที�ประชมุคณะกรรมการ

บริษัทฯ ครั�งที� 4/2562 ไดมี้มติอนุมัติใหจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลนั�น 

เป็นผลใหบ้ริษัทฯ ตอ้งดาํเนินการปรบัราคาใชส้ิทธิและอตัราใชส้ิทธิใหม่

ตามขอ้ 4.2 (จ) ของขอ้กาํหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ที�ของผูอ้อกใบสาํคญั

แสดงสิทธิและผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื �อหุน้สามญัของบริษัทฯ ครั�ง

ที� 3 (ขอ้กาํหนดฯ) และที�ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครั�งที� 3/2563 ได้

มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชี

สิ �นสดุ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท และบริษัทฯ 

ไดมี้การจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลจากกาํไรสะสมของงบการเงินรวมของ

บริษัทฯ สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิ �นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2562 ไป

แลว้ในอตัรา 0.20 บาทตอ่หุน้ รวมเป็นเงินปันผลทั�งสิ �น 0.30 บาทต่อหุน้ 

การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 79.90 ของกาํไรสทุธิหลงั

หกัภาษีเงินไดต้ามงบการเงินรวมประจาํปี 2562 ดงันั�น บริษัทฯ ไม่ตอ้ง
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ปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ RS-W3 เนื�องจากไม่เข้า

หลกัเกณฑก์ารปรบัสิทธิตามขอ้กาํหนดฯ ที�กาํหนดใหมี้การเปลี�ยนแปลง

ราคาการใชส้ิทธิและอตัราการใชส้ิทธิเมื�อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเกินกว่า

รอ้ยละ 80 ของกาํไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได ้ดงันั�น ราคาการใชส้ิทธิและ

อตัราการใชส้ิทธิของ RS-W3 ครั�งที� 6 และครั�งที� 7 ยงัคงเดิม คือ ราคาใช้

สิทธิ 12.4419  บาทตอ่หุน้  และอตัราการใชส้ิทธิ 1 หนว่ยใบสาํคญัแสดง

สิทธิ ตอ่ 1.0047 หุน้สามญั 

ชนิดของใบสาํคญัแสดงสิทธิ       ชนิดระบชืุ�อผูถื้อและโอนเปลี�ยนมือได ้

อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ        3 ปี นบัจากวนัที�ออก  

(วนัที�ออกคือวนัที� 24 พฤษภาคม 2560 และวนักาํหนดใชส้ิทธิครั�งสดุทา้ย

ตรงกับวันที�  23 พฤษภาคม 2563 แต่เนื�องจากวันกําหนดใช้สิทธิครั�ง

สุดทา้ยตรงกับวนัหยุดทาํการ ดงันั�น บริษัทฯ จึงเลื�อนวนักาํหนดใชส้ิทธิ

ครั�งสุดทา้ยเป็นวนัทาํการก่อนหนา้วนักาํหนดใชส้ิทธิครั�งสดุทา้ย ซึ�งตรง

กบัวนัที� 22 พฤษภาคม 2563 ซึ�งใบสาํคญัแสดงสิทธิไดพ้น้สภาพจากการ

เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในวนัที� 23 พฤษภาคม 2563) 

ราคาใบสาํคญัแสดงสิทธิ            หน่วยละ 0 บาท (ศนูยบ์าท) 

การใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ  ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถใชส้ิทธิไดใ้นวนัทาํการสุดทา้ยของ

เดือนเมษายน และตุลาคม ของแต่ละปีตลอดอายุของใบสาํคัญ

แสดงสิทธิ โดยกาํหนดการใชส้ิทธิครั�งแรก คือวนัที� 31 ตลุาคม 2560 

และวนักาํหนดการใชส้ิทธิครั�งสดุทา้ย คือวนัที� 22 พฤษภาคม 2563    

รายละเอียดใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามัญ ของบริษัท อารเ์อส จํากัด (มหาชน) รุ่นที� 3 

(RS-W3)  

รายละเอียด จาํนวนผู้ใช้สทิธิ� (ราย) จาํนวน (หน่วย) 

ครั�งที� 1   วนัที�  31 ตลุาคม 2560 4 209,746 

 ครั�งที� 2   วนัที�  30 เมษายน 2561 1 1,800 

 ครั�งที� 3   วนัที�  31 ตลุาคม  2561 - ไมม่ี - - 

 ครั�งที� 4   วนัที�  30 เมษายน 2562 7 5,602,622 

ครั�งที� 5   วนัที�  31 ตลุาคม 2562 1 1,000 

 ครั�งที� 6   วนัที�  30 เมษายน 2563 - ไมม่ี - - 

     ครั�งที� 7   วนัที�  22 พฤษภาคม 2563 6 1,738 
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  ทั�งนี � มีผูม้าใชส้ิทธิที�จะซื �อหุ้นสามัญทั�งหมดจาํนวน 5,816,906 หน่วย และมีผูที้�ไม่มาใช้สิทธิ

จาํนวน 187,515,854 หน่วย ซึ�งมีผลทาํให้ใบสาํคัญแสดงสิทธิที�ไม่มาใช้สิทธิในครั�งสุดท้าย (วันที� 22 

พฤษภาคม 2563) พน้สภาพจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในวนัที� 23 พฤษภาคม 2563 

โครงการซื�อหุ้นคืน 

 ที�ประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ ครั�งที� 6/2562 เมื�อวนัที� 18 ธนัวาคม 2562 ไดมี้มตอินมุตัโิครงการ

ซื �อหุน้คืนเพื�อบรหิารทางการเงิน โดยมีรายละเอียด ดงันี � 

รายละเอียดโครงการซื�อหุน้คนื 

วงเงินสงูสดุที�ใชใ้นการซื �อหุน้ ไมเ่กิน 200,000,000 บาท 

จาํนวนหุน้ที�จะซื �อคืน ไมเ่กิน 15,000,000 หุน้ (คิดเป็นรอ้ยละ 1.54 ของหุน้ที�จาํหนา่ยไดแ้ลว้ทั�งหมด) 

กาํหนดระยะเวลาซื �อหุน้คืน ภายในระยะเวลา 6 เดือน (ตั�งแตว่นัที�  2 มกราคม 2563 - วนัที� 1 กรกฎาคม 2563) 

 เมื�อวนัที� 9 มีนาคม 2563 บริษัทฯ ไดซื้ �อหุน้คืนครบตามจาํนวนที�คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมี้มติ

อนมุตัไิวแ้ลว้ โดยบรษิัทฯ ไดด้าํเนินการซื �อหุน้คืนรวมทั�งสิ �น 15,000,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 1.54 ของหุน้ที�

จาํหนา่ยไดแ้ลว้ทั�งหมด มีมลูคา่รวมทั�งสิ �น 160,158,220 บาท 

1.6)    นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

  บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของกาํไรสุทธิหลงัจากหกัภาษี

และสาํรองตามกฎหมายแลว้ ทั�งนี � คณะกรรมการบริษัทมีอาํนาจในการพิจารณายกเวน้ไม่ดาํเนินการตาม

นโยบายดงักลา่ว หรือเปลี�ยนแปลงนโยบายดงักล่าวไดเ้ป็นครั�งคราว โดยอยูภ่ายใตเ้งื�อนไขที�การดาํเนินการ

ดงักลา่วจะตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุตอ่ผูถื้อหุน้  

 อย่างไรก็ตาม การจ่ายปันผลจะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากที�ประชมุผูถื้อหุน้ภายหลงัจากไดร้บัการ

อนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิัทแลว้ ยกเวน้มตกิารจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาล 

บรษิัทฯ จา่ยเงินปันผลเปรียบเทียบกบัอตัราการจา่ยเงินปันผลในปีที�ผา่นมา ไดด้งันี � 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล 2561 2562 2563 

จาํนวนหุน้ที�มีสทิธิรบัเงินปันผล (หุน้) 972,496,946   972,496,946   957,496,946* 

1) กาํไรสทุธิของบรษัิทใหญ่ (งบการเงินรวม) (บาท) 516,039,530 363,343,967 528,278,160 

2) อตัรากาํไรสทุธิตอ่หุน้ (บาท/หุน้) 0.53 0.37 0.55 

3) อตัราการจ่ายเงินปันผลทั�งปี (บาท/หุน้) 0.45 0.30 งดจา่ย 

      3.1) อตัราเงินปันผลครึ�งปีแรก (บาท/หุน้) 0.25 0.20 งดจา่ย 

      3.2) อตัราเงินปันผลครึ�งปีหลงั (บาท/หุน้) 0.20 0.10 งดจา่ย 

4) อตัราการจ่ายเงินปันผลตอ่กาํไรสทุธิ** (รอ้ยละ) 84.31 79.90 - 

หมายเหต ุ* หลงัจากหกัโครงการซื �อหุน้คืนแลว้ 15,000,000 หุน้   ** เป็นไปตามนโยบายการจา่ยเงินปันผลของบรษิัทฯ
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2)   การบริหารการจัดการความเสี�ยง 

2.1)  นโยบายบริหารความเสี�ยง 

ที�ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั�งที� 8/2563 และคณะกรรมการตรวจสอบ ครั�งที� 5/2563 เมื�อวนัที� 

15 ธันวาคม 2563  ไดมี้การพิจารณาทบทวน ปรบัปรุง และอนุมัตินโยบายบริหารความเสี�ยงของบริษัทฯ 

เป็นลายลกัษณอ์กัษร พรอ้มทั�งตดิตามทบทวนการบรหิารจดัการความเสี�ยงประจาํปี ดงันี � 

นโยบายการบริหารและจัดการความเสี�ยง 

 1) คณะกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร พนักงานทุกคน และทุกหน่วยงาน เป็นเจา้ของความเสี�ยง มี

หนา้ที�รบัผิดชอบ ดาํเนินการประเมิน ติดตาม และสนับสนุนใหมี้กระบวนการบริหารความเสี�ยงอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

  2) ทุกหน่วยงานของบริษัทฯ ต้องมีกระบวนการบริหารและการจัดการความเสี�ยง อีกทั�งการ

ประเมินผลและการติดตามอยา่งเป็นระบบและตอ่เนื�อง โดยตอ้งมีการปรบัปรุงกระบวนการใหเ้หมาะสมกบั

การเปลี�ยนแปลงทางธุรกิจอยา่งสมํ�าเสมออยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั�ง 

  3) กาํหนดใหก้ารประเมินความเสี�ยงเป็นส่วนหนึ�งของแผนงานประจาํปีของทกุฝ่าย โดยพิจารณา

ความเสี�ยงทั�งหมดครอบคลมุทั�วทั�งองคก์ร โดยคาํนึงถึงปัจจยัเสี�ยงทั�งภายในและภายนอกบริษัทฯ รวมทั�ง

กาํหนดใหมี้การจดัการความเสี�ยงที�เหมาะสม 

  4) คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงมีหนา้ที�ประเมินการบริหารความเสี�ยงและเสนอความเห็นต่อ

คณะกรรมการบรษิัท 

  5) สรา้งวฒันธรรมองคก์รใหเ้กิดความเขา้ใจร่วมกันและมีจิตสาํนึกในเรื�องความเสี�ยง สรา้งฐาน

องค์ความรู้ เพื� อให้พนักงานทุกระดับสามารถศึกษาค้นคว้าข้อมูลและแลกเปลี�ยนประสบการณ ์ 

อนัจะนาํไปสู่การพัฒนาและปรบัปรุงกระบวนการบริหารความเสี�ยงใหเ้ป็นกลไกที�มีประสิทธิภาพในการ

บรหิารเชิงกลยทุธ ์

2.2)  ปัจจยัความเสี�ยงต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

2.2.1)   ความเสี�ยงในการประกอบธุรกิจ 

 ความเสี�ยงจากพึ�งพงิผู้ผลิตผลิตภัณฑ ์

บริษัทฯ มีพนัธมิตรที�มีชื�อเสียงเพื�อผลิตและจาํหน่ายทั�งผลิตภณัฑต์า่งๆ สาํหรบัธุรกิจพาณิชย ์โดย

ในส่วนของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เองนั�น บริษัทฯ จะเป็นผู้กําหนดวัตถุดิบหลัก (Active ingredient) 

รวมถึงคณุสมบตัิของผลิตภณัฑโ์ดยรวม และรว่มกบัสถาบนัวิจยัและผูผ้ลิตสินคา้มาตรฐานสากลทั�งในและ

ตา่งประเทศ ในการพฒันาสูตรการผลิตและขั�นตอนการผลิต แต่โรงงานผูผ้ลิตจะเป็นผูจ้ดัหาวตัถุดิบและ

ดาํเนินการผลิตเองทั�งกระบวนการ ซึ�งหากผู้ผลิตรายใดรายหนึ�งเกิดปัญหาไม่สามารถผลิตผลิตภัณฑ์

ดงักล่าวใหแ้ก่บริษัทฯ ได ้จะส่งผลใหบ้ริษัทฯ ไม่สามารถทาํการจดัหาผลิตภัณฑไ์ดต้รงตามเวลาหรือตาม
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ความต้องการของลูกค้า และหากเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของพันธมิตร ก็อาจเกิดปัญหาไม่

สามารถส่งสินคา้ไดต้ามปริมาณที�บริษัทฯ ตอ้งการ หรือสินคา้ไม่มีคณุภาพตามที�บริษัทฯ กาํหนด ซึ�งอาจ

สง่ผลตอ่ผลประกอบการรวมของบรษิัทฯ ได ้ 

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดการต่อความเสี�ยงดงักล่าว โดยการกระจายคาํสั�งผลิตสู่

ผูผ้ลิตชั�นนาํในประเทศออกไปจาํนวนหลายราย เพื�อไม่ใหเ้กิดการพึ�งพิงผูผ้ลิตเพียงรายเดียว รวมถึงความ

พยายามในการสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีกบัผูผ้ลิตรายใหม่ๆ ที�มีคณุสมบตัิครบถว้น ทาํใหบ้ริษัทฯ สามารถ

ตอ่รองกบัผูผ้ลิตและสามารถควบคมุตน้ทนุสินคา้ไดม้ากขึ �น และในส่วนของพนัธมิตร บริษัทฯ จะมีการสุ่ม

ตรวจคุณภาพสินคา้อย่างสมํ�าเสมอ รวมถึงมีการวางแผนร่วมกันในการเตรียมจาํนวนสินคา้ใหเ้พียงพอ

สาํหรบัการขายในแตล่ะครั�ง 

 ความเสี�ยงจากอายุของผลิตภัณฑสุ์ขภาพและความงาม 

การสั�งผลิตผลิตภณัฑส์ขุภาพและความงามตอ้งมีจาํนวนมากเพียงพอเพื�อการบริหารตน้ทนุใหอ้ยู่

ในระดบัที�เหมาะสม และตอ้งมีการบริหารสินคา้สาํหรบัการจัดเก็บสินคา้คงคลังเพื�อการกระจายสินคา้

ใหแ้ก่ลูกคา้และรา้นคา้ปลีกทั�วประเทศ บริษัทฯ จึงมีความเสี�ยงจากอายุของผลิตภณัฑส์ุขภาพและความ

งามซึ�งโดยอายุเฉลี�ยส่วนใหญ่ประมาณ 3 ปี หากในกรณีที�กระแสนิยมของผู้บริโภคเปลี�ยนแปลงไป 

ประกอบกบับริษัทฯ อยูใ่นชว่งที�ธุรกิจมีการขยายตวัสงูและมีแผนการขยายประเภทผลิตภณัฑใ์หม่เพิ�มเติม 

ทาํให้ตอ้งมีการนาํเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื�อง จึงอาจเกิดเหตุการณ์ที�ไม่สามารถ

ระบายสินคา้ผลิตภณัฑส์ขุภาพและความงามไดห้มดก่อนสินคา้หมดอาย ุ

ดงันั�น ก่อนการผลิตสินคา้ บริษัทฯ ตอ้งทาํการสาํรวจตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภค เพื�อให้

สามารถวิเคราะห์และคาดการณ์ยอดขายของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทให้แม่นยําที�สุด และเพื�อให้

สอดคลอ้งกับความตอ้งการของตลาดในขณะนั�นๆ โดยตอ้งติดตามและตรวจสอบอายคุงเหลือของสินคา้

อย่างสมํ�าเสมอ รวมทั�งมีการบริหารจัดการสินคา้คงเหลือใหเ้หมาะสมกับช่วงอายุของแต่ละผลิตภัณฑ ์

ซึ�งโดยเฉลี�ยหากสินคา้มีอายคุงเหลือตั�งแต ่18 เดือนขึ �นไป และมีอตัราการสั�งซื �อชา้ลง สินคา้นั�นจะถกูนาํมา

พิจารณาโดยฝ่ายบริหาร และจดัใหมี้โปรโมชั�นหรือทาํการตลาดผ่านช่องทางที�เหมาะสม เพื�อเรง่การขาย

สินคา้เหลา่นั�นออกไปใหเ้รว็ที�สดุ 

 ความเสี�ยงจากผลกระทบของสินค้าอื�นในท้องตลาดที�ไม่ได้มาตรฐาน 

จากการที�มีผูผ้ลิตและจาํหนา่ยผลิตภณัฑส์ขุภาพและความงามที�ไม่ไดม้าตรฐานและไม่มีคณุภาพ

ออกสู่ทอ้งตลาด ทาํใหผู้้บริโภคไดร้บัผลกระทบจากสิ�งปลอมแปลงดงักล่าว และเกิดความตื�นตระหนก 

บางสว่นเกิดความเขา้ใจผิดตอ่ผลิตภณัฑท์ั�งหมดในตลาด ทั�งนี � สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยาไดมี้

มาตรการตรวจสอบและตรวจจบัอยา่งเขม้ขน้ ซึ�งจะเป็นการคดักรองสินคา้ที�ไมไ่ดค้ณุภาพออกไปจากตลาด  

ในส่วนของบริษัทฯ ไดท้าํการโฆษณาประชาสมัพนัธอ์ย่างเป็นวงกวา้ง เพื�อใหผู้บ้ริโภครบัทราบว่า

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีคุณภาพ ผลิตจากแหล่งผลิตที�น่าเชื�อถือ และบริษัทฯ ยังคงยึดมั�นสรรหา
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ผลิตภณัฑค์ณุภาพอย่างตอ่เนื�อง เพื�อเป็นการการนัตีว่าลกูคา้ไดใ้ชส้ินคา้คณุภาพ ตอบโจทยค์วามตอ้งการ

ในทกุแง่มมุ มีความเชื�อถือในผลิตภณัฑข์องบรษิัทฯ และกลบัมาซื �อผลิตภณัฑซ์ ํ�าอยา่งตอ่เนื�อง 

 ความเสี�ยงจากการแข่งขันที�รุนแรงในธุรกิจสื�อโทรทัศน ์

อุตสาหกรรมโทรทัศนเ์ผชิญกับสภาวการณ์แข่งขันที�รุนแรงทั�งดา้นของการช่วงชิงเรตติ �ง ช่วงชิง

งบประมาณการสนบัสนนุ และพฤติกรรมของผูช้มรายการโทรทศันที์�เปลี�ยนแปลงอยูต่ลอดเวลา อีกทั�งการ

รบัชมคอนเทนตอื์�นๆ ผ่านทางออนไลน ์ก็ถือเป็นอีกหนึ�งปัจจยัที�สรา้งความเสี�ยงใหก้บัธุรกิจนี �เช่นกนั ซึ�งใน

ปี 2563 นี � เรายังไดเ้ผชิญอุปสรรคระดบัโลกอย่างโรคโควิด-19 ซึ�งทาํใหง้บโฆษณาหายไปจากตลาดถึง 

รอ้ยละ 45-50 ในเวลาเดียวกันก็เป็นการสรา้งตน้ทุนเพิ�มอย่างหลีกเลี�ยงไม่ไดใ้นการทาํงาน ทั�งการดูแล

ตรวจสอบสุขภาพในระหว่างงาน และการทาํงานนอกสถานที�ที�ไม่สามารถมีคนทาํงานเกิน 50 คนได ้ 

การแข่งขนัในปีที�ผ่านมาถือเป็นความทา้ทายและไม่ใช่การแข่งขนักับผูร้่วมธุรกิจเดียวกนัเหมือนที�ผ่านมา 

แตเ่ป็นการแข่งขนักบัตวัเองเพื�อจะหาทางรอดพน้จากวิกฤติระดบัโลกนี� กลยทุธส์งครามดา้นราคาที�ทกุช่อง

ทีวีเคยนาํมาใชใ้นปีก่อนๆ จึงไม่ใช่ทางออกในสถานการณภ์าวะเงินโฆษณาที�แทบไม่มีในตลาด แตเ่ป็นการ

บรหิารจดัการเพื�อคมุตน้ทนุการผลิตใหส้มดลุกบัรายไดแ้ละเรตติ �งยงัตอ้งครองใจผูช้มไดด้ว้ย  

ช่อง 8 ไดป้รบักลยุทธโ์ดยการเพิ�มช่องทางการสรา้งรายไดใ้หม่ๆ นาํคอนเทนตท์ั�งเก่าและใหม่ของ

ชอ่ง 8 ซึ�งถือเป็นสินทรพัยส์าํคญั นาํเสนอไปยงัพนัธมิตรใหม่ๆ  คือผูใ้หบ้รกิารผา่นอินเทอรเ์น็ต (OTT) ทั�งใน

ประเทศและต่างประเทศ และในขณะที�สถานการณโ์ควิด-19 กาํลงัระบาดนั�น หลายคนตอ้งทาํงานจากที�

บา้น ทาํใหมี้แนวโน้มคนดูโทรทัศนใ์นช่วงเวลาที�ไม่ใช่ไพรมไ์ทมเ์พิ�มขึ �น จึงเป็นส่วนสนับสนุนการสรา้ง 

กลยุทธ์เก้าอี � 4 ขาของช่อง 8 เพื�อเพิ�มรายไดม้ากกว่า 1 ช่องทาง ไดแ้ก่ 1. การขายโฆษณาปกติ (Media 

Sponsor) 2. การขายโฆษณาใหอ้ารเ์อส มอลล ์ผ่านรูปแบบการทาํรายการเอ็นเตอรเ์ทนเมิรซ์ 3. การขาย

ลิขสิทธค์อนเทนต ์และ 4. การจดักิจกรรมอีเวน้ท ์ 

 ความเสี�ยงจากความก้าวหน้าของเทคโนโลย ี

เทคโนโลยีมีอิทธิพลตอ่การใชชี้วิตของผูค้นทั�วโลก ส่งผลใหพ้ฤติกรรมการสื�อสารของผูค้นเปลี�ยนแปลง

ไปอย่างรวดเร็วตามความเจริญกา้วหนา้ของเทคโนโลยี การติดตอ่สื�อสาร การเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารความบนัเทิง

อยู่ใกลเ้พียงแค่ปลายนิ �ว ผูค้นในปัจจุบนัสามารถแสวงหาขอ้มูลต่างๆ รวมถึงเป็นผูผ้ลิตขอ้มูลข่าวสารเพื�อให้

ผูอื้�นเขา้ถึงไดด้ว้ยตนเอง ขอ้มูลข่าวสารแพร่กระจายไดอ้ย่างรวดเร็วดว้ยการส่งผ่านระบบอินเทอรเ์น็ตไปยัง

อุปกรณอ์ิเล็กทรอนิกสซ์ึ�งอยู่ในมือของทุกคน ซึ�งถือเป็นสิ�งสาํคญัที�ส่งผลใหบ้ทบาทของรายการโทรทัศนต์อ้ง

เปลี�ยนแปลงเพื�อรองรบักับสื�อสงัคมออนไลนด์ว้ย  บริษัทฯ จึงตระหนกัดีถึงการเปลี�ยนแปลงและปรบัตวัใหท้นั

กับเทคโนโลยีเพื�อสรา้งโอกาสการสื�อสารกับผูร้บัชมให้ครอบคลุมทุกช่องทาง แต่อีกปัจจัยที�สาํคัญของการ

เติบโตทางสื�อสงัคมออนไลน ์คือการควบคมุกาํกบัดแูลของภาครฐัที�มีแนวโนม้จะเขม้ขน้ขึ �น แตย่งัอยู่ในชว่งของ

การเริ�มตน้ จึงทาํใหก้ารเสนอขอ้มูลข่าวสารในช่องทางสื�อสงัคมออนไลน ์ค่อนขา้งเสรีและมีขีดจาํกัดนอ้ยกว่า

สื�อโทรทศันที์�ตอ้งอยู่ภายใตก้ารกาํกบัดแูลของ กสทช. ดงันั�นในอนาคตอนัใกล ้ภาครฐัย่อมตอ้งออกกฎระเบียบ
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เพื�อควบคมุกาํกบัดแูลสื�อสงัคมออนไลนใ์หช้ดัเจนมากยิ�งขึ �น ซึ�งจะส่งผลใหก้ารดาํเนินธุรกิจผ่านช่องทางนี �อาจ

ถูกกํากับมากยิ�งขึ �น เช่น การขอใบอนุญาตประกอบกิจการ การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมประกอบกิจการ  

การควบคมุเนื �อหารายการ เป็นตน้  

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ไดมี้การปรบัแผนธุรกิจอยู่ตลอดเวลาเพื�อใหส้อดคลอ้งกับพฤติกรรมที�เปลี�ยนไป

ของผูบ้ริโภค รวมถึงดาํเนินธุรกิจดว้ยความระมดัระวงัและอยู่ภายใตก้ฎเกณฑก์รอบของกฎหมาย รวมถึงศกึษา

ความเป็นไปไดใ้นรูปแบบตา่งๆ ของการเขา้มากาํกบัดแูลของทางภาครฐั เพื�อปรบัตวัใหท้นักบัทกุสถานการณที์�

อาจเกิดขึ �น 

 ความเสี�ยงจากการถูกละเมิดลิขสิทธิ� 

ตลอดระยะเวลาหลายปีที�ผา่นมา อตุสาหกรรมเพลงไดร้บัผลกระทบหลกัจากการถกูละเมิดลิขสิทธิ�

ในหลากหลายรูปแบบ การเปลี�ยนแปลงรูปแบบสู่ระบบดิจิทลัทาํใหเ้กิดการดาวนโ์หลดเพลงจากเว็บไซตที์�

ไม่ได้รบัอนุญาต การนําคอนเทนต์เพลงไปหารายได้ของผู้ประกอบการรา้นค้า รา้นอาหาร และรา้น 

คาราโอเกะ รวมถึงการจดักิจกรรมและงานแสดงคอนเสิรต์ตา่งๆ และการนาํคอนเทนตไ์ปใชเ้พื�อประโยชน์

ทางพาณิชยห์รือเพื�อความบนัเทิงส่วนตวัผ่านช่องทางออนไลน ์ซึ�งการถกูละเมิดลิขสิทธิ�ดงักล่าว ส่งผลให้

รายไดข้องสว่นงานเพลงไมส่ะทอ้นปรมิาณการบรโิภคที�แทจ้รงิ  

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสาํคัญของปัญหาที�เกิดขึ �น และได้ดาํเนินการหาทางแก้ไข โดยการ

ทบทวนแผนธุรกิจใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื�อใหมี้ความยืดหยุ่น เหมาะสม และทนัเหตกุารณ ์เช่น การมีแผนงาน

เพื�อรองรบัการเปลี�ยนแปลงและตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้แต่ละรายอย่างตรงจุด การใชก้ลยทุธ์

การขายใหเ้ขา้กบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค รวมถึงการปรบัรูปแบบการขายใหเ้หมาะสมกับสภาวะตลาดใน

ปัจจุบัน และเหมาะสมสาํหรบัลักษณะของสื�อหรือช่องทางการเผยแพร่ต่างๆ ในปัจจุบนัและในอนาคต 

รวมถึงการพฒันาระบบงานภายในใหร้องรบักบัระบบสตรีมมิ�งตา่งๆ ที�มีอยูใ่นตลาดปัจจบุนัและที�จะเกิดขึ �น

ใหม่ได ้ทั�งนี �ยงัมีหน่วยงานที�รบัผิดชอบดแูลเรื�องการป้องกนัและปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ�โดยเฉพาะ 

ซึ�งไดร้บัความรว่มมือและสนบัสนุนจากภาครฐัในการบงัคบัใชก้ฎหมายเขา้ดาํเนินการกบัผูป้ระกอบการที�

กระทาํความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ�ในผลงานของบริษัทฯ รวมถึงรณรงคป์ระชาสมัพนัธก์ระตุน้ลูกคา้และ 

ผู้ประกอบธุรกิจที�นาํงานลิขสิทธิ�ไปใช้ ให้เคารพต่อสิทธิ�และทาํการชาํระค่าลิขสิทธิ�เป็นการตอบแทน  

จากมาตรการดงักล่าวขา้งตน้ บริษัทฯ คาดว่าจะช่วยลดผลกระทบอย่างมีนัยสาํคญัจากความเสี�ยงของ 

การถกูละเมิดลิขสิทธิ�ได ้

 ความเสี�ยงจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 

ตั�งแตต่น้ปี 2563 ที�ผา่นมา สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบอยา่งหนกัตอ่ทกุ

ภาคส่วนทั�วโลก รวมถึงเป็นผลกระทบที�ไม่สามารถคาดการณ์ได ้ซึ�งส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ทั�งในส่วน 

กลยุทธ์การดาํเนินธุรกิจ แผนงานของบริษัทฯ และความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงาน โดย

บริษัทฯ จดัใหมี้มาตรการและแนวปฏิบตัิเพื�อปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของโควิด-19 เพื�อความปลอดภัยและ
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อาชีวอนามยัของพนกังานและผูเ้ขา้มาติดต่อดว้ย นอกจากนี� บริษัทฯ ยงัไดร้บัผลกระทบในส่วนของธุรกิจ

โทรทัศน ์โดยเม็ดเงินโฆษณาผ่านสื�อโทรทัศนล์ดลงอย่างมากจากการที�หลายธุรกิจมีมาตรการประหยัด

คา่ใชจ้่ายการโฆษณาจากกาํลงัซื �อของผูบ้ริโภคลดลงเพราะผลกระทบของโควิด-19 ที�ยงัคงอยู่ และความ

กังวลที�สถานการณด์งักล่าวจะยืดเยื �อออกไป รวมถึงธุรกิจคอมเมิรซ์ที�หากไม่มีการปรบัตวัอยู่ตลอดเวลา  

ก็มีความเสี�ยงในเรื�องของผลกระทบจากผูบ้ริโภคมีแนวโนม้ที�จะชะลอการตดัสินใจซื �อสินคา้ออกไป และมี

ขนาดในการซื �อเล็กลง เพราะตอ้งการประหยดัคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินชีวิตประจาํวนั  

ทั�งนี �ภายใตส้ถานการณ์การทาํงานจากที�บา้นของหลายบริษัท และการรณรงคจ์ากภาครฐัที�ให้

ประชาชนอยูบ่า้นเพื�อลดโอกาสตดิเชื �อหรือแพรเ่ชื �อ ทาํใหห้ลายคนใชเ้วลาอยู่กบับา้นมากขึ �น จงึเป็นโอกาส

ใหก้บัธุรกิจโทรทศันข์องบรษิัทฯ ซึ�งมีความพยายามในการหารายไดส้ว่นเพิ�มจากกลยทุธเ์กา้อี � 4 ขาที�กล่าว

มาแล้ว รวมถึงธุรกิจพาณิชย์ ซึ�งมีการปรับรูปแบบการขายให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่าง

สมํ�าเสมอ และการขยายแพลตฟอรม์และชอ่งทางการขายโดยไมไ่ดพ้ึ�งพาสาขาหรือหนา้รา้นในการขายเพื�อ

ตอบสนองต่อการเปลี�ยนแปลงของไลฟ์สไตลก์ารสั�งซื �อสินคา้ออนไลนห์รือหนา้จอโทรทัศนแ์ทนการซื �อ

สินคา้ในหา้งสรรพสินคา้แบบเดมิ  

2.2.2)   ความเสี�ยงด้านกฎระเบียบและข้อบังคับ 

 ความเสี�ยงจากการออกประกาศ และหลักเกณฑจ์าก กสทช. 

 บรษิัทฯ ประกอบธุรกิจเกี�ยวกบัการประกอบกิจการโทรทศันท์ั�งในระบบภาคพื �นดินซึ�งส่งสญัญาณ

แบบดิจิทัลและระบบดาวเทียม ซึ�งกิจการโทรทัศน์นับได้ว่าเป็นกิจการสื�อสารมวลชนที�มีอิทธิพลต่อ

ประชาชนเป็นอย่างยิ�ง เพราะเป็นการสื�อสารที�ประชาชนสามารถเข้าถึงและรบัรูข้้อมูลได้อย่างทั� วถึง

มากกว่าสื�อประเภทอื�นๆ ดังนั�นการประกอบกิจการโทรทัศนจ์ึงตอ้งดาํเนินภายใตก้ฎหมายเป็นสาํคัญ  

ซึ�งหน่วยงานภาครฐัที�เขา้มามีบทบาทการกาํกบัดแูลผูป้ระกอบกิจการโทรทศันข์องประเทศไทย คือ กสทช. 

มีอาํนาจหนา้ที�หลกัในการกาํกบัดแูลและออกประกาศหลกัเกณฑต์า่งๆ เพื�อควบคมุ กาํกบัดแูลผูป้ระกอบ

กิจการโทรทศันใ์หมี้การแข่งขนักนัอย่างเสรีและเป็นธรรม มีมาตรฐานทางจริยธรรม และคุม้ครองผูบ้ริโภค

ใหไ้ดร้บัประโยชนแ์ละมิใหถู้กเอาเปรียบจากผูป้ระกอบกิจการ เช่น การกาํกับดูแลเนื �อหารายการตอ้งมี

คณุภาพเหมาะสมกบักลุ่มเปา้หมาย การจดัระดบัความเหมาะสมของรายการเพื�อคุม้ครองเด็กและเยาวชน 

การส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรบัรูแ้ละใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการ

โทรทัศน์ เป็นต้น ตลอดจนมีหน้าที�พัฒนาส่งเสริมกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการ

โทรคมนาคมในประเทศไทยให้มีศักยภาพเพียงพอต่อการรองรับพัฒ นาการด้านเทคโนโลยีที� มี

ความกา้วหนา้อย่างรวดเรว็ ทาํให ้กสทช. ตอ้งทบทวนแกไ้ขหลกัเกณฑป์ระกาศตา่งๆ อย่างตอ่เนื�อง เพื�อให้

เหมาะสมกับสภาพปัญหาของผู้ประกอบกิจการทั�งหมดในแต่ละช่วงเวลา เช่น การทบทวนปรบัปรุง

แผนการบริหารคลื�นความถี�ที�มีการปรบัเปลี�ยนเรียกคืนคลื�นความถี�บางช่วง เพื�อนาํมาจัดสรรใหม่ใหเ้กิด

ความเหมาะสมและเกิดประโยชนที์�คุม้คา่กว่าเดิม เพื�อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและแผนระดบัชาติว่าดว้ย
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การพฒันาดิจิทลัเพื�อเศรษฐกิจและสงัคม ยทุธศาสตรช์าต ิและแผนปฏิรูปประเทศ ดงันั�น กฎเกณฑต์า่งๆ ที�

จะออกมาควบคมุการดาํเนินธุรกิจเกี�ยวกบัการประกอบกิจการโทรทศันข์องบริษัทฯ จึงไม่เสถียร และยงัคง

มีกฎเกณฑใ์หมที่�ออกมาบงัคบัอยา่งตอ่เนื�อง ซึ�งอาจสง่ผลกระทบกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ  

ทั�งนี � บรษิัทฯ ไดแ้ตง่ตั�งสายงานกฎหมายใหเ้ป็นผูด้แูลและควบคมุใหเ้ป็นไปตามกรอบของประกาศและ

กฎเกณฑต์่างๆ จาก กสทช. และตระหนกัถึงการเปลี�ยนแปลงที�อาจเกิดขึ �นและมีผลกระทบตอ่การดาํเนินธุรกิจ

ของบรษิัทฯ อยูต่ลอดเวลา 

 ความเสี�ยงจากการต่ออายุสัญญาสัมปทานธุรกิจวิทย ุ

โดยปกติการทาํสัญญาข้อตกลงเป็นผู้จัดรายการร่วมของสถานีวิทยุกระจายเสียงมีระยะเวลา

ประมาณ 2 ปี ซึ�งหากบริษัทฯ ไม่ไดร้บัการตอ่อายสุญัญาดงักล่าวจะสง่ผลกระทบถึงความตอ่เนื�องของการ

ออกอากาศรายการและรายไดข้องบริษัทฯ ทั�งนี � หมายรวมถึงความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขใน

สญัญาซึ�งอาจทาํใหบ้รษิัทฯ ไดร้บัเงื�อนไขที�ดอ้ยลงไปจากเดมิ นอกจากนี� การแสวงหาเวลาออกอากาศใหม่

เพื�อทดแทน อาจทาํใหบ้รษิัทฯ สญูเสียประโยชนจ์ากการขาดความตอ่เนื�องทางธุรกิจและสญูเสียการสรา้ง

ความนิยมใหเ้ทียบเคียงกบัรายการเดมิได ้หรืออาจทาํใหต้น้ทนุเพื�อการไดม้าสงูขึ �น  

อย่างไรก็ดี บรษิัทฯ เชื�อวา่จากการที�บรษิัทฯ ผลิตผลงานที�มีคณุภาพออกมาอย่างตอ่เนื�องจนไดร้บั

ความนิยม มีฐานผูฟั้งรายการประจาํ รวมถึงการที�บริษัทฯ ไดร้กัษามาตรฐานในการชาํระเงินและปฏิบตัิ

ตามเงื�อนไขของการจ่ายคา่เชา่เวลาอยา่งเครง่ครดั ตลอดจนมีการสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีกบัผูใ้หส้มัปทาน 

จะทาํให้บริษัทฯ ไดร้บัความไวว้างใจและสามารถลดความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ �นจากการต่ออายุสัญญาได ้

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะพิจารณาถึงมูลค่าของสัญญา โดยเปรียบเทียบกับความคุม้ค่าในการลงทุน 

 ซึ�งหากพิจารณาแลว้เห็นว่าไม่ก่อใหเ้กิดประโยชน ์ทางบริษัทฯ อาจพิจารณาไม่ต่ออายุสัญญาดงักล่าว 

ทั�งนี � บริษัทฯ ไดผ้่านการพิจารณาอนมุตัิใหต้อ่อายสุญัญาออกไปอีก 2 ปี โดยสญัญาสิ �นสดุในปี 2564 และ

เมื�อวันที�  20 ธันวาคม 2559 ได้มีค ําสั� งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามมาตรา 44 ของ

รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย ยืดระยะเวลาที� กสทช. เรียกคืนคลื�นความถี�วิทยกุระจายเสียงจากเดิม

ในปี 2560 ออกไปอีก 5 ปี และใหค้งสิทธิในการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง และการถือครองคลื�น

ความถี�ดงักล่าวไดต้ามขอบเขตและสิทธิเดิม ซึ�งบริษัทฯ เห็นว่าคาํสั�งดงักล่าว จะเป็นผลดีตอ่ธุรกิจวิทยขุอง

บรษิัทฯ ที�จะทาํใหม้ลูคา่สมัปทาน รวมถึงขอบเขตและสิทธิไมเ่ปลี�ยนแปลง 

 ความเสี�ยงจากการบังคับใช้พระราชบัญญัตคุ้ิมครองข้อมูลส่วนบุคคล 

เนื�องจากพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (พ.ร.บ.) ที�จะมีผลบงัคบัใชใ้นปี 2564 เป็น

กฎหมายที�มีเนื �อหากวา้งและไม่เฉพาะเจาะจง โดยส่วนใหญ่เป็นมาตรการที�กาํหนดใหบุ้คคลที�จะเก็บ

รวบรวม นาํไปใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบคุคล จะตอ้งมีมาตรการในการเก็บขอ้มูลส่วนบคุคลใหร้ดักมุได้

มาตรฐาน ซึ�งถือว่าเป็นมาตรการปอ้งกันก่อนที�จะเกิดความเสียหายขึ �นกับขอ้มลูส่วนบุคคล อีกทั�งในส่วน

ของบทลงโทษตามพ.ร.บ. ยงักาํหนดใหศ้าลสามารถคาํนวณค่าเสียหายเชิงลงโทษ เพื�อลงโทษผูที้�ทาํการ
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เก็บรวบรวมหรือใชป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลโดยไม่ไดร้บัความยินยอม หรือทาํผิดตามพ.ร.บ.นี � ไม่ว่า 

จงใจหรือเป็นความประมาท ใหช้าํระคา่เสียหายตอ่เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลดว้ย  

บริษัทฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัของการปฏิบตัิตามพ.ร.บ. โดยไดมี้การศึกษาขอ้มลู วางแผนงาน และ

ดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย เพื�อใหเ้กิดความเชื�อมั�นว่าบริษัทฯ จะสามารถปฏิบตัิตามกฎหมายไดอ้ย่าง

ถกูตอ้งและครบถว้น 

2.2.3)   ความเสี�ยงด้านการเงนิ 

 ความเสี�ยงจากการจัดหาเงนิทุนสาํหรับการดาํเนินการตามแผนธุรกิจ 

การดาํเนินการตามแผนธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ สาํหรบัการขยายงาน การเข้า

ลงทุน และการซื �อกิจการเพิ�มเติม ต้องใช้เงินทุนเป็นจาํนวนมากในระยะเวลาอันรวดเร็ว ซึ�งส่งผลต่อ

ความสาํเรจ็ของการขยายธุรกิจ  

ดงันั�น บริษัทฯ จึงไดมี้การวางแผนงบประมาณและแผนการลงทุนประจาํปีเพื�อการประเมินถึง

จาํนวนเงินและขนาดรายการที�ตอ้งใชแ้ละแหล่งที�มาของเงินในการขยายธุรกิจ โดยมีการประเมินโอกาส

ความสาํเร็จของโครงการอย่างตอ่เนื�อง ติดตอ่เจรจากบัสถาบนัการเงินหลายแห่งเพื�อรองรบัการดาํเนินการ

ตามแผนงานนั�นๆ และยงัเพิ�มช่องทางการระดมทนุผ่านตลาดทนุ โดยในปี 2563 ไดท้าํการจดัอนัดบัเรตติ �ง

ของบริษัทฯ ส่งผลใหใ้นอนาคตบริษัทฯ สามารถมีช่องทางในการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนเพิ�มขึ �นและสามารถ

ระดมทนุโดยการออกหุน้กูแ้ก่นกัลงทนุ และไม่ตอ้งพึ�งพิงสถาบนัการเงินเพียงอย่างเดียว ตลอดจนไดมี้การ

จดัหาวงเงินสาํรองจากสถาบนัการเงินเพื�อรองรบัปัญหาสภาพคล่องของบรษิัทฯ ไวแ้ลว้อยา่งเหมาะสม 
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3) การขับเคลื�อนธุรกจิเพื�อความยั�งยนื 
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เกี�ยวกับรายงานฉบับนี� 

บริษัทฯ จดัทาํรายงานการพฒันาอย่างยั�งยืนฉบบันี �ขึ �นเป็นฉบบัแรก เพื�อแสดงถึงความมุ่งมั�นใน

การเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัและผลการดาํเนินงานดา้นการพฒันาอย่างยั�งยืนต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอย่างถูกตอ้ง

และโปรง่ใส โดยเนื �อหาครอบคลมุการดาํเนินงานในดา้นสิ�งแวดลอ้ม สงัคม และการกาํกบักิจการ ที�เกิดขึ �น

ภายในรอบปีที�ผา่นมา ตั�งแตว่นัที� 1 มกราคม ถึง วนัที� 31 ธนัวาคม 2563   

แนวทางการจัดทาํรายงาน 

รายงานการพัฒนาอย่างยั�งยืน ประจาํปี 2563 นี � ไดท้าํการเปิดเผยขอ้มูลตามกรอบการประเมิน

ความยั�งยืนของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 19 หมวดในรูปแบบ One Report และจดัทาํตามกรอบ

การรายงานขององคก์ารแห่งความริเริ�มว่าดว้ยการรายงานสากล รุน่ที� 4 (Global Reporting Initiative G4 

: GRI) ครอบคลมุตวัชี �วดัที�สมัพนัธก์ับประเด็นสาํคญัดา้นความยั�งยืนที�ไดแ้นบไวท้า้ยเล่ม เพื�อใหส้ามารถ

คน้หาขอ้มลูที�ตอ้งการไดอ้ยา่งรวดเรว็มากยิ�งขึ �น   

นอกจากนี�ยงัเล็งเห็นความสาํคญัของเป้าหมายการพัฒนาที�ยั�งยืนตามกรอบของสหประชาชาต ิ

(Sustainable Development Goals : SDGs) จึงได้พิจารณ าความสอดคล้องในเบื �องต้นด้วยการนํา

เปา้หมายดงักลา่วมาประยกุตใ์ชใ้นแนวทางการจดัทาํกลยทุธ ์เพื�อใหบ้ริษัทฯ เตบิโตไปไดอ้ย่างชดัเจนตาม

แนวทางและเปา้หมายที�ไดว้างไว ้ซึ�งไดเ้ปิดเผยไวใ้นรายงานฉบบันี �แลว้เชน่กนั  

ขอบเขตของรายงาน      

 จากการพิจารณาความเกี�ยวขอ้งทางธุรกิจ ความพรอ้มของขอ้มลู และผลการดาํเนินงานหลกัของ

บรษิัทฯ ทั�งในปีที�รายงาน และแนวโนม้ภายใน 3 ปีขา้งหนา้ จงึไดก้าํหนดขอบเขตการรายงานใหค้รอบคลมุ

ธุรกิจพาณิชยเ์ป็นหลกั และมีสว่นสาํคญัของบริษัทย่อย หรือธุรกิจรองในบริษัทฯ เปิดเผยรว่มดว้ย 

อื�นๆ 

สามารถดาวนโ์หลด “รายงานการพฒันาอยา่งยั�งยืน ประจาํปี 2563” ไดที้�     

http://ir.rs.co.th/th/downloads/yearly-reports  

สอบถามขอ้มลูเพิ�มเตมิจากผูร้บัผิดชอบดา้นการจดัทาํรายงานไดที้� คณุรฐัปวีร ์ลาภนาน   

“ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธแ์ละการพฒันาอย่างยั�งยืน”  

บรษิัท อารเ์อส จาํกดั (มหาชน)   

27 อาคารอารเ์อสกรุ๊ป ถนนประเสรฐิมนกิูจ แขวงเสนานิคม เขตจตจุกัร กทม. 10900   

โทรศพัท ์+662 037 8125         

อีเมล  sd@rs.co.th         

เว็บไซต ์  www.rs.co.th 
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การประเมินสาระสาํคัญและการระบุประเด็นด้านความยั�งยนื 

ประเด็นความยั� งยืน คือ ประเด็นที�ส่งผลกระทบทั�งทางบวกและทางลบอย่างมีนัยสาํคัญต่อ

กระบวนการตดัสินใจ การดาํเนินงาน ผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ และผู้มีส่วนไดเ้สียทั�งในระยะสั�น 

กลาง และยาว โดยครอบคลมุประเดน็ดา้นสิ�งแวดลอ้ม สงัคม และการกาํกบักิจการ 

กระบวนการประเมินสาระสาํคัญ 

1) การคดัเลือกประเดน็  

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั� งยืน ทาํหน้าที�ในการประเมินและคัดเลือก

ประเดน็ดา้นความยั�งยืน โดยพิจารณาจากความเสี�ยงของบรษิัทฯ กลยทุธก์ารดาํเนินธุรกิจ ผลกระทบ และ

ความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สีย รวมถึงแนวทางบริหารจดัการดา้นความยั�งยืนของบริษัทฯ และแนวโนม้

ดา้นการพฒันาอยา่งยั�งยืนในระดบัสากล 

2) การกาํหนดขอบเขตรายงาน 

 ขอบเขตของแตล่ะประเดน็ถกูกาํหนดโดยการคาํนงึถึงผลกระทบที�มีตอ่การดาํเนินธุรกิจของบรษิัทฯ 

และผลกระทบตอ่ผูมี้สว่นไดเ้สียทกุสว่นทั�งภายในและภายนอก 

3) การประเมินระดบัความสาํคญั 

 ประเด็นที�คดัเลือกจะไดร้บัการจดัลาํดบัความสาํคญั โดยพิจารณาจากโอกาส ผลกระทบที�มีต่อ

บรษิัทฯ และผูมี้สว่นไดเ้สียทกุสว่น โดยเนื �อหาของรายงานจะเนน้ประเดน็ที�มีความสาํคญัในระดบัสงูก่อน 

4) การทวนสอบและความนา่เชื�อถือ 

 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพฒันาอย่างยั�งยืนมีบทบาทในการติดตามและตรวจสอบการ

จดัทาํรายงานการพฒันาอยา่งยั�งยืน โดยใหค้าํแนะนาํเพื�อใหเ้กิดความสมบรูณ ์ครอบคลมุประเด็นสาํคญัที�

เกี�ยวขอ้งกบับรษิัทฯ และผูมี้สว่นไดเ้สียทกุสว่น รวมถึงการใหค้วามเห็นชอบในการเปิดเผยขอ้มลู  

5) การพฒันาอยา่งตอ่เนื�อง 

 ในปีนี �เป็นปีแรกที�บริษัทฯ เริ�มจัดทาํรายงานการพัฒนาอย่างยั�งยืน เพื�อเปิดเผยข้อมูลที�สาํคัญ

ใหแ้ก่นกัลงทนุและบคุคลทั�วไปไดร้บัทราบอยา่งครบทกุมิต ิทั�งดา้นสิ�งแวดลอ้ม สงัคม และการกาํกบักิจการ 

และคาดหวงัวา่จะสามารถพฒันาการจดัทาํรายงานใหเ้ป็นไปตามที�กาํหนดโดยมาตรฐานสากล โดยรว่มรบั

ฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกส่วนผ่านช่องทางที�หลากหลาย เช่น การเขา้ร่วม

ประเมินรางวลัรายงานดา้นความยั�งยืน หรือแบบสอบถามความคดิเห็นของผูใ้ชร้ายงาน เป็นตน้  
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ผลการประเมินสาระสาํคัญ 
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3.1)  นโยบายและเป้าหมายการจดัการด้านความยั�งยนื 

มุ่งมั�นดาํเนินงานตามหลักการกาํกับกิจการที�ดีเพื�อเป็นแกนหลักในการขับเคลื�อนการพัฒนา 

อย่างยั�งยืน โดยมีเป้าหมายที�ชดัเจน คือ การเติบโตอย่างสมดลุทั�งดา้นเศรษฐกิจ สิ�งแวดลอ้ม สงัคม และ

การกาํกบักิจการ ดว้ยการคาํนึงถึงความรบัผิดชอบและการสรา้งคณุคา่รว่มกนัระหว่างบริษัทฯ กบัผูมี้ส่วน

ไดเ้สียทกุส่วนตลอดห่วงโซธุ่รกิจ พรอ้มมุ่งสู่การยกระดบัการพฒันาอย่างยั�งยืนที�แทจ้รงิ ดว้ยการผนวกการ

บริหารจัดการประเด็นต่างๆ ด้านความยั� งยืนเข้าเป็นส่วนหนึ�งของการดําเนินงานในทุกภาคส่วน  

ใหค้รอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจและสอดคลอ้งกับกลยุทธใ์นการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั�งในระยะสั�นและ

ระยะยาวตอ่ไปในอนาคต  

แนวทางการบริหารจัดการและผลการดาํเนินงาน 

บริษัทฯ ประกาศนโยบายการพฒันาอย่างยั�งยืน ในปี 2563 เป็นปีแรก โดยมุ่งเนน้ที�การดาํเนินงาน

ของธุรกิจพาณิชยเ์ป็นหลกั เนื�องจากเป็นธุรกิจที�สรา้งรายไดสู้งสุดใหแ้ก่บริษัทฯ และมีแนวโนม้การเติบโต

สงู โดยวางแผนจะเพิ�มขอบเขตการบริหารจดัการใหค้รอบคลมุธุรกิจรองอื�นๆ ของบริษัทฯ ตอ่ไปในอนาคต 

เพื�อใหเ้กิดการดาํเนินงานที�สอดคลอ้งกบันโยบายและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

กลยุทธด์้านความยั�งยนืประจาํปี 2563 

 บริษัทฯ ไดน้าํประเด็นดา้นการพฒันาอย่างยั�งยืนที�ไดร้บัจากผูมี้ส่วนไดเ้สีย วิเคราะหร์ว่มกับแนว

ทางการปฏิบตัิที�ดีจากหน่วยงานกาํกบัตา่งๆ โดยผนวกการพฒันาอย่างยั�งยืนเขา้สู่กระบวนการปฏิบตัิงาน 

(In Process) ที�ผ่านการเห็นชอบและการอนมุตัจิากคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพฒันาอย่างยั�งยืน

เพื�อพิจารณาระบกุรอบการทาํงาน กาํหนดกลยทุธ ์และมุง่สูก่ระบวนการวางแผนปฏิบตังิานตอ่ไป ดงันี � 

 กลยุทธด์า้นการปฏิบตัิงาน โดยมุ่งเนน้การพฒันาและปรบัปรุงประสิทธิภาพการดาํเนินงาน 

ทั�งดา้นเศรษฐกิจ สิ�งแวดลอ้ม สงัคม และการกาํกบักิจการตามกรอบมาตรฐานสากล ไดร้บัการยอมรบัและ

เชื�อถือจากผูมี้สว่นไดเ้สียทกุสว่น 

 กลยุทธ์ดา้นการบริหารความเสี�ยงดา้นเศรษฐกิจ สิ�งแวดลอ้ม สังคม และการกาํกับกิจการ 

โดยพิจารณาโอกาส ความเสี�ยง และผลกระทบตา่งๆ ตลอดห่วงโซ่ธุรกิจที�เกิดขึ �น ตั�งแตต่น้นํ�า กลางนํ�า และ

ปลายนํ�า รวมถึงความเสี�ยงใหมที่�จะเกิดขึ �นใหมใ่นอนาคต เพื�อใหม้ั�นใจไดว้า่การดาํเนินงานจะเป็นไปอย่าง

โปรง่ใส เป็นธรรม ระหวา่งบรษิัทฯ และผูมี้สว่นไดเ้สียทกุสว่น ทั�งในระยะสั�นและระยะยาว 

 กลยทุธด์า้นความยั�งยืนของธุรกิจ โดยมุง่เนน้ที�การพฒันาศกัยภาพของพนกังานใหส้อดคลอ้ง

ไปกบักลยทุธท์างธุรกิจ เพื�อเพิ�มขีดความสามารถในการสรา้งคณุคา่รว่มกนัระหว่างบรษิัทฯ และผูมี้ส่วนได้

เสียทกุสว่น นาํไปสูก่ารยกระดบัการเป็นธุรกิจที�ยั�งยืนตอ่ไป 
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การขับเคลื�อนและการตดิตามกลยุทธด์้านความยั�งยนื 

ในปี 2563 นบัเป็นปีแรกในการตั�งตน้การดาํเนินงาน โดยเมื�อวนัที� 12 พฤศจิกายน 2563 บริษัทฯ 

ได้แต่งตั�ง “คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒ นาอย่างยั� งยืน (Corporate Governance and 

Sustainable Development Committee: CG & SDC)” ขึ �น เพื�อขับเคลื�อนและผลักดันให้เกิดการทาํงาน

แบบบูรณาการ โดยมีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และการพัฒนาอย่างยั�งยืนทาํหนา้ที�เป็นผูป้ระสานงานหลัก 

รายงานผลการดาํเนินงานดา้นสิ�งแวดลอ้ม สงัคม และการกาํกับกิจการ ต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

และการพฒันาอยา่งยั�งยืนทกุไตรมาส และนาํเสนอตอ่คณะกรรมการบรษิัทใหร้บัทราบตอ่ไป  

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพฒันาอยา่งยั�งยืน มีบทบาทและความรบัผิดชอบดงันี � 

 

 

 

 

 

อ 

 

โดยไดด้าํเนินการตามแผนงานการพฒันาอย่างยั�งยืน ระยะเวลา 5 ปี (ปี 2563-2567) ที�ยึดถือเป็น

แนวทางดาํเนินงานในดา้นต่างๆ สามารถดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จไปแลว้รอ้ยละ 15 จากแผนงานที�วางไว ้

โดยมีผลงานสาํคญัแสดงไวต้ามหมวดตา่งๆ อยา่งครบถว้น  

 อยา่งไรก็ตาม บรษิัทฯ จะทบทวนแผนงานการพฒันาอย่างยั�งยืนเป็นประจาํทกุปี เพื�อใหท้นัตอ่การ

เปลี�ยนแปลงของโลก สอดคลอ้งกบัเป้าหมายการพฒันาที�ยั�งยืนตามกรอบของสหประชาชาติ ครอบคลุม

ตามมาตรฐานสากลมากยิ�งขึ �น และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกบัแผนธุรกิจของบริษัทฯ เพื�อสะทอ้นใหเ้ห็น

ถึงเจตนารมณใ์นการพฒันาธุรกิจที�คาํนึงถึงประเด็นที�สาํคญัดา้นสิ�งแวดลอ้ม สงัคม และการกาํกบักิจการ 

ควบคูไ่ปกบัการสรา้งผลตอบแทนใหแ้ก่ผูมี้สว่นไดเ้สียทกุสว่นของบริษัทฯ อยา่งดีที�สดุ 

ความเสี�ยงที�อาจส่งผลกระทบต่อการพัฒนาอย่างยั�งยืน 

เนื�องดว้ยแนวโนม้และทิศทางการเปลี�ยนแปลงของโลกอาจทาํใหเ้กิดความเสี�ยงที�จะกระทบต่อ 

การดาํเนินธุรกิจพาณิชยใ์นระยะยาวได ้ซึ�งบริษัทฯ ไดต้ระหนกัและใหค้วามสาํคญัอย่างยิ�ง โดยไดมี้การ

จดัทาํการประเมินความเสี�ยง พรอ้มทั�งวิเคราะหถ์ึงผลกระทบที�อาจจะเกิดขึ �นในแต่ละสถานการณ์ และ

รายงานผลต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั�งยืน และคณะกรรมการบริษัทอย่าง

ตอ่เนื�องเป็นประจาํทกุปี หรือทกุครั�งที�เกิดเหตกุารณเ์รง่ดว่น โดยความเสี�ยงดา้นความยั�งยืน มีดงันี � 
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 ความเสี�ยงจากคุณภาพของสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค 

สินคา้ที�จาํหน่ายผา่นช่องทางการจดัจาํหน่ายต่างๆ นั�น มีทั�งส่วนที�เป็นของบริษัทฯ ซึ�งควบคมุการ

ผลิตเองและทั�งส่วนที�เป็นสินคา้จากคูค่า้มาโฆษณาและขายผ่านช่องทางของบริษัทฯ โดยมีสินคา้หลกัของ

บริษัทฯ เป็นผลิตภัณฑเ์สริมอาหาร ดงันั�นการคาํนึงถึงคณุภาพของสินคา้และความปลอดภัยต่อผูบ้ริโภค 

ซึ�งเป็นความรบัผิดชอบต่อสงัคม และเป็นส่วนสาํคญัอนัหนึ�งในการบริหารความเสี�ยงดา้นชื�อเสียงองคก์ร 

จงึมีความสาํคญัเป็นอยา่งมากสาํหรบับรษิัทฯ นอกเหนือไปจากเรื�องความพงึพอใจของลกูคา้ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไดจ้ัดใหมี้การตรวจสอบและควบคุมคณุภาพสินคา้กับผูผ้ลิต และเพื�อให้

สามารถบริหารจัดการสินคา้ไดท้ันกับสถานการณ์ รวมทั�งจัดใหมี้กระบวนการใหค้วามรูแ้ละพัฒนากับ

พนกังานเทเลเซลล ์เพื�อใหส้ามารถบริการลูกคา้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากขึ �น และดแูลควบคมุการขาย

ของพนกังานเทเลเซลลโ์ดยผูบ้งัคบับญัชาอย่างใกลช้ิด โดยมีส่วนการควบคมุคณุภาพติดตามตรวจสอบ

การให้บริการ และมีทีมระบบหลังการขายซึ�งให้บริการลูกคา้ รบัขอ้รอ้งเรียน และแก้ไขปัญหาใหลู้กคา้ 

รวมถึงรายงานปัญหาดงักล่าวต่อผูบ้ริหารและหน่วยงานที�รบัผิดชอบ เพื�อใหมี้การดาํเนินการปอ้งกันและ

ปรบัปรุงแกไ้ขไดอ้ย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมทั�งมีการออกกฎระเบียบเพื�อป้องกันความเสียหาย

ดงักลา่ว 

 ความเสี�ยงจากการบริหารจัดการความสัมพันธกั์บลูกค้า 

เนื�องจากบริษัทฯ มีการดาํเนินธุรกิจประเภทพาณิชย ์ที�มีรายไดห้ลกัจากลูกคา้หรือผูบ้ริโภคที�มีทั�ง

การโทรเขา้มาสั�งซื �อสินคา้ หรือทางบริษัทฯ โทรออกไปเสนอขายสินคา้ ซึ�งอาจมีปัจจัยที�มีผลกระทบต่อ

ความพงึพอใจของลกูคา้ได ้ไดแ้ก ่พฤตกิรรมของพนกังานขาย และคณุภาพของสินคา้ เป็นตน้ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไดจ้ดัใหมี้ระบบการประเมินความพึงพอใจของลูกคา้เพื�อนาํมาวิเคราะห์

และปรบัปรุงสินคา้ บริการ และกระบวนการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างสมํ�าเสมอ รวมทั�งจัดให้มี

กระบวนการให้ความรู้และพัฒ นากับพนักงานเทเลเซลล์ เพื� อให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากขึ �น และดแูลควบคมุการขายของพนกังานเทเลเซลลโ์ดยผูบ้งัคบับญัชาอย่างใกลช้ิด โดย

มีผูร้บัผิดชอบส่วนการควบคมุคณุภาพ (Quality Control หรือ QC) ติดตามตรวจสอบการใหบ้ริการ และมี

ทีมระบบหลงัการขาย (Customer Relationship Management (CRM) ซึ�งใหบ้ริการลูกคา้ รบัขอ้รอ้งเรียน 

และแกไ้ขปัญหาใหลู้กคา้ รวมถึงรายงานปัญหาดงักล่าวต่อผูบ้ริหารและหน่วยงานที�รบัผิดชอบ เพื�อใหมี้

การดาํเนินการป้องกันและปรบัปรุงแกไ้ข รวมทั�งมีการออกกฎระเบียบเพื�อป้องกันความเสียหายดงักล่าว 

ตลอดจนมีการตรวจสอบและควบคมุคณุภาพสินคา้กบัผูผ้ลิต เพื�อใหส้ามารถบรหิารจดัการสินคา้ไดท้นักบั

แตล่ะสถานการณที์�เกิดขึ �น 
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 ความเสี�ยงจากการจ้างงานและจูงใจพนักงานที�มีศักยภาพ 

เนื�องจากบริษัทฯ มีการเปลี�ยนหมวดการทาํธุรกิจ จากเดิมคือหมวดธุรกิจสื�อและสิ�งพิมพ ์เป็น

หมวดธุรกิจพาณิชย ์และมีการใชอ้งคป์ระกอบของทั�งสองธุรกิจมาพฒันาตอ่ยอดองคก์ร จึงตอ้งมีการจา้ง

งานโดยการคดัสรรพนกังานกลุ่มใหม่ที�มีความรูแ้ละประสบการณต์า่งจากกลุ่มพนกังานที�มีอยู่เดิม ควบคู่

ไปกบัการรกัษาและพฒันากลุม่พนกังานเดมิ เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี�ยนแปลงรูปแบบการทาํธุรกิจของ

บริษัทฯ โดยมีค่านิยมขององคก์รเป็นแกนหลักสาํคัญในด้านการบริหารทรพัยากรบุคคล รวมทั�งการ

เสรมิสรา้งทกัษะการทาํงานวิธีการใหม่ๆ และการผสมผสานวฒันธรรมองคก์รที�ตอ้งรว่มมือกนัสรา้งผลงาน

ที�กา้วกระโดดและยั�งยืน เพื�อใหพ้นกังานพรอ้มที�จะเตบิโตไปดว้ยกนั 

บริษัทฯ จดัใหมี้กระบวนการคดัสรรพนกังานใหม่ตามความสามารถและลกัษณะของงาน รวมถึง

คุณสมบัติอื�นๆ ที� เป็นเรื�องเฉพาะทาง ซึ�งได้กําหนดไว้อย่างละเอียดในแบบบรรยายลักษณะงาน  

(Job description) นอกจากนี� ยังต้องผ่านกระบวนการสัมภาษณ์เพื�อสรรหาบุคลากรที�มีแนวคิดและ

เป้าหมาย ไปในแนวทางเดียวกับค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กร โดยเป็นไปอย่างรอบคอบและ

สอดคลอ้งกบักลยทุธข์องบริษัทฯ ที�จะนาํความรูค้วามสามารถของกลุ่มพนกังานใหม่มาเพิ�มพูนและผนวก

เขา้กับกลุ่มพนกังานเดิม อีกทั�งมีระบบการประเมินผลการปฏิบตัิงานของพนกังานใหม่ทั�งการประเมินผล

การทดลองงาน และที�สาํคัญคือการนาํระบบการประเมินผลประจาํปีทั�งองคก์รมาใช ้ที�เรียกว่า วิธีการ

ตั�งเป้าหมายเพื�อวดัผลความสาํเร็จ (Objective Key Result (OKR)) เพื�อนาํมาเป็นขอ้มูลในการใหร้างวลั

จูงใจและสามารถแข่งขันไดใ้นตลาด ทาํให้บริษัทฯ สามารถรกัษาพนักงานกลุ่มที�มีผลงานดีมากไวก้ับ

องคก์รได ้รวมถึงเพื�อการวางหลกัสตูรเพื�อการพฒันาปรบัปรุงศกัยภาพพนกังานตอ่ไป 

 ความเสี�ยงด้านชื�อเสียงองคก์ร 

ความเสี�ยงต่อชื�อเสียงและภาพลักษณข์ององคก์รเป็นความเสี�ยงสาํคญั สามารถส่งผลกระทบที�

รวดเร็วรุนแรงทั�งในระยะสั�นและระยะยาว และมิอาจประเมินคา่เป็นตวัเงินได ้ตลอดระยะเวลาที�อารเ์อสสั�ง

สมชื�อเสียงมายาวนานกว่า 40 ปี จึงทาํใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ มีความคาดหวงักับแบรนดอ์ารเ์อสที�สูงขึ �น 

ประกอบกับการขยายการลงทุนไปยงัธุรกิจต่างๆ โดยการใชก้ลยุทธจ์ากการนาํคาํว่าอารเ์อสเขา้ไปมีส่วน

รว่มกับธุรกิจต่างๆ ขององคก์ร ซึ�งเป็นโอกาสในการขายสินคา้และบริการที�เพิ�มขึ �นจากความแข็งแกรง่เดิม

ของแบรนดอ์ารเ์อส แต่ก็เพิ�มฐานะความเสี�ยง (Risk Exposure) จากสภาพแวดล้อม แนวปฏิบัติ และ

ธรรมชาติในการดาํเนินธุรกิจที�แตกต่างกันดว้ยเช่นกัน ไดแ้ก่ เมื�อเกิดเหตกุารณอ์นักระทบกบัชื�อเสียงและ

ภาพลกัษณข์ององคก์รที�ไม่คาดคิดในเชิงลบ จนมีผลทาํใหแ้พรก่ระจายในวงกวา้ง เช่น บนโซเชียลมีเดียซึ�ง

อาจจะทาํใหไ้มส่ามารถดาํเนินธุรกิจไดต้ามแผนดาํเนินการ  

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีการดูแลและสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตาม

นโยบายการกํากับดูแลกิจการที�ดีและคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้จัดตั�งสายงาน

ภาพลกัษณแ์ละสื�อสารองคก์ร มีหนา้ที�ในการกาํหนดแนวทางการบริหารแบรนดข์องอารเ์อสในภาพรวม
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และประสานกับแต่ละหน่วยธุรกิจให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของอารเ์อสและแนวทางการบริหารแบรนด ์

พรอ้มกาํกับดแูลใหก้ลยุทธแ์ละกิจกรรมทางการตลาดของธุรกิจสอดคลอ้งกับกลยุทธแ์บรนดข์องบริษัทฯ 

อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั�งกาํหนดแนวทางและกลยทุธก์ารสรา้ง Brand Engagement ของบรษิัทฯ กบัผูมี้

ส่วนไดเ้สียหลัก นอกจากนี� บริษัทฯ ยังมีแผนการจัดอบรมเพื�อให้ความรูแ้ก่พนักงานที�มีส่วนเกี�ยวข้อง 

พรอ้มกาํหนดแผนการจัดการแก้ไขสถานการณ์ รวมถึงซักซอ้มเพื�อเตรียมความพรอ้มรบัภาวะวิกฤติใน

รูปแบบตา่ง ๆ ตลอดจนกาํหนดกระบวนการสื�อสารถึงผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งตามขั�นตอน เพื�อสรา้งความเขา้ใจที�

ถูกตอ้ง ชดัเจน มีประสิทธิภาพ และอีกหนึ�งส่วนสาํคญัที�บริษัทฯ มุ่งมั�นและตั�งใจทาํอย่างจริงจงั นั�นก็คือ

การสนับสนุนโครงการอันเป็นประโยชนอ์ย่างยั� งยืนทางสังคม ไดแ้ก่ การพัฒนาศักยภาพของเด็กและ

เยาวชน การเติมเต็มความสขุและคณุภาพชีวิตที�ดีใหแ้ก่ทกุครอบครวั และการชว่ยเหลือสาธารณประโยชน์

ทั�งในระดบัชมุชนที�อยูใ่นบรเิวณที�บรษิัทฯ เขา้ไปดาํเนินธุรกิจ และในระดบัประเทศอยา่งตอ่เนื�อง 

 ความเสี�ยงอุบัติใหม่ (Emerging Risk) ซึ�งอาจส่งผลต่อการดําเนินธุรกิจในอีก 3-5 ปี

ข้างหน้า 

จากพฤติกรรมของประชากรและแนวโนม้อุตสาหกรรมของโลกที�มีโอกาสเปลี�ยนแปลงไปอย่าง

สิ �นเชิง โดยมีแนวโนม้วา่พฤตกิรรมเหล่านั�นจะเชื�อมตอ่กบัโลกออนไลนแ์บบไรขี้ดจาํกดั ซึ�งอาจสง่ผลกระทบ

ตอ่ธุรกิจพาณิชย ์ในการคาดเดาแพลตฟอรม์ รูปแบบ และวิธีการในการนาํเสนอสินคา้และบรกิารแก่ลกูคา้

อย่างตรงใจและทนัตอ่การเปลี�ยนแปลงที�อาจเกิดขึ �น นอกจากนี� ยงัมีแนวโนม้ที�จะสง่ผลกระทบธุรกิจสื�อทีวี

และวิทย ุหากเทคโนโลยีการรบัชมผ่านสื�อมีการเปลี�ยนรูปแบบจากออฟไลนไ์ปเป็นออนไลนท์ั�งหมดอย่าง

รวดเรว็ 

ภายใต้สถานการณ์ที� เปลี�ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานี � บริษัทฯ ไม่เคยหยุดนิ�งในการพัฒนาทั�ง

แพลตฟอรม์และรูปแบบในการนาํเสนอสินคา้และบริการ รวมถึงการทาํคอนเทนตเ์พื�อใหผู้ช้มรบัชมผ่าน

ช่องทางออนไลนใ์หม่ๆ ไม่ใช่เพียงการเพิ�มช่องทางออนไลนเ์พียงอย่างเดียว แต่บริษัทฯ ยังมุ่งมั�นพฒันา 

และเป็นตวัอย่างของธุรกิจที�ปรบัเปลี�ยนองคก์รใหส้อดคลอ้งกับความเปลี�ยนแปลงของโลกยุคดิจิทลั ดว้ย

การนาํรูปแบบธุรกิจเอ็นเตอรเ์ทนเมิรซ์เขา้มาปรบัเปลี�ยนธุรกิจ โดยการใชเ้ทคโนโลยีสมยัใหม่เป็นแกนหลกั

ในการขบัเคลื�อนองคก์ร (Digital Transformation) ทั�งการพฒันาทีม Data Analytics การนาํเทคโนโลยีเขา้

มาปรบัใชใ้นองคก์รอย่างต่อเนื�อง อาทิ ระบบ Salesforce, Avaya Contact Center System, Predictive 

Dialing System แ ล ะ  Warehouse Management System รวม ทั� ง ก ารพั ฒ น า  Enterprise Business 

Intelligence Dashboard ที�จะทาํใหผู้บ้ริหารทุกระดบัสามารถเขา้ถึงขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อนาํมาวิเคราะห์

การทาํงานของทีมไดอี้กดว้ย นอกจากนี� บริษัทฯ ซึ�งนาํโดยสายงานเทคโนโลยี ยงัคงศึกษารูปแบบการนาํ

เทคโนโลยีใหม่ๆ มาพฒันาองคก์รอยู่ตลอดเวลา โดยส่วนหนึ�งมาจากการผ่านการสื�อสารและรบัฟังความ

คิดเห็นของลูกคา้ผ่านทีมเทเลเซลลเ์และ/หรือดิจิทลัมารเ์ก็ตติ �ง ทาํใหบ้ริษัทฯ เป็นหนึ�งในธุรกิจที�สามารถ

รบัรูพ้ฤตกิรรมหรือเทรนดที์�เปลี�ยนไปของลกูคา้ไดอ้ยา่งรวดเรว็ 
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3.2) การจดัการผลกระทบต่อผู้มส่ีวนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ 

การส่งมอบคุณค่าที�สาํคัญในปี 2563  

ธุรกิจพาณิชย ์   

ไลฟ์สตาร ์ สรา้งสรรคน์วตักรรมเพื�อผลิตสินคา้ใหม ่ซึ�งเป็นลิขสิทธิ�ของตนเอง ทั�งสิ �น 12 รายการ 

อารเ์อส มอลล ์ ส่งมอบสินค้าครอบคลุมทุกภูมิภาคทั� วประเทศ ด้วยสินค้ากว่า 100 รายการ  

และลูกค้ากว่า 6 แสนราย (จากฐานลูกค้ากว่า 1.6 ล้านราย) รวมทั�งสิ �น 1.2 ล้าน 

คาํสั�งซื �อ   

ธุรกิจบันเทงิ 

ชอ่ง 8 เขา้ถึงผูช้มกวา่ 8 ลา้นคนทั�วประเทศ  

คลูลิซึ�ม ผูฟั้งออนไลนจ์าํนวน 1.7 ลา้นคน และออฟไลนจ์าํนวน 1.8 ลา้นคน 

เพลง   สง่มอบเพลงใหมท่ั�งสิ �น 40 เพลง ผา่น 80 ศลิปินเดี�ยวและกลุม่ 

การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในหว่งโซ่คุณค่าของธุรกจิ 
“Synergy through unique business integration เชื�อมโยงทุกหน่วยธุรกิจอย่างโดดเด่น” 

บรษิัทฯ มุง่มั�นที�จะสรา้งคณุคา่ใหแ้กส่ินคา้และบรกิารที�หลากหลาย ผา่นชอ่งทางการจดัจาํหน่ายที�

เหมาะสม เชื�อมโยงแตล่ะหน่วยธุรกิจที�มีความโดดเดน่เฉพาะตวั เพื�อตอบสนองความคาดหวงัและคาํนึงถึง

ผลกระทบตอ่ผูมี้สว่นไดเ้สียทกุสว่นตลอดหว่งโซ่คณุคา่ของธุรกิจตั�งแตต่น้นํ�าจนถึงปลายนํ�าอยา่งดีที�สดุ     

3.2.1)   ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Value Chain) 

บรษิัทฯ มุง่มั�นที�จะสรา้งแรงบนัดาลใจ และเตมิเตม็ชีวิตผูค้นดว้ยความบนัเทิง การนาํเสนอสินคา้

และบรกิารที�สรา้งสรรคแ์ละมีคณุคา่ ผา่นรูปแบบการนาํเสนอแบบเอ็นเตอรเ์ทนเมิรซ์ โดยเป็นการผนวกกนั

อยา่งลงตวัระหวา่งธุรกิจพาณิชยแ์ละธุรกิจมีเดียและเอ็นเตอรเ์ทนเมน้ทอ์ยา่งสมบรูณ ์
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ธุรกิจพาณิชย์ เตมิเตม็ทกุความตอ้งการของผูบ้ริโภค ดว้ยสนิคา้และบริการดว้ยมาตรฐานสากล 

ธุรกิจการผลิต 

ไลฟ์สตาร ์  ออกแบบและรงัสรรคผ์ลิตภัณฑแ์ละบริการที�คุม้ค่าและเปี� ยมดว้ยคุณภาพจากการพัฒนา

นวตักรรมล่าสุด ใหค้นไทยไดเ้ขา้ถึงเทคโนโลยีที�เท่าเทียมในระดบัสากลที�จะช่วยแก้ทุกปัญหาเพื�อตอบ

โจทยท์กุความตอ้งการของลกูคา้ เพื�อยกระดบัคณุภาพชีวิต และนาํนวตักรรมระดบัโลกมาสูผู่บ้รโิภค 

ธุรกิจการจัดจาํหน่าย 

อารเ์อส มอลล ์ เปิดประสบการณก์ารเวอรช์วลชอ้ปปิ�งสมยัใหม่ผ่านหนา้จอทีวีดิจิทลัทั�งช่อง 8 และช่อง

พนัธมิตรทีวีดจิิทลัผูน้าํอื�นๆ รวมถึงช่องทางออนไลนท์ั�งเว็บไซต ์ไลนช์อ้ป รวมถึงแพลตฟอรม์ออนไลนช์ั�นนาํ

อื�นๆ ซึ�งคดัสรรสินคา้และบอกเลา่ดว้ยเรื�องราวที�นา่สนใจจากประสบการณต์รงอนันา่ประทบัใจของผูใ้ชจ้ริง 

และช่วยเติมเต็มความสขุใหแ้ก่ผูใ้ชส้ินคา้ ล่าสดุไดข้ยายสู่ชอ่ง อารเ์อส มอลล ์ชาแนล ซึ�งเป็นชอ่งรายการช้

อปปิ�งออกอากาศผา่นระบบทีวีดาวเทียมตลอด 24 ชั�วโมง มุ่งเนน้การนาํเสนอเนื �อหาของสินคา้หลากหลาย

และแตกตา่งเพื�อเขา้ถึงผูช้มทั�วประเทศ 

คูลเอนนี�ติง   อีกหนึ�งแพลตฟอรม์การชอ้ปปิ�งจากคูลลิซึ�ม เปรียบเสมือนแพลตฟอรม์ไลฟ์สไตลช์อ้ปปิ�ง

ออนไลน์ ซึ�งผู้ฟังสามารถฟังเพลงพรอ้มกดปุ่ มช้อปปิ�งไปไดใ้นเวลาเดียวกัน จึงตอบโจทยไ์ลฟ์สไตล์ที�

ทนัสมยัของคนเมืองยคุใหมไ่ดอ้ยา่งแทจ้รงิ     

ธุรกิจมีเดียและเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ สรา้งแรงบนัดาลใจใหก้ับผูช้ม ดว้ยความบนัเทิงที�นาํเสนอผ่าน

ช่องทางที�เป็นผูน้าํอนัหลากหลาย 

โทรทัศน ์

ช่อง 8   ดิจิทัลทีวีผู้นาํซึ�งมีผู้ชมทั�วประเทศ ดว้ยรายการที�มอบอรรถรสอันหลากหลายและน่าติดตาม  

ทั�งรายการมวยไทยที�เป็นอนัดบัหนึ�ง ละครคณุภาพในแนวดราม่า แฟนตาซี ลี �ลบั และความเชื�อ รวมถึงซีรีส์

ตา่งประเทศ รายการขา่ว และวาไรตี �ตา่งๆ 

วิทยุ 

คูลลิซึ�ม   ผูใ้หบ้ริการคลื�นวิทยอุนัดบั 1 ของเมืองไทย ภายใตชื้�อ COOLfahrenheit นาํเสนอเพลงฟังสบาย

ตลอดทั�งวนั ผ่านการเล่าเรื�องจากเหล่าคลูเจ ซึ�งเนื �อหาตอบโจทยไ์ลฟ์สไตลข์องผูที้�ชื�นชอบการท่องเที�ยว 

อาหารการกิน สขุภาพ ความงาม ที�ชว่ยเสรมิสรา้งแรงบนัดาลใจในการใชชี้วิตและการทาํงาน  

เพลง 

โรสซาวด ์  คา่ยเพลงที�คลาสสิกที�สดุกบัเพลงป๊อปที�เป็นตน้แบบแหง่วงการเพลงป๊อปในปัจจบุนัของไทย 
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กามิกาเซ่  คา่ยเพลงในตาํนานที�ยงัคงยืนหยดั และปฏิวตัิวงการเพลงสาํหรบัคนรุน่ใหม ่เป็นคา่ยเพลงที�มี

อิทธิพลต่อวงการเพลงไทย และได้ก้าวเข้าสู่จุดสูงสุดของวงการเพลงป๊อปที�สร้างวัฒนธรรมอันมี 

อตัตลกัษณที์�เปลี�ยนแปลงไลฟ์สไตลข์องคนรุน่ใหมใ่นชว่งเวลาที�ผา่นมา 

อาร์สยาม  ค่ายเพลงลูกทุ่งชั�นนาํของเมืองไทย ที�นาํเสนอเพลงไทยลูกทุ่งรูปแบบใหม่ แต่ยังคงไวซ้ึ�ง

เอกลกัษณแ์บบไทยอนัชดัเจนและโดดเดน่ 

การวิเคราะหห์่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ  

การแสดงถึงความสมัพนัธข์องกิจกรรมที�เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจ เพื�อสะทอ้นใหเ้ห็นว่าบรษิัทฯ 

มีความมุ่งมั�นที�จะเพิ�มมูลค่าให้แก่สินคา้และบริการ โดยสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าที�บริษัทฯ ส่งมอบให ้

ผูมี้สว่นไดเ้สียที�เกี�ยวขอ้งในแตล่ะกิจกรรม ซึ�งประกอบดว้ยกิจกรรมตลอดห่วงโซคณุคา่ของ 2 ประเภท ดงันี �  

กิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) คือ กิจกรรมที�สนบัสนนุใหกิ้จกรรมหลกับรรลเุปา้หมาย 

ซึ�งมีความสาํคญัไม่นอ้ยไปกว่ากิจกรรมหลกั โดยบรษิัทฯ ไดมี้การดาํเนินการอย่างรอบคอบและปฏิบตัติาม

เกณฑก์ารบริหารจดัการอย่างเหมาะสม ทั�งการบริหารทรพัยากรบุคคล การพฒันาเทคโนโยลีเพื�อสินคา้

และบรกิาร การบรหิารจดัการองคก์ร การขนสง่ และการจดัทาํระบบบญัชีและการเงิน เป็นตน้ 

กิจกรรมหลัก (Primary Activities) คือ การเชื�อมโยงกันอย่างต่อเนื�องของ 5 กิจกรรมหลัก  

ตามบรบิทของธุรกิจพาณิชย ์ดงันี � 
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นโยบายการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 

มุ่งมั�นบริหารจดัการผูมี้ส่วนไดเ้สียอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม โดยนาํแนวทางที�เป็นระบบ

มาใชเ้พื�อกาํหนดผูมี้ส่วนไดเ้สียที�สาํคญัและบรูณาการความคาดหวงัของผูมี้สว่นไดเ้สียใหเ้ป็นส่วนหนึ�งของ

การดาํเนินงานในทุกภาคส่วน ใหค้รอบคลุมทุกหน่วยธุรกิจและสอดคลอ้งกับกลยุทธใ์นการดาํเนินธุรกิจ

ของบริษัทฯ ตลอดจนมีการติดตามและสื�อสารกับผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม โดยเนน้การดแูล

และสรา้งความสัมพันธ์กับกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียหลักที�สาํคญัไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ พนักงาน ลูกคา้ คู่คา้ ภาครฐั 

ชมุชนและสงัคม เพื�อสรา้งคณุคา่รว่มกนัและเตบิโตไปดว้ยกนัไดอ้ยา่งสมดลุ  

 

 
 

 
กรอบการดาํเนินงานต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

1. การจาํแนกและวิเคราะหผ์ูมี้สว่นไดเ้สีย 

จดักลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียหลกัที�สาํคญัและกลุม่รองเพื�อวิเคราะหค์วามเสี�ยงและผลกระทบทั�งทางตรง ทางออ้ม 

และชอ่งทางในการมีสว่นรว่มที�เหมาะสมในการกาํหนดประเดน็ความยั�งยืนรว่มกนั 

2. การรบัฟังและการมีสว่นรว่ม 

จดัช่องทางการสื�อสารทั�งออนไลนแ์ละออฟไลนร์วมทั�งการพบปะแบบตวัต่อตวั โดยเจา้หนา้ที�ที�รบัผิดชอบ

โดยตรงเป็นประจาํอย่างต่อเนื�อง รวมไปถึงช่องทางรบัขอ้เสนอแนะ และข้อรอ้งเรียนการสาํรวจความ

ตอ้งการ ความพึงพอใจ และความผูกพัน การทาํสนทนากลุ่ม การประชุม และการจัดกิจกรรมร่วมกัน  

ตามกระบวนการและกิจกรรมที�กาํหนดอยา่งสมํ�าเสมอ 

3. การตอบสนอง 

กาํหนดกระบวนการตอบสนองต่อความตอ้งการและขอ้รอ้งเรียนในแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสมและรดักุม  

มีการสื�อสาร หรือเปิดเผยขอ้มูลอย่างครบถ้วน เพียงพอและทันท่วงที อีกทั�งมีการกาํหนดกระบวนการ

รองรบัและวิเคราะหข์อ้มลูที�ได ้นาํไปสูก่ารพฒันาปรบัปรุงกระบวนการภายในตอ่ไป 
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3.2.2)   การวิเคราะหผู้์มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 

ผู้มีส่วนได้เสีย คือ บุคคลหรือหน่วยงานที� มีความเกี�ยวข้องกับการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ  

ทั�งทางตรงและทางออ้ม โดยแบ่งเป็น 1) ผูมี้ส่วนไดเ้สียภายในองคก์ร เช่น ผูถื้อหุ้น และพนักงาน และ  

2) ผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอกองคก์ร เช่น ลูกคา้ คูค่า้ ภาครฐั และชมุชน โดยบริษัทฯ ไดท้าํการประเมินความ

คาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียอย่างน้อยปีละ 1 ครั�ง โดยผ่านกระบวนการรบัฟัง การสัมภาษณ์ รวบรวม

รายงาน การสาํรวจความพึงพอใจ การประชมุกลุ่มยอ่ย การประชมุเชิงปฏิบตัิการ หรือช่องทางการรบัเรื�อง

รอ้งเรียน เป็นตน้ เพื�อใหท้ราบถึงผลกระทบและประเด็นที�เกี�ยวโยงกับบริษัทฯ และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกส่วน 

ทั�งดา้นบวกและดา้นลบ 

เมื�อทราบความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สียแลว้ บริษัทฯ จึงไดส้รุปแนวทางการตอบสนองความ

คาดหวงันั�น เพื�อสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความรว่มมือและการสรา้งคณุค่ารว่มกนัระหว่างบรษิัทฯ และผูมี้ส่วนได้

เสียทุกส่วน ลดความเสี�ยงดา้นต่างๆ ในการดาํเนินงาน และยงัถือเป็นการสรา้งมูลค่าเพิ�มใหแ้ก่ธุรกิจอีก

ดว้ย 
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3.3)  การจดัการด้านความยั�งยนืในมติสิิ�งแวดล้อม 
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3.3.2)  นโยบายการจัดการด้านสิ�งแวดล้อม 

บริษัทฯ มีความมุ่งมั�นที�จะดาํเนินงานภายใตก้ฎหมาย ขอ้กาํหนด กฎระเบียบที�เกี�ยวขอ้งกับ

สิ�งแวดลอ้มอย่างเคร่งครดั และครอบคลุมถึงการใชพ้ลังงานและทรพัยากรธรรมชาติอย่างรูคุ้ณค่า  

การจดัการของเสียที�เกิดจากกระบวนการผลิต และผลกระทบที�อาจเกิดขึ �นตลอดสายโซ่อุปทานของ

องคก์ร รวมถึงการส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสาํนึกและมีส่วนร่วมในการแสดงความรับผิดชอบต่อ

สิ�งแวดลอ้มโดยรวมอีกดว้ย โดยมีเป้าหมายระยะสั�นที�การกาํจดัของเสียอย่างถูกวิธี และมีเป้าหมาย

ระยะยาวคือการนําระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้กับการดําเนินงานของบริษัทฯ เพื�อนํา

ทรพัยากรใชแ้ลว้กลบัมาเขา้สู่กระบวนการผลิตใชใ้หม่ ซึ�งเป็นการแก้วิกฤตการขาดแคลนทรพัยากร 

ที�กาํลงัเกิดขึ �นและก่อใหเ้กิดการเตบิโตไดอ้ย่างยั�งยืน 

แนวปฏิบัต ิ

1) ปฏิบตัิตามกฎหมาย ขอ้กาํหนด และระเบียบปฏิบตัิต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกับสิ�งแวดลอ้มอย่าง

เครง่ครดั 

2) ทบทวนนโยบาย แผนการจัดการ และติดตามผลการดาํเนินงานดา้นสิ�งแวดล้อมอย่าง

สมํ�าเสมอ  

3) สนบัสนนุการใชเ้ทคโนโลยีและขั�นตอนการดาํเนินงานตา่งๆ ที�มีมาตรฐานดา้นสิ�งแวดลอ้ม 

โดยคาํนงึถึงการควบคมุปรมิาณและการจดัการของเสียอยา่งถกูตอ้งเหมาะสม 

4) ผลกัดนัใหก้ารประเมินสิ�งแวดลอ้มเป็นสว่นหนึ�งของสายโซ่อปุทาน  

5) เปิดเผยขอ้มลูดา้นสิ�งแวดลอ้มของบรษิัทฯ อยา่งถกูตอ้งและโปรง่ใส ผา่นชอ่งทางตา่งๆ  

6)  สนับสนุนกิจกรรมพร้อมสร้างจิตสํานึกแก่พนักงานทุกระดับให้มีความรับผิดชอบ 

ตอ่สิ�งแวดลอ้ม 

การประเมินผลกระทบด้านสิ�งแวดล้อม 

เพื�อให้มั�นใจได้ว่าการดาํเนินการต่างๆ ของบริษัทฯ ได้รับการพิจารณาผลกระทบอย่าง

รอบคอบ ทั�งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ� งแวดล้อม รวมถึงผลกระทบด้านระบบนิ เวศน์และ 

การเปลี�ยนแปลงที�อาจเกิดขึ �นตอ่ทรพัยากรธรรมชาตอิยา่งครอบคลมุทกุกิจกรรม เพื�อกาํหนดมาตรการ 

แนวทางการบรรเทาผลกระทบดา้นสิ�งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเหมาะสม 

เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ 

ผลการดาํเนินงาน 

นอกจากการประเมินผลกระทบแลว้ บริษัทฯ ยงัไดมี้การติดตามและประเมินความสอดคลอ้ง

ของการปฏิบตัิตามกฎหมาย ขอ้กาํหนด และระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกับสิ�งแวดลอ้มอย่าง

สมํ�าเสมอ เพื�อใหม้ั�นใจไดว้า่พนกังานและผูที้�เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินงานแตล่ะโครงการไดร้บัทราบและ
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มีการปฏิบัติตามอย่างถูกตอ้ง โดยมีฝ่ายกฎหมายเป็นผูดู้แลและใหค้าํปรึกษา เพื�อป้องกันการเกิด 

ขอ้พิพาทตา่งๆ สง่ผลใหก้ารดาํเนินงานในปี 2563 ไม่มีคา่ปรบัและบทลงโทษการละเมิดกฎหมายและ

ขอ้บงัคบัดา้นสิ�งแวดลอ้มเกิดขึ �น 

การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

บริษัทฯ ตระหนกัดีว่าในปัจจบุนันี �ประชากรของโลกมีแนวโนม้เพิ�มสูงขึ �น เป็นสาเหตหุนึ�งที�ทาํ

ใหเ้กิดการใชพ้ลงังานและทรพัยากรธรรมชาติจาํนวนมาก ซึ�งส่งผลกระทบตอ่มนุษยแ์ละระบบนิเวศน์

โดยรวม ดงันั�น บริษัทฯ จึงสนับสนุนและส่งเสริมใหเ้กิดจิตสาํนึกและสรา้งความตระหนักรูว้่าการใช้

พลงังานและทรพัยากรเป็นเรื�องใกลต้วั ซึ�งเป็นหนา้ที�ของทุกฝ่ายที�ตอ้งร่วมมือกันรกัษาและใชใ้หเ้กิด

ประสิทธิภาพสงูสดุ  

แนวปฏิบัต ิ

1) ปฏิบตัิตามกฎหมาย ขอ้กาํหนด และระเบียบปฏิบตัิต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกับการใชพ้ลังงาน

และทรพัยากรอยา่งเครง่ครดั 

2) ทบทวนนโยบาย แผนการจดัการ และตดิตามผลการดาํเนินงานอยา่งสมํ�าเสมอ  

3) ส่งเสรมิใหเ้กิดแนวคดิอนรุกัษท์างตรง ไดแ้ก่ การใชอ้ย่างประหยดั การใชซ้ ํ�า การบาํบดัและ

ฟื�นฟ ูการใชส้ิ�งอื�นทดแทน และการเฝา้ระวงัปอ้งกนัการใชพ้ลงังานและทรพัยากรอยา่งดีที�สดุ  

4) สนับสนุนการใชเ้ทคโนโลยีในกระบวนการผลิตที�เกี�ยวขอ้งกับการประหยัดพลังงานและ

ทรพัยากร  

5) สนับสนุนกิจกรรม พร้อมสร้างจิตสํานึกแก่พนักงานทุกระดับให้มีความรับผิดชอบ 

ตอ่สิ�งแวดลอ้ม 

6) จัดพื �นที�ปฏิบัติงานในรูปแบบอาคารประหยัดพลังงาน เพื�อร่วมเป็นส่วนหนึ�งของการใช้

ทรพัยากรธรรมชาตอิยา่งคุม้คา่ที�สดุ 

ผลการดาํเนินงาน 

จากความต้องการใช้ทรัพยากรที� เพิ�มขึ �น ทําให้หลายภาคส่วนทั�งภาครัฐและเอกชนให้

ความสาํคญักับการใชท้รพัยากรธรรมชาติใหคุ้ม้ค่ามากที�สุด ผ่านการนาํแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน 

(Circular Economy) มาประยุกตใ์ช้ในการดาํเนินงานตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) บริษัทฯ  

จึงไดจ้ัดทาํโครงการดา้นสิ�งแวดลอ้ม เพื�อจัดการกระดาษใชแ้ล้วจากแหล่งกาํเนิดโดยตรง นาํเข้าสู่

กระบวนการรีไซเคิลไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม และยงัถือเป็นการปลูกฝังจิตสาํนึกใหพ้นกังานทุกคน

รว่มกนัเป็นสว่นหนึ�งของการใชท้รพัยากรธรรมชาติอยา่งรูค้ณุคา่มากที�สดุอีกดว้ย 
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 “โครงการเปเปอร ์มาซิ..แยก แลก รักษ”์ 

กลุ่มเป้าหมาย : พนักงานทุกคนในสาํนักงานใหญ่ของ

บรษิัทฯ  

วัตถุประสงค  ์: เพื�อส่งเสริมการคัดแยกกระดาษจากต้น

ทาง เพื�อใหผู้ก้่อกาํเนิดเศษกระดาษเล็งเห็นถึงคณุค่าของ

ทรพัยากรที�ใชแ้ลว้ โดยการนาํกระดาษมาคดัแยกออกจาก

ขยะอื�นๆ เพื� อเพิ�มอัตราและคุณภาพการรีไซเคิลเศษ

กระดาษของประเทศใหส้งูขึ �น  

ร ะ ย ะ เ ว ล า ดํ า เ นิ น ก า ร  : ปี  2563- 2564 แ ล ะ 

อาจพิจารณาขยายเวลาดาํเนินการตอ่ไดต้ามเห็นสมควร 

 การดาํเนินงานโครงการ :  

1) ทาํการประชาสัมพันธท์ั�วทั�งองคก์ร ดว้ยการเดินขบวน 

ติดป้ายประชาสัมพันธ ์และนาํสื�อขึ �นหนา้จอคอมพิวเตอร์

ของพนกังาน เพื�อใหพ้นกังานทกุคนไดมี้ความรูด้า้นการคดั

แยกกระดาษอยา่งถกูตอ้ง  

2) มีส่วนรว่มในการรวมรวบกระดาษ แลว้ทาํไปไวที้�กล่อง

รบักระดาษที�จดัไวใ้หต้ามจดุตา่งๆ  

3) เมื�อเก็บกระดาษไดจ้าํนวนหนึ�ง บริษัทฯ จะส่งตรงไปยงั

โรงงานคดัแยกและผลิตกระดาษที�ไดม้าตรฐาน เพื�อเขา้สู่

กระบวนการรีไซเคลิตอ่ไป  

4) ประเมินราคาการซื �อเขา้ แลว้เปลี�ยนเป็นกระดาษใหม ่

เพื�อนาํกลบัใหพ้นกังานไดใ้ชใ้นสาํนกังานตอ่ไป 

ผลตอบแทน : ผูร้บัผลประโยชนเ์ป็นหน่วยงานเจา้ของพื �นที� โดยรบัเป็นกระดาษถ่ายเอกสาร Idea 

Green 80 แกรม ขนาด A4 (โดยเทียบอิงจากราคารบัซื �อเศษกระดาษในตลาด)    

เปา้หมาย : นาํกระดาษเขา้สู่กระบวนการรีไซเคิลเฉลี�ยเดือนละ 600 กิโลกรมั (จากระยะเวลา

การเริ�มโครงการ คือ พฤศจิกายน - ธนัวาคม 2563) จงึวางเปา้หมายปี 2563 ไวที้� 1,200 กิโลกรมั 

สรุปผลการดาํเนินงาน :  

1) นํากระดาษใช้แล้วเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้ทั�งสิ �น  1,280 กิโลกรัม หรือคิดเป็น

ความสาํเรจ็รอ้ยละ 106 

2) เปลี�ยนกระดาษรีไซเคลิ เป็นกระดาษใหมไ่ดจ้าํนวน 35 รีม หรือ 17,500 แผน่ 

3) ทาํใหบ้รษิัทฯ ประหยดัคา่ใชจ้า่ยในการซื �อกระดาษสาํหรบัใชใ้นสาํนกังานได ้3,920 บาท 
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4) ลดการใชพ้ลงังาน ทรพัยากรธรรมชาต ิและมีสว่นรว่มในการลดโลกรอ้น 

“เปลี�ยนออฟฟิศให้สมารท์ด้วย Paperless Office” 

นอกเหนือจากการบริหารจัดการ

กระดาษใช้แลว้อย่างเหมาะสมนั�น 

บ ริษั ท ฯ  ส นั บ ส นุ น ให้ เ กิ ด ก า ร

เปลี�ยนแปลงการทํางานเป็นแบบ 

Paperless ห รื อ สํ า นั ก ง า น ไ ร้

กระดาษ โดยมีหลักการง่ายๆ คือ

การจดัเก็บขอ้มูลเอกสารในรูปแบบ

ดิจิทัลแทนการจัดเก็บในรูปแบบ

เอกสารกระดาษ เช่น การจัดเก็บเอกสารในระบบคอมพิวเตอรห์รือคลาวดเ์ซิรฟ์เวอร ์การจัดเก็บใน

ฮารด์ดิสหรือแฟลชไดรฟ์ รวมถึงการพัฒนาแอปพลิเคชนัและโปรแกรมต่างๆ ทดแทนการใชก้ระดาษ 

เช่น การส่งเอกสารผ่านอินเทอรเ์น็ต การรบัขอ้มลูแบบอิเล็กทรอนิกส ์สลิปเงินเดือน ใบเสร็จค่าใชจ้่าย 

อีเมลสั�งงาน แบบประเมิน การแนบไฟลส์าํเนาใหก้ับผูเ้กี�ยวขอ้งแทนการพิมพก์่อนการประชุม หรือ

กระบวนการประสานงานระหวา่งแผนกดว้ยระบบคอมพิวเตอรน์ั�นเอง  

โดยบริษัทฯ ไดป้ระโยชนใ์นดา้นการลดปริมาณการใชก้ระดาษ ลดงบประมาณการจดัซื �อวสัดุ

อปุกรณ ์ลดเวลาในการดาํเนินงาน แลว้ยงัไดป้ระโยชนจ์ากการจดัเก็บขอ้มลูอยา่งมีระเบียบ เรียกใชไ้ด้

อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ �น และยงัเป็นการส่งเสริมใหพ้นกังานมีจิตสาํนึกในการใชท้รพัยากรอย่าง

รูค้ณุคา่อีกดว้ย  

การจัดการของเสียในกระบวนการธุรกิจ 

บริษัทฯ มีวิธีการจดัการของเสียซึ�งเกิดจากสินคา้หมดอายุ สินคา้เสื�อมคณุภาพ และสินคา้มี

ตาํหนิไม่สามารถจาํหน่ายได ้ดว้ยวิธีการฝังกลบ บาํบดั และกาํจดัอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย เป็นไป

ตามหลกัวิชาการและไมส่่งผลกระทบตอ่สิ�งแวดลอ้ม โดยการคดัเลือกผูร้บัจา้งฝังกลบที�ดาํเนินการตาม

มาตรฐานควบคุม และมีผู้เข้าร่วมและสังเกตการณ์การจัดการครบทุกส่วน ไดแ้ก่ ฝ่ายคลังสินค้า  

ฝ่ายบญัชี ผูส้อบบญัชี และเชิญสรรพากรพื �นที�เป็นพยาน เพื�อใชเ้ป็นหลกัฐานในการตดัตน้ทุนสินคา้

เป็นรายจา่ยในการคาํนวนกาํไรสทุธิของรอบปีนั�นๆ  
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ซึ�งในปี 2563 บริษัทฯ ไดท้าํการฝังกลบสินคา้ไป

ทั�งสิ �น 23.97 ตัน (ซึ�งเป็นปริมาณสะสมจากปี 

2558-2563) และอยู่ระหว่างวางแผนการจดัการ

ของเสียอื�นๆ ด้วยการลดการใช้ เพิ�มการใช้ซ ํ�า 

และส่งเสริมให้นาํกลับมาใชใ้หม่ นอกจากนี�ยัง

พั ฒ น า ร ะ บ บ ก า ร จั ด ก า ร  Warehouse 

Management System (WMS) ที�ทนัสมยัในการ

บริหารจัดการคลังสินคา้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ �น โดยมีเป้าหมายในการลดปริมาณของเสียให้

นอ้ยลงกวา่เดมิ  

การบริหารจัดการนํ�า 

“นํ�า” เป็นทรพัยากรที�มีคุณค่าของโลก รวมถึงเป็นปัจจยัการผลิตที�สาํคญัในระบบเศรษฐกิจ 

อย่างไรก็ตามจากการแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ เกิดภัยพิบตัิทางธรรมชาติดา้นนํ�าบ่อยครั�งและ

รุนแรงมากขึ �น รวมถึงการเพิ�มขึ �นของชุมชนเมือง การขยายตวัของเศรษฐกิจและเขตอุตสาหกรรม 

ส่งผลให้เกิดภาวะการขาดแคลนนํ�า ภาวะนํ�าท่วม และมลพิษทางนํ�า เป็นต้น ดังนั�น บริษัทฯ  

จึงพยายามที�จะบริหารจดัการนํ�าภายในองคก์รดว้ยการใชน้ ํ�าอย่างรูค้ณุค่า การผลกัดนัใหผู้เ้กี�ยวขอ้ง

ให้ความสาํคัญกับการใชซ้ ํ�าในระบบการผลิตให้มากยิ�งขึ �น และการมีจิตสาํนึกที�ดีในการบาํบัดนํ�า

เสียก่อนปลอ่ยลงสูร่ะบบระบายนํ�าสาธารณะตอ่ไป 

โดยในปี 2563 บริษัทฯ มีปริมาณ การใช้นํ�า 

44,090 ยูนิต และได้ตั�งเป้าหมายลดปริมาณ

การใช้นํ�า ให้น้อยลงร้อยล ะ 2 โดยทําการ

ประชาสมัพนัธย์ ํ�าเตือนการปิดนํ�าทกุครั�งเมื�อไม่

ใช้ ง า น  ก า ร เป ลี� ย น แ ป ล ง อุป ก รณ์ ต่ า ง ๆ  

ที�ประหยัดปริมาณการใช้นํ�าได้มากขึ �น เช่น 

เป ลี� ยนก๊อกนํ�าเป็นแบบเซนเซอร์อัตโนมัต ิ

รวมถึงการวางแผนตรวจสอบและบาํรุงรกัษาระบบนํ�าประปาใหมี้ประสิทธิภาพพรอ้มใชง้านอยู่เสมอ 

แต่เนื�องจากในปี 2563 นี �สาํนกังานไดย้า้ยที�ตั�งมาใหม่จึงยังไม่สามารถวดัผลไดภ้ายในปีนี � แต่ยงัคง

เปา้หมายและแนวทางการดาํเนินงานในปีตอ่ไป 

การบริหารจัดการไฟฟ้า 

“ไฟฟ้า” ถือเป็นพลงังานที�มีส่วนสาํคญัในการขบัเคลื�อนเศรษฐกิจอย่างหนึ�ง ถึงแมจ้ะเป็นที�

ทราบกันดีว่าประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ซึ�งไม่มีทรพัยากรที�จะเป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้า
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จาํนวนมากนัก ดงันั�น บริษัทฯ จึงพยายามที�จะบริหารจัดการไฟฟ้าภายในองคก์รดว้ยการใชอ้ย่างรู ้

คณุคา่ ผลกัดนัใหผู้มี้ส่วนเกี�ยวขอ้งในสายโซ่อปุทานใชพ้ลงังานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการ

ใชอ้าคารแบบประหยดัพลังงานดว้ย (ดูรายละเอียดไดที้� “RS Group Building กับอาคารที�มีแนวคิด

ดา้นการอนรุกัษพ์ลงังาน”) 

ในปี 2563 บริษัทฯ มีปริมาณการใช้ไฟฟ้า

เท่ากับ 4,995,900 ยูนิต และไดต้ั�งเป้าหมาย

ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าให้น้อยลงรอ้ยละ 5 

โดยทาํการประชาสัมพันธ์ย ํ�าเตือนการปิดไฟ

ทุกครั�งเมื�อไม่ใชง้าน ปิดหนา้จอคอมพิวเตอร ์

การเปลี�ยนแปลงอุปกรณ์ต่างๆ ที�ประหยัด 

ปริมาณ การใช้ไฟฟ้ามากขึ �น  เช่น เปลี�ยน

หลอดไฟเป็นแบบหลอดประหยัดพลังงาน

ทั�งหมด รวมถึงการวางแผนตรวจสอบและบาํรุงรกัษาระบบไฟฟ้าใหมี้ความปลอดภยัพรอ้มใชง้านอยู่

เสมอ แต่เนื�องจากในปี 2563 นี �สาํนักงานได้ย้ายที�ตั�งมาใหม่จึงยังไม่สามารถวัดผลไดภ้ายในปีนี �  

แตย่งัคงเปา้หมายและแนวทางการดาํเนินงานในปีตอ่ไป  

“RS Group Building กับอาคารที�มีแนวคิดด้านการอนุรักษพ์ลังงาน” 

RS Group Building หรือสาํนกังานใหม่ของ

บริษัทฯ มีพื �นที�รวมกว่า 62,845 ตารางเมตร 

แบ่งเป็น 3 อาคารหลัก และ 1 อาคารจอด

รถ มีการออกแบบในสไตล ์Congregations 

Rhythm ด้วยการใช้ Façade อาคารให้สื�อ

ถึงธุรกิจบันเทิงและการสื�อสาร โดยการ

ออกแบบตึกใหม่นี �นาํเสนอเสน้ตั�งมาจดัวาง

อย่างเป็นจงัหวะที�มีความถี�แตกต่างออกไป

ตามการใชง้านของอาคาร พรอ้มออกแบบให ้Façade ของทั�ง 4 อาคารมีความต่อเนื�องรวมเป็นกลุ่ม

อาคาร สะทอ้นถึงความเป็นหนึ�งเดียวกนัขององคก์ร ทาํใหอ้าคารมีเอกลกัษณที์�โดดเดน่เป็นที�นา่จดจาํ 

การตกแต่งภายในของสาํนักงานใหม่แห่งนี �เป็นไปตามคอนเซปต ์Minimal design, Simple 

space และ Timeless เรียบง่าย ยั�งยืน ทันสมยั เนน้เรื�องประโยชนใ์ชส้อยเป็นหลกั โดยออกแบบมา

เพื�อรองรบัการทาํงานและทาํกิจกรรมที�หลากหลาย ดงันี � 
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Work: ให้ ค ว า ม สํา คัญ กั บ เท ค โน โล ยี แ ล ะ

นวตักรรมในระดบัสากล โดยเฉพาะส่วนงานการ

ผลิตที�มีหอ้งถ่ายทอดสดรายการข่าว หอ้งอดัเสียง 

รวมทั�งหอ้งจดัรายการสาํหรบัคลื�นวิทยุที�ทนัสมัย 

ในขณ ะเดียวกันยังคงใส่ใจในเรื�องของการ

ออกแบบสถานที�ในการทาํงานใหมี้ความคล่องตวั 

สามารถเขา้ถึงอปุกรณใ์นการทาํงานตา่งๆ ไดง้่าย   

นอกจากนี�ยังมีห้องพักและห้องอาบนํ�าสาํหรับ  

พนักงานที�ต้องอยู่ทาํงานในช่วงกลางคืนอย่าง

ครบครนั รวมถึงการจดัใหมี้คาเฟ่ แคนทีน และแพ

นทรี�สาํหรบัรบัประทานอาหารไวใ้ห้กับพนักงาน

ในทุกส่วนงาน เพื� อความเป็นสัดส่วนและถูก

สุขลักษณ ะ สามารถทําความสะอาดได้ง่าย 

นอกจากนี�ยังมีล็อคเกอร์ไว้บริการ เพื� อความ

ปลอดภยัและความเป็นสว่นตวัแก่ผูใ้ชง้านอีกดว้ย 

Nature: เนน้ใชว้ัสดุสังเคราะห ์ที�คงทน และเป็น

มิตรกับธรรมชาติ ลดทอนวัสดุลง เช่น การใช้

ผนังอลูมิ เนียมหรือผนังคอนกรีตสําเร็จรูปที�ดู

เรียบรอ้ย ทนทานและติดตั�งง่าย พื �นอีพรอกซี�ทาํ

ความสะอาดง่ายสวยงาม มีการใชช้่องเปิดและ

ปิดป็นจงัหวะตอ่เนื�อง โดยการนาํกระจกขนาดมา

ใช้เป็นวัสดุหลัก ซึ�งมีคุณสมบัติสะท้อนสิ�งต่างๆ 

รอ บ อ า ค า ร  ทํ า ให้ อ า ค า ร ดู ก ล ม ก ลื น กั บ

สภาพแวดล้อม และยังเปิดใหแ้สงธรรมชาติเข้า

มาได้มากที�สุด ภายใต้คอนเซปต ์Open space 

เพื�อใหด้กูวา้ง โปรง่ สบาย ไมอ่ึดอดั และประหยดั

พลงังานไฟฟ้าระหวา่งวนัไดเ้ป็นอยา่งด ี 
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Activity: เนน้พื �นที�เปิดโล่ง สามารถปรบัเปลี�ยน

ก า รใช้ ง าน ต า ม กิ จ ก รรม แ ล ะ ผู้ ใช้ ง า น ได้

หลากหลาย อีกหนึ�งส่วนสาํคัญของสาํนักงาน

ใหม่  คือ  ROSE Hall หรือพื �น ที� จัด กิจกรรมที�

สามารถรองรบัไดถ้ึง 600 คน ดว้ยโถงฝ้าระแนง

ไมแ้บบโมเดิรน์ที�ถูกยกสูง และกระจกบานใหญ่

ตลอดทั�งริมนอกของตัวอาคาร ทาํให้สามารถ

มองเห็นวิวถนนแห่งนี �ไดโ้ดยรอบ นอกจากนี�จอ LED ขนาดใหญ่ยงัถูกจดัไวร้องรบัการจดักิจกรรมได้

อย่างหลากหลายรูปแบบ ปิดทา้ยดว้ยผนังเชื�อมจากอาคาร B ไปยังอาคารจอดรถ อีกทั�งมีจอ LED 

ขนาดใหญ่เพื�อการนาํเสนอสื�อประชาสมัพนัธ ์ข่าวสารต่างๆ ตลอดไปจนถึงตวัอย่างรายการทีวีใหก้ับ

พนักงานหรือผูที้�มาติดต่อสาํนักงานอยู่เสมอ แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในทุกรายละเอียดของการ

ออกแบบ อีกทั�งยังแสดงให้เห็นว่าอาคารแห่งนี �มีการ

จดัสรรและใชพื้ �นที�ไดอ้ย่างเป็นประโยชนค์รบทกุมิติอย่าง

แท้จริง และเพื�อให้อาคารประหยัดพลังงานแห่งนี �ไดใ้ช้

ศกัยภาพอย่างเต็มที� ฝ่ายดแูลอาคารจึงตอ้งมีการจดัทาํ

แผนการซ่อมบาํรุงและตรวจตราระบบการทาํงานภายใน

อาคารใหมี้ประสิทธิภาพอยา่งสมํ�าเสมอดว้ย 

3.4) การจดัการด้านความยั�งยนืในมติสัิงคม 
3.4.1) ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน 

 บริษัทฯ คาํนึงอยู่เสมอว่าธุรกิจจะเติบโตอย่างยั� งยืนได้ด้วยพื �นฐานของสังคมที�ดี จึงให้

ความสาํคญักับการดาํเนินงานเพื�อสงัคม ซึ�งความรบัผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ นั�นมิไดจ้าํกัดอยู่

เฉพาะบุคลากรภายในเท่านั�น แต่ยงัรวมถึงสงัคมภายนอก ไดแ้ก่ คู่คา้ ลูกคา้ ชุมชน ตลอดจนสภาพ

สังคมโดยรวมของประเทศ โดยครอบคลุมทั�งการดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม  

การพฒันาบคุลากรในองคก์ร การดแูลสขุอนามยัและความปลอดภยัของพนกังาน การดาํเนินงานดา้น

สาธารณประโยชน ์และการเปิดรบัขอ้รอ้งเรียน รวมถึงมีกลไกปอ้งกนัผูแ้จง้เบาะแสอีกดว้ย 

แนวปฏิบัตดิ้านความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน 

1) มีนโยบายและแนวปฏิบตัิที�เป็นธรรมและรบัผิดชอบตอ่สงัคม ไม่กระทาํการใดๆ ที�มีผลเสีย

หายตอ่ชมุชน สงัคม และประโยชนส์าธารณะ 

2) สนับสนุนการจัดกิจกรรมดา้นการพัฒนาสังคมและชุมชน โดยกาํหนดเป็นนโยบายการ

พฒันานวตักรรมทางธุรกิจและสงัคมซึ�งไดท้าํการเปิดเผยไวอ้ย่างชดัเจน  
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3) มีความรบัผิดชอบต่อสังคมและชุมชน โดยดาํเนินการตามกฎหมายดา้นแรงงาน การจา้ง

งาน ขอ้บงัคบั และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบังานดา้นสงัคมและชมุชนอยา่งเครง่ครดั 

การเปิดเผยการปฏิบัตติามนโยบาย และการจัดทาํรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 

1) ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที� ไม่สุจริตทางการค้ากับคู่ค้า ลูกค้า โดย

ดาํเนินการตามนโยบายตอ่ตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนัของบริษัทฯ พรอ้มทาํการประเมินความเสี�ยงและ

ตดิตามการประเมินผลจากหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง อีกทั�งทาํการฝึกอบรมและใหค้วามรูน้โยบายดงักล่าว

แก่พนกังาน 

2) ดาํเนินการตามนโยบายการเคารพทรพัยส์ินทางปัญญาของบริษัทฯ ซึ�งมีแนวปฏิบัติที�

ชัดเจนที�จะไม่กระทาํการใดๆ ที�จะเป็นการละเมิดทรพัย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นด้านลิขสิทธิ� 

สิทธิบตัร หรือเครื�องหมายการคา้ 

3) กาํหนดนโยบาย มาตรการ กลไกคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส ซึ�งเปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียและ

พนกังานสามารถแจง้เบาะแสการกระทาํผิด ทจุรติคอรร์ปัชนั การละเมิดสิทธิ หรือเรื�องอื�นๆ ที�อาจเป็น

ปัญหา ไปยงัคณะกรรมการบริษัทโดยตรง ซึ�งคณะกรรมการบริษัทไดท้าํการมอบหมายใหส้่วนงานที�

เกี�ยวขอ้งทาํการสอบสวน และรายงานตอ่คณะกรรมการบรษิัทตอ่ไป 

4) จดัทาํรายงานการพฒันาอยา่งยั�งยืน ครอบคลมุดา้นความรบัผิดชอบตอ่สงัคมไวใ้นรายงาน

ประจาํปี และทาํการเปิดเผยไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัทฯ  

นโยบายการปฏิบัตติ่อแรงงานอย่างเป็นธรรมและการไม่เลือกปฏิบัต ิ

 บริษัทฯ ยึดมั�นในการปฏิบตัิต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ดว้ยการปฏิบตัิตามกฎหมายแรงงาน 

กฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที�เกี�ยวข้องกับแรงงานอย่างเป็นธรรมทั�งแรงงานไทยและแรงงาน

ตา่งชาติ และหลกัจริยธรรม เพื�อสรา้งความยุติธรรม เสมอภาค และไม่เลือกปฏิบตัิเพียงเพราะความ

แตกตา่งทางรา่งกาย เชื �อชาติ สญัชาติ ศาสนา เพศ ภาษา อาย ุการศกึษา และสถานะทางสงัคมอื�นๆ 

ครอบคลุมถึงสตรี ผู้พิการ และผู้ดอ้ยโอกาสอื�นๆ โดยเชื�อว่าความสาํเร็จของบริษัทฯ เกิดจากการ

สรา้งสรรคข์องแต่ละบุคคลที�มีคณุค่าและการร่วมมือร่วมใจทาํงานเป็นทีม ดงันั�น แรงงานทุกคนของ

บริษัทฯ ต้องได้รบัการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน และไดร้บัโอกาสในการพัฒนาตนเองเพื�อนาํไปสู่

ความกา้วหนา้ในอาชีพ เพื�อตอบสนองเปา้หมายทางธุรกิจของบรษิัทฯ และยกระดบัคณุภาพชีวิตของ

แรงงานตอ่ไป 

โดยบริษัทฯ ไดอ้นุญาตให้มีการจัดตั�ง “คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ” 

ตามพระราชบญัญัติคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เพื�อเป็นช่องทางในการควบคุมดูแล ปรึกษา และ

หารือร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และพนักงาน เกี�ยวกับสวัสดิการ ผลประโยชน ์หรือการเปลี�ยนแปลง

ระเบียบขอ้บงัคบัตา่งๆ 
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นโยบายการเคารพสิทธิเดก็และมนุษยชน 

 บริษัทฯ ตระหนักดีว่าสิทธิมนุษยชนนั�นเป็นสิทธิและเสรีภาพขั�นพื �นฐานที�บุคคลพึงมี ซึ�ง

ครอบคลุมถึงสงัคม ชุมชน ตลอดจนผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกส่วนในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ บริษัทฯ จึงให้

ความสาํคญักับการเคารพศกัดิ�ศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล ไม่

เลือกปฏิบัติเพียงเพราะความแตกต่างทางร่างกาย เชื �อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ ภาษา อาย ุ

การศึกษา และสถานะทางสังคมอื�นๆ นอกจากนั�นบริษัทฯ ยึดถือแนวปฏิบตัิต่อพนกังานและลูกจา้ง

ตามกฎหมายแรงงาน กฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบัตา่งๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัแรงงานอย่างเป็นธรรมทั�งแรงงาน

ไทยและแรงงานต่างชาติ ไม่สนบัสนุนการกดขี�ใชแ้รงงานเด็กและแรงงานบงัคบั และต่อตา้นการคา้

มนษุยใ์นทกุรูปแบบ 

นโยบายการพัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าแก่พนักงาน 

 บรษิัทฯ มีการสรา้งวฒันธรรมองคก์รที�ช่วยนาํพาใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคน  

มีแนวคิดและทัศนคติในการทาํงานที�เป็นอนัหนึ�งอนัเดียว เริ�มตั�งแต่เป้าหมายหลกั นั�นคือ “การสรา้ง

แรงบันดาลใจและเติมเต็มชีวิตผูค้นดว้ยความบันเทิง สินคา้ และบริการที�สรา้งสรรคแ์ละมีคุณค่า” 

รวมทั�ง ค่านิยมองคก์รทั�ง 4 ขอ้ ที�เปรียบเสมือนสิ�งที�ช่วยปรบัมุมมองและแนวคิดในการทาํงานของ

พนกังานทกุคนใหเ้ป็นหนึ�งเดียวกนั ไดแ้ก่ แรงผลกัดนั แรงบนัดาลใจ การใฝ่เรียนใฝ่รู ้และความแนว่แน่

ที�เปา้หมาย 

 นอกจากจะมีการสรา้งวฒันธรรมองคก์รที�ดีแลว้ บริษัทฯ ยงัใส่ใจในการฝึกฝนและปฏิบตัิ เพื�อ

พัฒนาความรูแ้ละความสามารถของพนักงานอยู่เสมอ เพราะเชื�อว่าทั�งหมดนี�จะหล่อหลอมเป็น

วฒันธรรมองคก์รที�มีคณุคา่ตอ่พนกังานทกุคน เพื�อใหเ้กิดเป็นการทาํงานรว่มกนั ซึ�งนาํไปสูค่วามสาํเร็จ

ตามอดุมการณแ์ละเปา้หมายของบรษิัทฯ ไดเ้ป็นอยา่งด ี

แนวทางการบริหารจัดการและผลการดาํเนินงาน 

บริษัทฯ ไดส้นบัสนนุใหพ้นกังานในทุกระดบัเขา้รว่มสมัมนา อบรมหลกัสูตรตา่งๆ ทั�งที�จดัขึ �น

จากหน่วยงานภายในและภายนอก โดยแบ่งระดบัหลกัสตูร ดงันี � 1) การพฒันาองคก์ร 2) การพฒันา

อาชีพ และ 3) การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน เพื�อส่งเสริมให้นําความรูที้� ได้มาปรับปรุงการ

ปฏิบตังิานใหมี้ประสิทธิภาพอยา่งตอ่เนื�อง  

ซึ�งในปี 2564 บริษัทฯ ไดเ้ตรียมงบประมาณสาํหรบัการพัฒนาศกัยภาพและความก้าวหนา้

ของพนกังาน ดว้ยมลูคา่ 5 ลา้นบาท เพื�อใหพ้นกังานมีความพรอ้มทั�งในเชิงปรมิาณและคณุภาพอย่าง

เพียงพอ ภายใตบ้รบิทของการดาํเนินธุรกิจที�ทา้ทายและเตม็ไปดว้ยการแขง่ขนัที�เขม้ขน้ และพรอ้มที�จะ

เตบิโตไปดว้ยกนัไดอ้ยา่งยั�งยืน  
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โครงการอบรมเรื�อง “Corporate Brand สร้างแบรนดอ์ย่างไรให้อยู่ในใจผู้บริโภค” 

โดยธรรมชาติของแบรนดแ์ลว้นั�น สิ�งหนึ�งที�ผูส้รา้งแบรนดต์อ้งยอมรบัคือ “แบรนด”์ ไม่ใช่สิ�งที�

อยู่ไดอ้ยา่งถาวร แมจ้ะเป็นแบรนดที์�ไดร้บัความนิยมหรือมีชื�อเสียงมากขนาดไหน เมื�อวนัเวลาผ่านไปก็

อาจจะไม่ไดอ้ยู่ในสถานะเดิมไดต้ลอด เป็นผลมาจากหลายสาเหต ุไม่ว่าจะเป็นเรื�องคู่แข่งทางธุรกิจ  

ยคุสมยัที�เปลี�ยนไป หรือความตอ้งการในการเพิ�มศกัยภาพของแบรนด ์การถกูดสิรปัจากสภาวะการณ์

ตา่งๆ ไปจนถึงการปรบักลยทุธท์างธุรกิจหรือโครงสรา้งในการบรหิารขององคก์ร  

สาํหรบัการรีแบรนดด์ิ �งนั�น จาํเป็นตอ้งใชพ้ลงัเป็นอย่างมาก เพื�อสรา้งการรบัรูใ้หก้ับทั�งลูกคา้

เดิมและลูกคา้ใหม่ของแบรนด ์ไดเ้ขา้ใจถึงภาพลกัษณ์ใหม่ในวนันี � ที�สาํคญัตอ้งทาํใหถู้กทางและถูก

เวลาดว้ย เพราะอาจส่งผลใหล้กูคา้เดิมเกิดความไม่พอใจได ้และยงัทาํใหเ้กิดความสบัสนกบัผูบ้ริโภค

ในตลาด แต่ถา้ไดท้าํการวางแผนต่างๆ เป็นอย่างดีและมีวิธีปฏิบตัิที�เหมาะสม ก็จะช่วยสรา้งผลลพัธ์

แห่งความสาํเร็จใหก้ับแบรนดไ์ด ้โดยมีเป้าหมายดา้นการสรา้งความตื�นตวัใหก้ับพนกังานทุกคนใน

องคก์ร และยงันาํไปสู่กลุ่มเป้าหมายใหม่ของแบรนด ์และเปลี�ยนภาพจาํเดิมๆ ที�ติดอยู่ในใจของผูค้น

มาเนิ�นนาน  

ในสว่นของบรษิัทฯ ที�ไดท้าํการรีแบรนดด์ิ �งตั�งแตเ่มื�อตน้ปี 2563 ที�ผา่นมา เริ�มตั�งแตก่ารปรบั

โครงสรา้งภายในเพื�อใหเ้ป็นไปตามวิสยัทศัน ์ พนัธกิจ และรูปแบบธุรกิจเอ็นเตอรเ์ทนเมิรซ์ ตามดว้ย 

โลโกอ้ารเ์อสใหมที่�ใหภ้าพลกัษณเ์รียบง่าย มินิมอล สะอาดตา และแฝงไปดว้ยความรว่มสมยัเป็น

สากล สะทอ้นความเป็นธุรกิจที�ทนัยคุทนัสมยั กลมกลืนกบัสภาพแวดลอ้ม ปรบัตวัไดร้วดเรว็ ไมห่วั�น

เกรงกบัความทา้ทายหรือการดสิรปัชนัตา่ง ๆ  

เมื�อวนัที� 23 มิถนุายน 2563 บริษัทฯ ไดท้าํการจดัอบรมและทาํความเขา้ใจกบัการรีแบรนดด์ิ �ง

ในครั�งนี � ภายใตชื้�อโครงการ “Corporate Brand สรา้งแบรนดอ์ย่างไรให้อยู่ในใจผู้บริโภค” เพื�อให้

พนกังานของบริษัทฯ สามารถสื�อสารออกไปยงัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกส่วนอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไป

ในทิศทางเดียวกนั โดยตั�งเปา้หมายแรกในการอบรมผูบ้ริหารระดบัสงูและพนกังานที�เกี�ยวขอ้งจาํนวน 

150 คน ซึ�งสามารถดาํเนินการไดอ้ย่างสมบูรณร์อ้ยละ 100 และจะทาํการสื�อสารอย่างต่อเนื�องไปยงั

พนกังานทั�วทั�งองคก์รตอ่ไป 

จากความมุ่งมั�นและการดาํเนินโครงการดงักลา่วอยา่งตอ่เนื�อง สง่ผลใหบ้รษิัทฯ ทาํการสื�อสาร

ไดต้รงตามวัตถุประสงคที์�วางไว ้จนทาํให้บริษัทฯ ไดร้บัการยอมรบัจากหน่วยงานภายนอกอีกดว้ย  

โดยล่าสุดบริษัทฯ ควา้รางวัล Outstanding Investor Relations Awards ประจาํปี 2563 กลุ่มรางวัล 

Business Excellence ในพิธีมอบรางวัลของ SET Awards 2020 ซึ�งจัดขึ �นโดยตลาดหลักทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร ซึ�งเป็นรางวัลที�มอบใหแ้ก่บริษัทจดทะเบียนที�มีความ 

โดดเด่น ดา้นการดาํเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ที�ใหค้วามสาํคญัต่อการมีส่วนร่วมของทั�งองคก์ร 
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ในการดาํเนินกิจกรรม รวมทั�งเป็นรางวลัที�มีเกียรติ และสรา้งความภาคภมูิใจใหก้บัทีมงานของบริษัทฯ 

เพื�อมุง่มั�นทาํสิ�งที�ดีใหก้บัลกูคา้ นกัลงทนุ และผูถื้อหุน้ตอ่ไปในอนาคต 

การประเมินผลการทาํงานของผู้บริหารสูงสุด ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน 
1) การประเมินผลการทาํงานของผู้บริหารสูงสุด  

หลกัเกณฑ ์

สาํหรบัการประเมินผลงานประจาํปีของผูบ้รหิารสงูสดุนั�น ใชก้ารประเมิน 2 แบบรว่มกนั คือ  

 จากแบบประเมินผูบ้ริหารสูงสุดที�ตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแนะนาํเป็นแนวทาง  

ซึ�งทาํการประเมินปีละ 1 ครั�ง โดยมีหัวข้อในการประเมินครอบคลุมเนื �อหาดา้นคุณสมบัติ ความรู ้

ความสามารถ การกาํหนดกลยทุธ ์การกาํกับดแูล และติดตามการดาํเนินงาน รวมถึงบทบาท หนา้ที� 

ความรบัผิดชอบของกรรมการ และการพฒันาตนเอง โดยไดค้ะแนนรอ้ยละ 100 ซึ�งอยูใ่นระดบั ดีเยี�ยม 

 จากเครื�องมือในการตั�งเปา้หมายและกาํหนดตวัวดัผล หรือระบบ OKR โดยมีการพิจารณา

ผลการดาํเนินงานดา้นต่างๆ รวมถึงผลการดาํเนินงานดา้นการพัฒนาอย่างยั�งยืนร่วมดว้ย ทั�งดา้น

เศรษฐกิจ สิ�งแวดลอ้ม สงัคม และการกาํกบักิจการ ซึ�งทาํการประเมินปีละ 2 ครั�ง โดยไดค้ะแนนรอ้ยละ 

90 ซึ�งอยูใ่นระดบัดีมาก 

กระบวนการประเมิน 

ผูบ้ริหารสูงสุดมีการกาํหนดเป้าหมายตวัชี �วัดผลการปฏิบตัิงานที�ชัดเจนตั�งแต่ตน้ปีร่วมกับ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จากนั�นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณ า

ค่าตอบแทนในส่วนที�เป็นกรรมการอิสระเท่านั�นจะทาํการประเมินผล และรายงานใหค้ณะกรรมการ

บริษัททราบ เกี�ยวกับเกณฑ์ที�ใช้ในการประเมิน และเมื�อมีผลการดาํเนินงานที�เกิดขึ �นจริงจะนาํมา

เปรียบเทียบกบัเปา้หมายที�ไดว้างไว ้ทั�งที�เป็นตวัเงินและไม่เป็นตวัเงิน เพื�อนาํมาพิจารณาคา่ตอบแทน

ของผูบ้รหิารสงูสดุทั�งในระยะสั�นและระยะยาวตอ่ไป  

2) การประเมินผลการทาํงานของผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน 

หลกัเกณฑ ์

บริษัทฯ ใชก้ารประเมินผลการทาํงานดว้ยระบบ OKR ซึ�งการตั�งเป้าหมายเป็นไปตามหลัก 

SMART คือ เฉพาะเจาะจง วดัผลสาํเร็จได ้ทาํไดจ้ริง สอดคลอ้งกับเป้าหมายทีมและบริษัทฯ และมี

กาํหนดระยะเวลาที�แน่นอน โดยมีการตั�งเป้าหมายและการประเมินผลการทาํงานปีละ 2 ครั�ง ใชก้าร

ประเมิน 2 แบบรว่มกนั คือ 

 การประเมินดา้นผลงาน แบง่เป็นระดบั 1 - 5 

 การประเมินดา้นคา่นิยมองคก์ร แบง่เป็นระดบั A - C 
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กระบวนการประเมิน 

ผูบ้ริหารระดบัสงูและพนกังานพดูคยุกบัหวัหนา้งานถึงสถานการณ ์ความคืบหนา้ ปัญหาที�พบ 

ขอ้ตกลง ขอ้เสนอแนะ และความสาํเร็จในการทาํงานช่วงครึ�งปีที�ผ่านมา จากนั�นทาํงานตั�งเป้าหมาย

ตามที�ไดต้กลงกบัหวัหนา้งานและทาํการบนัทึกในระบบ และเมื�อครบกาํหนด ทกุคนตอ้งทาํการบนัทึก

ผลการทาํงานที�เกิดขึ �นจริงในระบบใหค้รบถว้น จากนั�นฝ่ายบคุคลจะทาํการเปรียบเทียบและจดัอนัดบั

ระหว่างพนักงานกลุ่มเดียวกัน ซึ�งผลการประเมินนี �จะนาํไปสู่การพิจารณาค่าตอบแทน รวมถึงการ

นาํไปวิเคราะหเ์พื�อกาํหนดโครงสรา้งการพฒันาศกัยภาพของพนกังานในระดบัความยั�งยืนตอ่ไป 

ซึ�งผลสรุปการประเมินของผูบ้รหิารสงูสดุ ผูบ้รหิารระดบัสงู และพนกังาน จะไดร้บัการรวบรวม

และรายงานตอ่ที�ประชมุคณะกรรมการบรษิัท เพื�อพิจารณาใหแ้นวทางในการปรบัปรุงการดาํเนินงาน

ตอ่ไปในอนาคต  

บริษัทฯ ทาํการประเมินความสาํเร็จในการทาํงาน และมีการทบทวนผลงานอย่างสมํ�าเสมอ 

เพื�อใหพ้นกังานทุกคนสามารถปรบัแผนการทาํงานไดอ้ย่างเหมาะสม รวมทั�งหวัหนา้งานยงัสามารถ

ร่วมแก้ปัญหาไดอ้ย่างทันท่วงที เพื�อให้มีผลการทาํงานที�บรรลุเป้าหมาย อันเป็นส่วนสาํคัญที�จะ

ผลกัดนัใหบ้รษิัทฯ ประสบความสาํเรจ็ไดใ้นระยะสั�นและระยะยาว 

อตัราการลาออกของพนกังานประจาํ  

ปี จาํนวนพนักงาน (คน) ลาออก (คน) คิดเป็น (ร้อยละ) 

2563 1,036 125 12.07 

2562 1,073 218 20.32 

2561 1,056 212 20.08 

ซึ�งเป็นผลมาจากการปรับเปลี�ยนรูปแบบการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ และโดยมากเป็น

พนกังานในระดบัปฏิบตัิการ จึงไม่กระทบตอ่โครงสรา้งการบรหิารและการดาํเนินธุรกิจหลกั รวมถึงไม่

กระทบตอ่ประโยชนข์องผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ อยา่งมีนยัสาํคญั 

แนวปฏิบัตกิารเสริมสร้างความพงึพอใจและความผูกพันของพนักงาน 

1) การสื�อสารภายในองค์กร โดยผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหารระดับสูง ได้ทาํการแสดง

วิสัยทัศน ์และเป้าหมาย รวมถึงสื�อสารความคาดหวงัของบริษัทฯ ที�มีต่อพนักงานใหร้บัรูแ้ละเขา้ใจ

รว่มกัน และมีรางวลัจูงใจ คาํชม สวสัดิการ และผลตอบแทนที�ดี เพื�อเป็นการส่งต่อกาํลงัใจที�ดีใหแ้ก่

พนกังาน 

2) การสร้างความรู้สึกความเป็นเจ้าของ เมื�อพนักงานเข้าใจเป้าหมายขององคก์รแล้ว  

การสรา้งความรูส้ึกใหพ้นักงานรูส้ึกเป็นหนึ�งเดียวกับบริษัทฯ จะทาํใหพ้นักงานรูส้ึกมีคุณค่า มีความ

ภาคภมูิใจ และพรอ้มที�จะทุม่เทใหก้บังานไดอ้ยา่งเตม็ที� 
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3) การลงทุนเพื�อพัฒนาบุคลากร บนพื�นฐานแนวคิดที�ว่า “มนษุยท์กุคนลว้นตอ้งการการ

ยอมรบั และอยากพฒันาตนเองอยูเ่สมอ” บรษิัทฯ จงึสง่เสรมิการพฒันาบคุลากรในดา้นตา่งๆ  

ทั�งทกัษะวิชาชีพ การศกึษา ประสบการณชี์วิต รวมไปถึงการสรา้งภาวะผูน้าํ และเนน้ใหพ้นกังานได้

ฝึกฝนทกัษะเพิ�มเตมิ นอกจากพนกังานจะมีโอกาสไดพ้ฒันาตวัเองแลว้ ยงัดงึดดูใหค้นอยากมา

รว่มงานกบับรษิัทฯ มากขึ �น  

4) การรับฟังเสียงของพนักงาน การประเมินความพึงพอใจและความผกูพนัของพนกังานที�

มีตอ่บรษิัทฯ ถือเป็นสิ�งสาํคญั เพราะนอกจากจะใชส้าํรวจความคิดเห็นและความตอ้งการของพนกังาน

แลว้ ยงัสามารถนาํมาวิเคราะห ์เพื�อจดัทาํเป็นแผนปรบัปรุงและพฒันานโยบายตา่งๆ ใหด้ีขึ �นได ้

5) การออกแบบกิจกรรมและพื�นที�พักผ่อนให้พนักงาน การสรา้งกิจกรรมใหพ้นกังานได้

อยู่ร่วมกัน จะช่วยสรา้งรูส้ึกคุน้เคยและละลายพฤติกรรมต่อกันไดด้ี รวมถึงการจัดใหมี้พื �นที�พกัผ่อน

รวมกลุ่มกันอย่างไม่เป็นทางการ จะทาํให้รูส้ึกผ่อนคลายความเหนื�อยล้าจากการทาํงาน และสาน

สมัพนัธร์ะหวา่งพนกังานดว้ยกนัไดด้ียิ�งขึ �น 

การดาํเนินงานด้านการเสริมสร้างความพงึพอใจและความผูกพันของพนักงาน 

ในปี 2563 เป็นปีแรกที�เริ�มสาํรวจความพึงพอใจของพนักงานประจาํทั�วทั�งบริษัทฯ โดยได้

จดัทาํแบบสาํรวจขึ �น 2 ครั�งต่อปี แบ่งเป็นรอบครึ�งปีแรกและครึ�งปีหลงั ซึ�งผลสาํรวจในครึ�งปีแรกนั�น 

ไดร้บัคะแนนรวมอยูที่�รอ้ยละ 78 และปรบัระดบัสงูขึ �นในครึ�งปีหลงัอยู่ที�รอ้ยละ 80 บรรลเุปา้หมายที�ตั�ง

ไวที้�รอ้ยละ 78 แลว้จึงทาํการแจง้ผลการสาํรวจขา้งตน้ผ่านการส่งอีเมลไปยงัหวัหนา้งาน และแจง้ต่อ

พนกังานทกุคนทั�วทั�งบรษิัทฯ 

จากนั�นบรษิัทฯ ไดน้าํผลสาํรวจมาทาํการวิเคราะหแ์ลว้ พบวา่ดา้นการจดัการโครงสรา้งองคก์ร

เป็นส่วนที�สาํคญัและสอดคลอ้งกับสถานการณปั์จจุบนัของบริษัทฯ จึงไดผ้ลักดนัใหพ้ัฒนางานดา้น 

“การบริหารจัดการองคก์รยุคใหม่” เพื�อยกระดบัความเขา้ใจและเสริมสรา้งให้เกิดความผูกพันของ

พนกังานไดด้ียิ�งขึ �น  

โครงการ “การบริหารจัดการองคก์รยุคใหม่ ต้องมองไกลถงึอนาคต” 

 จากสถานการณ์ Technology Disruption ที�ท ําให้หลายบริษัทฯ ต้องหันมาปรับตัวให้

เหมาะสมกับสถานการณ์และยุคสมัย เพื�อพัฒนาธุรกิจใหส้ามารถเดินหนา้ต่อไปไดน้ั�น การเตรียม

ความพรอ้มโดยเริ�มตั�งแต่กระบวนการบริหารและการพฒันาองคก์รยคุใหม่ใหเ้หมาะสม จึงถือเป็นสิ�ง

สาํคญัที�หลายบรษิัทหนัมาใสใ่จกนัมากขึ �น โดยมีแนวทางปฏิบตัดิงันี �  

1) ใหค้วามสาํคญักับความร่วมมือของพนกังาน ตอ้งทาํใหพ้นักงานเขา้ใจในสถานการณ์ที�

เกิดขึ �นอย่างถูกตอ้งและชดัเจน เพื�อสรา้งความมั�นใจใหก้ับพนกังาน ซึ�งจะนาํไปสู่ความร่วมมือซึ�งกัน
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และกัน โดยในช่วงที�มีการล็อคดาวน ์ผูบ้ริหารของบริษัทฯ ไดมี้การสื�อสารถึงพนกังานเป็นคลิปวิดีโอ

สั�นๆ เพื�อสรา้งขวญัและกาํลงัใจในการทาํงานใหแ้ก่พนกังาน 

2) หาวิธีการที�ทาํใหพ้นกังานทุกคนไดเ้รียนรูแ้ละพฒันาตนเอง โดยเริ�มตน้จากการใหค้วามรู ้

จดัอบรมเพื�อสรา้งทกัษะที�เหมาะสมสาํหรบันาํไปใชต้อ่ยอดการทาํงานในดา้นตา่งๆ และเปิดโอกาสให้

พนกังานไดค้ดิ นาํเสนอ และลงมือสรา้งผลงานตา่งๆ ดว้ยตวัเอง  

3) มีความยืดหยุ่น ในกฎระเบียบตา่งๆ โดยตั�งแตต่น้ปีที�ผ่านมา พนกังานของบริษัทฯ ไดย้า้ย

มาทาํงานที�สาํนักงานแห่งใหม่ ซึ�งมีสิ�งอาํนวยความสะดวกต่างๆ อย่างครบครนั รวมถึงมีการปรบั

สวัสดิการและช่วงเวลาในการทํางานให้เหมาะสมกับความต้องการของคนรุ่นใหม่ที�ต้องการมี  

Work-Life Balance อีกดว้ย  

4) มองไกลถึงอนาคต หลงัจากคาํว่า “New Normal” กลายมาเป็นคาํฮิตตั�งแต่ตน้ปีที�ผ่านมา 

ผูบ้ริหารไดใ้หค้วามสาํคญักบั “มาตรฐานใหม่” ในการปฏิบตัิงานที�เหมาะสมกับบรษิัทฯ จึงไดท้รานส์

ฟอรม์องคก์รและปรบัทีมผูบ้ริหาร รวมทั�งการปรบัโครงสรา้งองคก์รยุคใหม่เป็นแบบองคก์รแบบราบ 

เพื�อใหก้ารทาํงานเป็นไปไดอ้ย่างรวดเร็วยิ�งขึ �น ทั�งยงัเพิ�มความยืดหยุ่นในการทาํงานเพื�อใหเ้หมาะสม

กบัสถานการณต์่างๆ รวมทั�งการนาํระบบ OKR ซึ�งเป็นวิธีการวดัผลที�องคก์รชั�นนาํระดบัโลกเลือกใช ้

เพราะเป็นการกาํหนดเปา้หมายใหญ่ใหก้บับรษิัทฯ โดยใหแ้ตล่ะสว่นงานไดมี้ส่วนรว่มหรือหาวิธีการใน

การทาํงานเพื�อใหไ้ปถึงเปา้หมายรว่มกนั จึงเป็นการวดัผลที�มีความยืดหยุน่และเหมาะสมกบัคนทาํงาน

อย่างแทจ้ริง เพื�อใหเ้กิดเป็นมาตรฐานใหม่ในการทาํงานสาํหรบัองคก์รยุคใหม่ นับเป็นมุมมองของ

ผูบ้รหิารที�มองไปถึงความสาํเรจ็อยา่งยั�งยืนในอนาคตไดเ้ป็นอยา่งด ี

และจากการจดัการและบริหารองคก์รยคุใหม่ดงัที�กล่าวมา ทาํใหบ้รษิัทฯ ไดก้า้วสูก่ารเป็นหนึ�ง

ในองคก์รที�ไดร้บัการยอมรบัและถูกกล่าวถึงเป็นอย่างมาก และยังไม่หยุดที�จะพัฒนาพรอ้มสรา้ง

มาตรฐานในการทาํงานที�ดียิ�งขึ �นเพื�อเป็นแรงบนัดาลใจและสรา้งความสขุใหก้บัผูค้นอย่างยั�งยืน 
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ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทาํงาน 

บริษัทฯ ไดต้ระหนักว่าพนักงานเป็นปัจจัยหนึ�งแห่งความสาํเร็จ จึงให้ความสาํคัญกับการ

จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ไม่ว่าจะเป็นความ

ปลอดภัยส่วนบุคคล หรือความปลอดภัยที�เกี�ยวขอ้งกับการดาํเนินธุรกิจ โดยในทุกกิจกรรมที�เกิดขึ �น

ตอ้งไดร้บัการประเมินความเสี�ยงจากผูมี้ความรูค้วามสามารถอย่างรอบคอบ พรอ้มกาํหนดมาตรการ

การควบคมุปอ้งกนัที�เหมาะสม รวมถึงติดตามการดาํเนินการอย่างใกลช้ิด เพื�อปอ้งกนัการสญูเสียหรือ

ผลกระทบตอ่พนกังานและผูมี้สว่นไดเ้สียทกุสว่นที�เกี�ยวขอ้ง   

แนวทางปฏิบัต ิ

1) บริษัทฯ ถือว่าความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานเป็นหนา้ที�

ของพนกังานทกุคนทกุระดบัที�จะรว่มมือกนัปฏิบตัเิพื�อใหเ้กิดความปลอดภยัของทั�งตนเองและผูอื้�น 

2) เสริมสรา้งให้พนักงานทุกคนมีความรู ้มีจิตสาํนึกที�ดีในการปฏิบัติงานเพี�อให้เกิดความ

ปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานที�ด ี

3) ส่งเสรมิและสนบัสนนุใหมี้การปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน และวิธีการปฏิบตังิาน

ที�ปลอดภัยตลอดจนการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที�เหมาะสมรวมถึงการรกัษาไว้ซึ�ง

สขุภาพอนามยัที�ดีของพนกังานทกุคน 

4) สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรม ดา้นความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 

ในการทาํงาน เพื�อใหเ้กิดผลในทางปฏิบตักิบัทกุฝ่ายอยา่งเหมาะสมที�สดุ 

5) พนักงานระดับบังคับบัญชาทุกคนตอ้งมีหน้าที�ดูแลและรบัผิดชอบดา้นความปลอดภัย  

อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหเ้ป็ นไปตามกฏระเบียบโดย

เครง่ครดั 

6) มีการติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานตามนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน เพื�อใหเ้กิดการปฏิบตัิอย่างจริงจงั และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตาม

ขอ้บงัคบั และมาตรฐานความปลอดภยัในการทาํงาน 

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทาํงาน 

บริษัทฯ ไดจ้ัดตั�งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ

ทาํงาน ตามกฎกระทรวงกาํหนดมาตราฐานในการบริหารและการจดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยั 

และสภาพแวดล้อมในการทาํงาน พ.ศ.2549 ลงวันที� 16 พฤษภาคม 2549 โดยจะมีการจัดประชุม

เดือนละ 1 ครั�ง มีการแต่งตั�งผูบ้ริหารเป็นตวัแทนฝ่ายนายจา้งและตวัแทนพนักงานเป็นตวัแทนฝ่าย

ลกูจา้ง เพื�อพิจารณานโยบาย และแผนงานความปลอดภยัในการทาํงาน เพื�อป้องกนัและลดการเกิด



บรษิัท อารเ์อส จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                         

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี/รายงานประจาํปี (แบบ 56-1 One Report) สาํหรบัรอบปี สิ �นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2563 75 

 

อบุตัิเหต ุสาํหรบัลกูจา้งและบคุคลภายนอกที�เขา้มาปฎิบตัิงาน รวมทั�งส่งเสรมิสนบัสนุนกิจกรรม และ

การอบรมดา้นความปลอดภยัฯ 

“โครงการอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทาํงาน 
ประจาํปี 2563” 

 บริษัทฯ ไดใ้หค้วามสาํคญักับความปลอดภัยในการทาํงาน โดยทางฝ่ายบริหารและจัดการ

สินทรพัย ์อาคารสาํนกังาน ดาํเนินการจดัอบรมหลกัสูตรดงักล่าว ทั�งนี � เพื�อใหผู้อ้บรมมีความรูค้วาม

เขา้ใจ และมีบทบาทในดา้นความร่วมมือของเจา้หนา้ที�ความปลอดภัยในการทาํงาน หารือรว่มกันใน

การดาํเนินงาน และหาแนวทางเพื�อก่อใหเ้กิดความปลอดภยัในการทาํงาน ซึ�งเป็นไปตามกฎกระทรวง

กาํหนดมาตรฐานในการบริหารและจดัการดา้นความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มใน

การทาํงาน พ.ศ. 2549 โดยมีวิทยากรจากสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทาํงาน 

(ประเทศไทย) ในพระราชปูถมัภส์มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยาม

บรมราชกุมารี ซึ�งเป็นหน่วยงานอบรมที�ไดข้ึ �นทะเบียนโดยกรมสวัสดิการและคุม้ครองแรงงาน ซึ�ง

เนื �อหาในการอบรมครั�งนี �ประกอบไปดว้ยการทดสอบก่อนการอบรม การใหค้วามรู ้การเขา้กลุ่มทาํ

กิจกรรมดา้นความปลอดภยัในการทาํงาน และการทดสอบหลงัการอบรม  

 
หลักสูตร/ชั�วโมงอบรม เป้าหมาย  จาํนวนคน วันที�จัดอบรม 

จป.ระดบัหวัหนา้งาน             อบรม 12 ชั�วโมง ระดบัหวัหนา้งาน   36  19-20/10/2563 

จป.ระดบับรหิาร                    อบรม 12 ชั�วโมง ระดบับรหิาร   12  3-4/11/2563 

พรบ.คปภ.สาํหรบัลกูจา้ง       อบรม   6 ชั�วโมง พนกังานทกุคน 160  16-19/11/2563 

ดบัเพลงิขั�นตน้และซอ้มอพยพหนีไฟ ประจาํปี พนกังานทกุคน   60  18/12/2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

"การฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจาํปี 2563 ณ อาคารอารเ์อส บิลดิ�ง” 

 ในปี 2563 เป็นปีแรก ที�บรษิัทฯ ไดท้าํการยา้ยสาํนกังานใหญ่มายงัสถานที�ตั�งแห่งใหม่ จึงตอ้ง

ให้ความสําคัญและเร่งดาํเนินการด้านความปลอดภัยให้เกิดขึ �นโดยเร็วที�สุด เนื�องจากเรื�องนี �มี
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ผลกระทบต่อชีวิตและทรพัยส์ินของพนักงาน บริษัทฯ โดยฝ่ายบริหารอาคารและวิศวกรรม ร่วมกับ 

ฝ่ายบริหารและจัดการสินทรพัย ์อาคารสาํนักงาน ไดจ้ัดการอบรมหลักสูตร "ดับเพลิงขั�นตน้ การ

ฝึกซอ้มดบัเพลิงและฝึกซอ้มอพยพหนีไฟ ประจาํปี 2563"  ในวนัที� 18 ธันวาคม 2563 เพื�อใหผู้อ้บรมมี

ความรูค้วามเขา้ใจดา้นความปลอดภยัในการทาํงานที�ดี และไดร้บัการฝึกอบรมความปลอดภยั อาชีวอ

นามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ตามกฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐานในการบริหารจดัการและ

ดาํเนินการดา้นความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน เกี�ยวกับการป้องกัน

และระงบัอคัคีภัย พ.ศ.2555 ลงวนัที� 7 ธันวาคม 2555 ขอ้ 30 กาํหนดใหน้ายจา้งจดัใหลู้กจา้งทุกคน

ฝึกซอ้มดบัเพลิงและฝึกซอ้มอพยพหนีไฟพรอ้มกนัอย่างนอ้ยปีละ 1 ครั�ง ทั�งนี �ใหล้กูจา้งของนายจา้งทกุ

รายที�ทาํงานอยู่ภายในอาคารเดียวกนั และในวนัและเวลาเดียวกนัทาํการฝึกโดยพรอ้มกนั โดยการจดั

อบรมในครั�งนี � มีวิทยากรจาก สถานีดบัเพลิงและกูภ้ยับางเขน เป็นผูฝึ้กอบรม ซึ�งเนื �อหาในการอบรม

ครอบคลมุทั�งการอบรมดบัเพลิงขั�นตน้ และ ซอ้มอพยพหนีไฟ   

 

 
 

 

 

การจัดการโครงสร้างองคก์รเพื�อความปลอดภัยของข้อมูล 

1) ความมั�นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศและไซเบอร ์

บริษัทฯ ได้ตระหนักและให้ความสาํคัญในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบ

สารสนเทศ และการรกัษาความปลอดภยัในขอ้มลูส่วนตวัของผูใ้ชง้านบนสื�อตา่งๆ ของบริษัทฯ ซึ�งใน

ปัจจบุนัระบบสารสนเทศเป็นสิ�งสาํคญั โดยเขา้มาชว่ยอาํนวยความสะดวกในการดาํเนินงาน ทาํใหก้าร

เข้าถึงข้อมูลมีความรวดเร็ว การติดต่อสื�อสารมีประสิทธิภาพ และช่วยประหยัดต้นทุนในการ

ดําเนินงานด้านต่างๆ ของหน่วยงานที� เชื�อมต่อในระบบอินเทอร์เน็ต เช่น การรับส่งจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส ์การมีเว็บไซตส์าํหรบัเป็นชอ่งทางในการประชาสมัพนัธข์า่วสารตา่งๆ เป็นตน้  

แมร้ะบบสารสนเทศจะมีประโยชนแ์ละสามารถช่วยอาํนวยความสะดวกในดา้นต่างๆ แต่ใน

ขณะเดียวกันก็มีความเสี�ยงสูง และอาจก่อใหเ้กิดภัยอันตรายหรือสรา้งความเสียหายต่อการดาํเนิน

ธุรกิจไดเ้ชน่กนั เพราะการใชง้านระบบสารสนเทศเพื�อติดตอ่เชื�อมโยงขอ้มลูไปยงัหนว่ยงานตา่งๆ ทาํให้

มีโอกาสถูกบุกรุกไดม้ากขึ �น ซึ�งอาจก่อให้เกิดอาชญากรรมทางคอมพิวเตอรไ์ดห้ลายรูปแบบ เช่น 

โปรแกรมประสงคร์า้ย หรือการบกุรุกโจมตีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต เพื�อก่อกวนใหร้ะบบใชก้าร

ไมไ่ด ้รวมถึงการขโมยขอ้มลู และการโจมตีทางไซเบอร ์
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ดงันั�น บรษิัทฯ จึงจดัทาํนโยบายการรกัษาความมั�นคงปลอดภัยดา้นสารสนเทศและไซเบอร์

ขึ �นมา เพื�อใช้เป็นกรอบในการรักษาความมั�นคงปลอดภัยสารสนเทศ โดยอ้างอิงตามมาตรฐาน 

ISO/IEC 27001:2013 ซึ�งเป็นมาตรฐานที�ไดร้บัการยอมรบัในระดบัสากลในดา้นการรกัษาความมั�นคง

ปลอดภยัสารสนเทศขององคก์ร โดยนโยบายดงักลา่วมีจดุประสงคด์งันี �  

 เพื�อให้เกิดความเชื�อมั� นและมีความมั� นคงปลอดภัยในการใช้งานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและ  ไซเบอร์หรือเครือข่ายคอมพิวเตอรข์องบริษัทฯ ทําให้ด ําเนินงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 เพื�อเผยแพร่ใหเ้จา้หนา้ที�ทุกระดบัในบริษัทฯ ไดร้บัทราบและปฏิบตัิตามนโยบายนี�อย่าง

เครง่ครดั 

 เพื�อกําหนดความรับผิดชอบ กรณีระบบคอมพิวเตอรห์รือข้อมูลสารสนเทศเกิดความ

เสียหายถูกคุกคามทางไซเบอรห์รืออันตรายใดๆ แก่บริษัทฯ หรือผู้หนึ�งผู้ใด อันเนื�องมาจากความ

บกพรอ่ง ละเลย หรือฝ่าฝืนการปฏิบตัติามนโยบายการรกัษาความมั�นคงปลอดภยัดา้นสารสนเทศและ

ไซเบอร ์โดยกําหนดให้ผู้ใช้บริการหรือผู้กระทําการใดๆ ที�ก่อให้เกิดความเสียหายหรืออันตราย  

เป็นผูร้บัผิดชอบตอ่ความเสี�ยง ความเสียหาย หรืออนัตรายที�เกิดขึ �นตามกฎระเบียบของบริษัทฯ และ

กฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง 
 

2) ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล  

ปัจจบุนัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบรษิัทฯ ไดส้นบัสนนุธุรกิจในการเป็นผูน้าํในดา้นธุรกิจ

บันเทิงที�ครบครัน ด้วยเครื�องมือและพื �นที�การสื�อสารของตนเอง ตั�งแต่การสรา้งสรรคง์านดนตรี  

สื�อโทรทศัน ์วิทย ุรวมทั�งบนแพลตฟอรม์ดจิิทลัที�สอดรบักบัไลฟ์ สไตลค์นรุน่ใหม่ รวมถึงไดด้าํเนินธุรกิจ

เวอรช์วลมอลล ์ที�มีการจาํหนา่ยสินคา้และบรกิารอยา่งครบครนั  

และเพื�อใหส้อดรบักับวิสยัทศัน ์พันธกิจไดอ้ย่างเหมาะสม จึงจาํเป็นตอ้งมีการบริหารจดัการ

ความมั�นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศและมีการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้ใหเ้ป็นไป

ตามที�กฎหมายกาํหนด จึงไดมี้การจดัทาํนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลสาํหรบับงัคบัใชภ้ายใน

กลุ่มบรษิัทอารเ์อส เพื�อใหม้ั�นใจวา่กระบวนการทาํงานทางธุรกิจของบรษิัทฯ ไมข่ดัตอ่กฎหมาย รวมถึง

จดัทาํประกาศความเป็นส่วนตวั (Privacy notice) สาํหรบัแจง้เจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลถึงรายละเอียด

ของการนาํข้อมูลของลูกคา้ RS Mall ไปประมวลผล โดยในที�นี �ขอกล่าวเฉพาะส่วนธุรกิจพาณิชย ์ 

ซึ�งตอ้งใหค้วามสาํคญัดา้นความปลอดภยัและการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของลูกคา้ ครอบคลุมทุก

ช่องทางการรบัข้อมูลได้แก่ 1) แพลตฟอรม์บนเว็บไซต ์(www.rsmall.com)  2) ระบบ Call center  

(02-023-5555) และหมายเลขอื�นๆ  3) สื�อสังคมต่างๆ เช่น เว็บแชท เฟสบุ๊ค และไลน์ และ/หรือ

ชอ่งทางใหบ้รกิารอื�นใดที�จะมีขึ �นในอนาคต (ซึ�งตอ่ไปรวมเรียกวา่ “อารเ์อส มอลล”์)  
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อารเ์อส มอลล ์ตระหนกัและใหค้วามสาํคญัในความเป็นสว่นตวั และการรกัษาความปลอดภยั

ในข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานบริการต่างๆ ของอารเ์อส มอลล์(ผู้ใช้งาน หมายความรวมถึงผู้ที�

ลงทะเบียนเป็นผู้ใช้กับอารเ์อส มอลล ์ไม่ว่าช่องทางใดๆ ก็ตาม และ/หรือกรณีผู้เข้าเยี�ยมชมช่อง

ทางการขายต่างๆ ของ อารเ์อส มอลล)์ การบนัทึก จดัเก็บ เปิดเผย โอน รกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของ 

อารเ์อส มอลล ์มีวตัถปุระสงคเ์พื�อสรา้งฐานประวตัิของผูใ้ชง้านในการเขา้รบับรกิารของ อารเ์อส มอลล ์

เพื�อใหผู้ใ้ชง้านไดร้บัการบริการที�ดีที�สดุและเพื�อพฒันาการประสิทธิภาพในการใหบ้ริการของ อารเ์อส 

มอลลใ์ห้ดียิ�งขึ �นไป อารเ์อส มอลลจ์ะเก็บรวบรวมขอ้มูลของผู้ใชเ้ท่าที�จาํเป็นภายใตข้อ้บังคับทาง

กฎหมายที�ประกาศบงัคบัใชใ้นประเทศไทยเพื�อใชใ้นการติดต่อผูใ้ชเ้พื�อแจง้บริการ สถานะการสั�งซื �อ

สินคา้ การจดัส่ง และจดุประสงคเ์พื�อการพฒันาประสิทธิภาพในการใหบ้ริการของ อารเ์อส มอลล ์เช่น 

การวิเคราะหผ์ลิตภัณฑที์�ตรงตามความตอ้งการของผูใ้ชง้าน การติดตามสถานะการจดัส่งสินคา้เพื�อ

แจง้ความคืบหนา้แก่ผูใ้ชง้านหากสินคา้เกิดความล่าชา้ในการจดัสง่ เป็นตน้ เพื�อประโยชนข์องผูใ้ชง้าน

กรุณาอ่านและศึกษานโยบายความเป็นส่วนตวันี �เพื�อเขา้ใจว่า อารเ์อส มอลล ์จะการบนัทึก จดัเก็บ 

เปิดเผย โอน รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ และเพื�อจุดประสงค์ใด มีรายละเอียดต่างๆ ดังนี �  

1) การจดัเก็บขอ้มูลส่วนบคุคล 2) การใชข้อ้มลู และการส่งผ่านขอ้มลูส่วนบคุคล 3) สิทธิของ อารเ์อส 

มอลล ์ในการเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล 4) สิทธิและการเขา้ถึงของผูใ้ชง้าน 5) ความปลอดภยัของขอ้มลู

ส่วนบุคคลของผูใ้ชง้านการเขา้ถึง และการแกไ้ขขอ้ส่วนส่วนบุคคลของท่าน 6) ผูเ้ยาว ์(บุคคลที�มีอายุ

ต ํ�ากวา่ 20 ปี) 7) การจดัเก็บขอ้มลูคอมพิวเตอร ์และ 8) สแปม สปายแวร ์หรือไวรสั 

และเพื�อประโยชนข์องผูใ้ชง้านนโยบายความเป็นส่วนตวันี � เพื�อเขา้ใจว่าบรษิัทฯ จะทาํการเก็บ

รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน และเพื�อจุดประสงค์ใด สามารถศึกษา

รายละเอียดเพิ�มเตมิไดที้� https://www.rsmall.com/page/privacy-policy 
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บริษัทฯ ให้ความสําคัญ ในการถ่ายทอดความ รู้ให้แก่พนักงาน ที� ถูกแต่งตั�งให้เป็น 

ผู้ประสานงานดา้นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และผู้สังเกตุการณ์ของแต่ละฝ่าย ในหัวข้อการ

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ผ่านโครงการ 

“การปรบัปรุงกระบวนการและระบบเพื�อใหส้อดคลอ้งกับพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

พ.ศ.2562” โดยกําหนดกลุ่มเป้าหมาย จํานวน 42 คน ซึ�งมีการจัดกลุ่มตามตามลักษณะการ

ปฏิบตัิงานของพนกังาน ซึ�งในปี 2563 ไดด้าํเนินการอบรมพนกังานกลุ่มดงักล่าวไปแลว้ 5 รุน่  จาํนวน 

42 คน คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 100   

โดยในปี 2564 บริษัทฯ มีแผนในการจดั “โครงการอบรมทางดา้นความมั�นคงปลอดภยัไซเบอร์

และการป้องกัน” อันเป็นรากฐานที�สาํคญัในการรกัษาความมั�นคงปลอดภัย ใหก้ับพนักงานทุกคน 

(ครอบคลุมพนักงานประจาํรอ้ยละ 100) โดยเป็นการใหค้วามรูเ้รื�องการรกัษาความมั�นคงปลอดภัย 

และการใช้ข้อมูลอย่างเหมาะสมและไม่ละเมิดข้อมูลลูกค้า นอกจากการให้ความรูที้�ถูกตอ้งแล้ว  

บรษิัทฯ ยงัจดัใหมี้การวดัผลของโครงการ โดยจะใหพ้นกังานทาํแบบทดสอบ Post-test เพื�อใหม้ั�นใจได้

ว่าพนักงานจะมีความรู ้ความเข้าใจ และสามารถนาํความรูที้� ได้จากการอบรมไปประยุกตใ์ช้ใน

ชีวิตประจาํวัน รวมถึงพนักงานสามารถถ่ายทอดความรู ้สรา้งความตระหนักดา้นภัยไซเบอรใ์หก้ับ

ครอบครวัและคนรอบขา้ง เพื�อรว่มเป็นส่วนหนึ�งของ "การสรา้งสงัคมที�มีความมั�นคงปลอดภยัไซเบอร์

อยา่งแทจ้รงิ"  

นโยบายด้านนวัตกรรมทางธุรกิจและสังคม 

 บริษัทฯ มุ่งมั�นในการคิดคน้และพฒันานวตักรรมที�ครอบคลุมครบทั�งดา้นสินคา้ บริการ และ

กระบวนการที�สามารถสรา้งประโยชน ์สรา้งความสามารถในการแขง่ขนั สรา้งมลูคา่เพิ�มใหแ้ก่บรษิัทฯ 

โดยคาํนงึถึงผลกระทบที�อาจเกิดขึ �นกบัชมุชน สงัคม และสิ�งแวดลอ้ม พรอ้มสรา้งคณุคา่รว่มกนัระหวา่ง

บรษิัทฯ และผูมี้สว่นไดเ้สียทกุสว่นอยา่งดีที�สดุ  

แนวปฏิบัตดิ้านนวัตกรรมทางธุรกิจและสังคม 

1) วิเคราะหก์ระบวนการทาํงานของบริษัทฯ อย่างละเอียด เพื�อสรา้งโอกาสในการพฒันาไปสู่

การคน้พบนวตักรรมและนาํไปปฏิบตัจิรงิ 

2) เปิดกวา้งและส่งเสริมใหบุ้คลากรภายในบริษัทฯ ที�มีความคิดสรา้งสรรค ์สามารถนาํเสนอ

แนวคดิตา่งๆ อนัจะทาํใหเ้กิดความตอ่เนื�องในการสรา้งนวตักรรมอยา่งตอ่เนื�อง 

3) ส่งเสริมและรว่มมือกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษัทฯ เช่น คู่คา้ เพื�อพฒันานวตักรรมที�มีความ

รบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิ�งแวดลอ้ม 

4)  สง่เสรมิใหเ้กิดความรูจ้ากการฝึกอบรมทั�งภายในและภายนอก 
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5) แสวงหาช่องทางในการรว่มเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจกบัหน่วยงานภาคตา่งๆ เช่น หน่วยงาน

ภาครฐั สถาบนัการศกึษา ที�มีความเชี�ยวชาญดา้นตา่งๆ เพื�อใหเ้กิดแนวความคดิมาพฒันาและตอ่ยอด

ใหเ้กิดเป็นนวตักรรมที�มีประสิทธิภาพตอ่การทาํงานของบรษิัทฯ 

“โครงการ Green Packaging คิดใหม่ ทาํใหม่ ใส่ใจสิ�งแวดล้อม”  

ตวัชว่ยสาํคญัในหว่งโซอ่ปุทาน ทา่มกลางสถานการณก์ารชอ้ปปิ�งแบบนิวนอรม์อล  

จากสถานการณ์ขยะมูลฝอย ณ  สิ �น ปี  2562   

ที� เกิดขึ �นประมาณ 28.7 ล้านตัน (เพิ�มขึ �นจากปี 

2561 รอ้ยละ 3) โดยขยะมูลฝอยจะถกูคดัแยก ณ 

ตน้ทาง และนาํกลบัไปใชป้ระโยชนผ์่านกิจกรรม

ต่ า ง ๆ  จํา น ว น  12.6 ล้ า น ตั น  (ร้อ ย ล ะ  44)  

ส่วนใหญ่เป็นขยะรีไซเคิลและทาํปุ๋ ยอินทรีย ์และ

กําจัดอย่างถูกต้อง 10.3 ล้านตัน (ร้อยละ 36) 

โดยปริมาณขยะมูลฝอยที�ถูกจัดการดังกล่าว  

มีสัดส่วนที�มีปริมาณเพิ�มขึ �นจากปี 2561 รอ้ยละ 

11 สาเหตุที�ทาํใหป้ริมาณขยะมูลฝอยเพิ�มขึ �นมา

จากการขยายตวัของชุมชนเมือง การเพิ�มขึ �นของจาํนวนประชากรแฝงจากแรงงานต่างดา้วที�เขา้มา

ทาํงานในประเทศไทย การส่งเสรมิการท่องเที�ยว และพฤติกรรมการบรโิภคของประชาชนที�นิยมความ

สะดวกสบายมากขึ �น โดยเฉพาะการสง่สินคา้จากบรกิารสั�งซื �อออนไลนแ์ละบรกิารสั�งอาหาร* 

ซึ� งการเพิ� มขึ �นของปริมาณ ขยะในช่วงของ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื �อโควิด-19 นี � 

สอดคลอ้งกบัการที�สภาดิจิทลัเพื�อเศรษฐกิจและ

สังคม เปิดเผยข้อมูลภาพรวมและแนวโน้ม

อุตสาหกรรมดิจิทัลที� ส ําคัญ ในปี 2563 โดย

พบว่ากลุ่มธุรกิจดิจิทัลที�มาแรง ได้แก่ ธุรกิจ 

อีคอมเมิร ์ซ ที� มีการเติบโตสูง คิดเป็นมูลค่า 

748,000 ล้ า น บ า ท  นั บ ว่ า เ ป็ น อั น ดั บ  1  

ในภูมิภาคอาเซียน โดยมีการประมาณอตัราการ

เติบโตเฉลี�ยของตลาดอยู่ที�รอ้ยละ 20-30 ซึ�งใน

ปี  2560-2563 ที� ผ่านมา กลุ่มธุ รกิจที� เติบ โต
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อย่างมีนัยสําคัญ คือ 1) ธุรกิจห้างสรรพสินค้า  2) ธุรกิจด้านผลิตภัณ ฑ์อาหาร 3) ธุรกิจด้าน

เครื�องสาํอางและอาหารเสริม ซึ�งเป็นผลมาจากการก้าวเขา้มาของเทคโนโลยีดา้นการส่งสินคา้ของ

ชอ่งทางออนไลน ์ 

และเป็นช่วงเวลาเดียวกับที�บริษัทฯ ผลกัดนัรูปแบบธุรกิจแนวใหม่ที�ผสมผสานระหว่างธุรกิจ

พาณิชยแ์ละธุรกิจเอ็นเตอรเ์ทนเมนส ์เกิดเป็นแนวคดิใหมอ่ยา่งรูปแบบเอ็นเตอรเ์ทนเมิรซ์ไดอ้ยา่งลงตวั 

เพื�อส่งมอบประสบการณก์ารชอ้ปปิ�งสินคา้ออนไลนอ์ย่างสะดวกและรวดเร็วยิ�งขึ �น ผ่านแพลตฟอรม์

ต่างๆ ที�มี พรอ้มเดินหนา้แนวคิดการดาํเนินธุรกิจเพื�อ 

ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกส่วนอย่างเต็มตัว โดยเฉพาะการให้

ความสําคัญกับห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจ ด้วยการ

ปรบัเปลี�ยนรูปแบบของกลอ่งบรรจภุณัฑภ์ายนอก จาก

กล่องลูกฟูกธรรมดามาเป็นแบบ Green Carton ซึ�ง

เป็นการผลิตด้วยนวัตกรรม “G Technology” หรือ

เทคโนโลยีเพื�อสิ�งแวดลอ้มที�คิดคน้โดยทีมผูเ้ชี�ยวชาญ 

ทาํใหบ้รรจุภณัฑนี์ �ช่วยลดการใชท้รพัยากรในการผลิต

ลดลงไม่น้อยกว่า 25 กรัมต่อตารางเมตร แต่ยังคง

ความสามารถในการรบันํ�าหนักเรียงซอ้นและปกป้อง

สินค้าได้ดีขึ �นรอ้ยละ 4-25 เมื�อเทียบกับบรรจุภัณฑ์

ทั�วไป ซึ�งใชบ้รรจุทั�งสินคา้ของบริษัทฯ เองและสินคา้

จากคูค่า้ดว้ย  

นอกจากนี�ยงัไดร้บัการรบัรอง Eco Value และ ISO 14021 ซึ�งมีการกาํหนดฉลากสินคา้และ

บริการที� เป็นมิตรกับสิ�งแวดล้อมควบคู่ไปกับการคาํนึงถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย และ

ผลกระทบที�เกิดขึ �นตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ดว้ยการออกแบบที�ลดการใชว้ัตถุดิบ ลดการใช้

พลังงาน ลดของเสีย ลดการใช้นํ�าในการผลิต คาํนึงถึงการใช้วัสดุและพลังงานหมุนเวียน การนาํ

กลบัมาใชใ้หม่ และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื�อแสดงถึงการเป็นบรรจภุัณฑเ์พื�อสิ�งแวดลอ้มอย่าง

แทจ้ริง*** และยงัถือเป็นการลดตน้ทนุดา้นบรรจภุณัฑภ์ายนอกซึ�งเป็นส่วนหนึ�งของตน้ทนุการผลิตไดอี้ก

ทางหนึ�งดว้ย  

นอกจากนี� บริษัทฯ ยงัไดจ้ดัทาํโครงการ “เปเปอร ์มาซิ…แยก แลก รกัษ์” เพื�อนาํกระดาษใช้

แลว้จากสาํนกังาน กลบัเขา้สู่กระบวนการรีไซเคิล ผลิตเป็นกระดาษใหม่ในแนวคิด “รกัเรา รกัษ์โลก” 

สามารถอา่นรายละเอียดเพิ�มเตมิตอ่ไดที้� Passion for Green 

ที�มา :  *GNEWS กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม **สยามรฐั แนวโนม้อตุสาหกรรมดจิิทลัไทย ปี 63 ***SCG Green Packaging 
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นโยบายการมีส่วนร่วมกับสังคมและชุมชน 

บริษัทฯ มุง่มั�นดาํเนินธุรกิจดว้ยความตระหนกัถึงความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและชมุชนควบคูไ่ป

กบัการพฒันาองคก์รใหแ้ข็งแกรง่ และรว่มเป็นส่วนหนึ�งในการพฒันาคณุภาพชีวิตของคนในประเทศ 

ดว้ยการรว่มแกไ้ขปัญหาสงัคมอย่างยั�งยืนผ่านกระบวนการทางธุรกิจ และการสนบัสนนุกิจกรรมเพื�อ

สงัคมอย่างต่อเนื�อง โดยเฉพาะอย่างยิ�งชุมชนบริเวณรอบที�ตั�งบริษัทฯ นอกจากนี�ยังไดส้นับสนุนให้

พนกังานเขา้มามีส่วนรว่มในการดาํเนินกิจกรรมตา่งๆ เพื�อสรา้งจิตสาํนึกสาธารณะใหแ้กพ่นกังาน โดย

ประโยชนที์�บรษิัทฯ จะไดร้บัคือการยอมรบัและความไวว้างใจจากสงัคมและชมุชนที�อยูร่ว่มกนัไดอ้ยา่ง

ยั�งยืน 

โครงการ Passion to Share “The Secret of Happy Life” (สุข สมดุล) 

ในปี 2563 บริษัทฯ ไดท้าํการกาํหนดขอบเขตเริ�มแรกจาก

ชุมชนใกล้เคียงบริษัทฯ ในระยะ 2  กิโลเมตร ครอบคลุม

พื �นที�ประมาณ 560 ตารางกิโลเมตร ดว้ยประชากรทั�งสิ �น 

5,060 ครัวเรือน 15,141 คน แบ่งเป็น 10 ชุมชน และ 3 

หนว่ยงานราชการ โดยทาํการศกึษาขอ้มลูรว่มกบัสาํนกังาน

เขตจตจุกัร เพื�อรว่มเป็นสว่นหนึ�งในการพฒันาคณุภาพชีวิต

ของคนในชมุชนใหต้รงตามความตอ้งการอย่างแทจ้ริง ซึ�ง 3 

สิ�งที�คนในชุมชนมีข้อกังวล คือ ปัญหารายได ้ปัญหายา 

เสพตดิ และปัญหาสขุภาพ  

โครงการ Passion to Share “The Secret of Happy Life” 

(สุข สมดุล) จัดขึ �นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื�อแบ่งปัน

ความรูค้วามเขา้ใจเรื�องการดูแลสุขภาพกายและใจแบบ

องคร์วม ซึ�งบริษัทฯ มีองคค์วามรูท้างด้านนี �เป็นอย่างดี 

ดว้ย 3 กิจกรรมหลกั ไดแ้ก่  

1) กิจกรรม “กินด”ี โดยคณุแววตา เอกชาวนา  

นกัโภชนาการบาํบดัและผูเ้ชี�ยวชาญเรื�องอาหารเพื�อ

สขุภาพ และ ดร.ชาครติ พิชญางกรู หวัหนา้เจา้หนา้ที�

บรหิารธุรกิจ ไลฟ์สตาร ์ (บรษิัทในเครืออารเ์อส) ที�มาให้

ความรูเ้กี�ยวกบัการรบัประทานอาหารเพื�อชะลอวยั  
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2) กิจกรรม “ใจดี” โดย หลวงพี�มิน พระสุมินทร์ คัมภีร

ปัญโญ (อินตะจกัร) เรื�องราวธรรมะง่ายๆ เพื�อการปล่อยวาง

และมีความสขุกบัการให ้ 

 

 

3) กิจกรรม “กายดี ” โดย คุณ พงษ์ประภัทร เสนา นัก

กายภาพบาํบดั ที�มาสอนการออกกาํลงักายง่ายๆ สาํหรบัผู้

สูงวยั และสามารถทาํไดเ้องภายในบา้น เพื�อเป็นการสรา้ง

ความรว่มมืออนันาํไปสูก่ารพฒันาและยกระดบัคณุภาพชีวิต

รว่มกนัของคนในชมุชน  

 

นอกจากการให้ความรูแ้ละความสนุกสนานจากกิจกรรม

ต่างๆ บริษัทฯ ยงัร่วมกับ บริษัท แกรนดส์ปอรต์ กรุ๊ป จาํกัด 

มอบอุปกรณ์ กีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ลูกตะกร้อ และไม้

แบดมินตัน เพื�อให้ชุมชนไดน้าํไปใช้ประโยชน์ในดา้นการ

ส่งเสริมสุขภาพ และถือเป็นการเสริมสรา้งความสมัพนัธที์�ดี

ภายในชมุชนอีกดว้ย 

กิจกรรมเพื�อสังคมด้านอื�นๆ  

โครงการ “RS GROUP Edutainmerce Program”  

บริษัทฯ ได้ไปแบ่งปันความรูท้างด้านการทําธุรกิจในยุค

ดจิิทลัใหแ้ก่นิสิต-นกัศกึษา ซึ�งเป็นหนึ�งในกิจกรรมเพื�อสงัคม

ดา้นการศึกษา ที� มีวัตถุประสงคเ์พื�อถ่ายทอดองคค์วามรู ้

ความเชี�ยวชาญทางธุรกิจ และประสบการณใ์นการทรานส์

ฟอร์มองค์กรของบริษัทฯ จากธุรกิจสื�อบันเทิง สู่ธุรกิจ

พาณิชย์ ซึ�งบริษัทฯ ได้รบัการยกย่องเป็นกรณีศึกษาจาก

ผูเ้ชี�ยวชาญและองคก์รต่างๆ ทั�งในและต่างประเทศใหแ้ก่คนรุ่นใหม่ โดยมีนิสิตคณะพาณิชยศาสตร์

และการบญัชี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั และนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาลยัศรีปทมุ จาํนวนกว่า 

250 ท่าน ใหค้วามสนใจเขา้ร่วมรบัฟังการบรรยาย เพื�อนาํความรูจ้ากโครงการไปประยุกตใ์ชใ้นการ

ปฏิบตัิงานในอนาคต รวมถึงการสรา้งแรงบนัดาลใจและแรงผลกัดนัในการพฒันาตนเองก่อนที�จะกา้ว

เขา้สูโ่ลกแหง่การทาํงานจรงิ 
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โครงการ “ข่าวช่อง 8 ปันด้วยใจ ให้ด้วยรัก” 
นํ�า 

นํ�าใจจากคนไทยไม่เคยห่างหาย ช่อง 8 ร่วมกับโฮมโปร

และผูส้นับสนุนเอกชนหลายหน่วยงาน ส่งต่อความสุขสู่

พื �นที�ชุมชนในกรุงเทพฯ จัดทาํตูปั้นสุขเพื�อแบ่งเบาความ

เดือดรอ้นพรอ้มสรา้งรอยยิ �มใหก้ับทุกคนในชุมชนที�ขาด

แคลนตา่งๆ จากผลกระทบการระบาดของโควิด-19 โดยมี

บรรณาธิการบริหารข่าวช่อง 8 พรอ้มดว้ยเหล่าดารานกัแสดงและผูป้ระกาศข่าว ไปรว่มติดตั�งและใส่

ของบริจาคในตูปั้น ร่วมดว้ยคู่คา้เอกชนที�ให้การสนับสนุน ให้แก่ชุมชน 4 จุด เช่น ชุมชนวัดหลักสี� 

ชมุชนวดัลาดปลาเคา้ ชมุชนนครหลวง เสนานิคม และชมุชนในเขตหนา้สน.โชคชยั 4 

โครงการ “ช่อง 8 ร่วมใจช่วยทมีแพทย ์สู้ภัยโควิด-19” 

       

ช่อง 8 เล็งเห็นความสาํคญัในการช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย ์จึงไดจ้ดัโครงการ “ช่อง 8 

รว่มใจช่วยทีมแพทยส์ูภ้ัยโควิด-19” เพื�อเป็นสื�อกลางในรวบรวมเงินบริจาคของผูช้มจากทั�วประเทศ 

จาํนวน 3.1 ลา้นบาท โดยส่วนหนึ�งมอบให้แก่โรงพยาบาลตาํรวจ และนาํไปจัดซื �ออุปกรณ์ทางการ

แพทยที์�จาํเป็นและมีไม่เพียงพอตอ่การใชง้าน อาทิ หนา้กากอนามยั N95 ชดุ PPE เครื�องวดัออกซิเจน

เฟซชิลด ์และเครื�องใหส้ารนํ�าทางหลอดเลือด เพื�อนาํส่งใหแ้ก่ 6 โรงพยาบาลชายแดนภาคใต ้ไดแ้ก่ 

โรงพยาบาลยะลา โรงพยาบาลบันนังสตา โรงพยาบาลปัตตานี โรงพยาบาลยะรัง โรงพยาบาล

นราธิวาสราชนครินทร ์และโรงพยาบาลรือเสาะ โดยมีเหล่าศิลปินของช่อง 8 มารว่มเป็นจิตอาสาช่วย

บรรจุสิ�งของ และมี 3 ผูว้่าราชการจากจังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส เป็น

ตวัแทนรบัมอบอปุกรณท์างการแพทย ์และจะไดท้าํการสง่ตอ่ใหก้บั 6 โรงพยาบาลดงักลา่วไดน้าํไปใช้

งานตามวตัถปุระสงคต์อ่ไป 

โครงการ “จัดซื�อเครื�องช่วยหายใจ เพื�อผู้ป่วยโควิด-19 แก่โรงพยาบาลตาํรวจ” 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที� มีผู้ป่วย

มากขึ �นอย่างต่อเนื�อง ซึ�งส่งผลให้โรงพยาบาลขาดแคลน

เครื�องมือและอุปกรณ์ทางการแพทยที์�จาํเป็น บริษัทฯ จึง

พร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที�ด้วยการมอบเงิน

จาํนวน 2 ล้านบาท ในการจัดซื �อเครื�องช่วยหายใจให้แก่
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โรงพยาบาลตาํรวจ โดยมีพลตาํรวจเอกจกัรทิพย ์ชยัจินดา ผูบ้ญัชาการตาํรวจแหง่ชาติ และพลตาํรวจ

โท นพ.วิฑรูย ์นิตวิรางกรู นายแพทยใ์หญ่ โรงพยาบาลตาํรวจ รว่มรบัมอบเงิน ณ หอ้งพรหมนอก ชั�น 2 

สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ เพื�อเป็นการเสริมสรา้งความพรอ้มใหแ้ก่โรงพยาบาลตาํรวจในการรบัมือกบั

สถานการณแ์พรร่ะบาดของโควิด-19 ตอ่ไป 

โครงการ “รักษโ์ลก ลดโลกร้อน” 
การตอบรับจากคนในสังคมต่อแคมเปญ รณ รงค์งดใช้

ถุงพลาสติก ตามที� กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ�งแวดล้อม (ทส.) ไดอ้อกกฎบังคับใช้ให้ห้างสรรพสินค้า 

ซูเปอรม์ารเ์ก็ต และรา้นสะดวกซื �องดแจกถงุพลาสติก ตั�งแต่

วนัที� 1 มกราคม 2563 เป็นตน้มา ถือเป็นก้าวแรกของการ

นาํไปสู่การลดผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้ม ภายใตโ้รดแมพการจดัการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561-2573 

โดยมีเปา้หมายหลกัเพื�อลดและเลิกการใชพ้ลาสตกิ รวมถึงการนาํขยะพลาสตกิกลบัมาใชป้ระโยชนใ์ห้

ได้มากที�สุด โดยช่อง 8 ร่วมกับบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม  

“รกัษโ์ลก ลดโลกรอ้น” รณรงคก์ารใชถ้งุผา้แทนการใชถ้งุพลาสตกิ ณ รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีสนามกีฬา

แหง่ชาต ิ 

การสนับสนุนการพัฒนาสังคมร่วมกับหน่วยงานอื�น 

ในปี 2563 บรษิัทฯ ใหก้ารสนบัสนนุโครงการพฒันาสงัคมรว่มกบัหน่วยงานอื�น โดยมีรายละเอียด ดงันี �  

1) ดา้นการศกึษาและพฒันาเยาวชน   จาํนวนเงิน     215,342  บาท  

2) ดา้นสงัคมและสิ�งแวดลอ้ม   จาํนวนเงิน  1,394,550  บาท  

3) ดา้นศาสนาและวฒันธรรม   จาํนวนเงิน     129,000  บาท  

รวมเงินสนบัสนนุทั�งสิ �น 1,738,892 บาท หรือรอ้ยละ 0.03 ของรายไดร้วม 

นอกจากนี�บริษัทฯ ยังเป็นตวักลางใหผู้ช้ม ผูฟั้ง ลูกคา้ ไดร้่วมเป็นส่วนหนึ�งในการสนับสนุน

โครงการตา่งๆ รวมจาํนวนเงิน 3,510,282  บาท  

นโยบายการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน  

 บริษัทฯ ให้ความสาํคัญต่อกระบวนการผลิตตั�งแต่ต้นนํ�าจนถึงปลายนํ�า ควบคู่ไปกับการ

ส่งเสริมแนวปฏิบตัิที�ดีในการดาํเนินธุรกิจภายใตก้รอบการดาํเนินงานและการจัดการห่วงโซ่อุปทาน

อย่างรบัผิดชอบครอบคลุมครบทุกมิติ ทั�งดา้นเศรษฐกิจ สังคม และสิ�งแวดลอ้ม โดยมุ่งเนน้ตวัชี �วดัที�

สาํคญัทั�งในดา้นคณุภาพของสินคา้และบริการ การบริหารจดัการตน้ทนุ เวลาในการปฏิบตัิงาน และ

ความพึงพอใจของลกูคา้ ซึ�งผูบ้ริหารและพนกังานของบริษัทฯ ถือว่าเป็นผูที้�มีความสาํคญัและมีส่วน
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รบัผิดชอบร่วมกับคู่คา้ทางธุรกิจ เพื�อใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียทุกส่วนในห่วงโซ่อุปทานไดร้บัประโยชนส์ูงสุด

รว่มกนัอยา่งยั�งยืน  

การระบุคู่ค้ารายสาํคัญ 

 บรษิัทฯ มีแนวทางในการดาํเนินงานดา้นตา่งๆ ตอ่คูค่า้ทั�งรายเก่าและรายใหม ่ดงันี � 

1) การจดักลุม่คูค่า้ โดยมีหลกัเกณฑใ์นการคดัเลือก จดักลุม่คูค่า้เป็นประเภทตา่งๆ ดงันี � 

 - คู่คา้หลัก หมายถึง คู่คา้ที�มียอดค่าใชจ้่ายสูง สินคา้ทดแทนยาก วัตถุดิบหลักในการผลิต

สินคา้ตามกลยุทธ ์และมีความเสี�ยงในระดบัสูงถึงสูงมาก ซึ�งบริษัทฯ มีแผนที�จะตอ้งจดัการเยี�ยมชม 

ตรวจสอบมาตรฐาน และร่วมกันวางแผนลดความเสี�ยงในดา้นต่างๆ ตามแนวทางการปฏิบตัิอย่าง

ยั�งยืนของคู่คา้ เพื�อใหม้ั�นใจไดว้่าคู่คา้เหล่านี � จะสามารถบริหารจดัการความเสี�ยงใหอ้ยู่ในระดบัที�ไม่

เกิดผลกระทบอยา่งรุนแรงได ้

 - คู่คา้รอง หมายถึง คู่คา้ที�มียอดค่าใชจ้่ายปานกลางหรือตํ�า และไม่อยู่ในกลุ่มคู่คา้หลัก ซึ�ง

บริษัทฯ มีแผนที�จะจดัทาํแบบประเมินคูค่า้ตามแนวทางการปฏิบตัิอย่างยั�งยืนของคูค่า้ เพื�อใหม้ั�นใจได้

ว่าคู่คา้เหล่านี � จะสามารถรว่มเป็นส่วนหนึ�งของการบริหารจดัการห่วงโซ่อุปทานของบริษัทฯ ไดเ้ป็น

อยา่งดี   

2) กระบวนการระบุความเสี�ยงจากคู่คา้ ซึ�งบริษัทฯ ไดน้าํกรอบการบริหารความเสี�ยงทั�วทั�ง

องคก์รมาใชเ้ป็นเกณฑก์ารพิจารณาอยา่งครอบคลมุครบทกุมิต ิดงันี � 

มิติ เกณฑก์ารพิจารณา 

เศรษฐกิจ ราคา คณุภาพ ระยะเวลาการจดัสง่ ระยะเวลาเครดิต  

สิ�งแวดลอ้ม ผลกระทบดา้นสิ�งแวดลอ้ม การใชพ้ลงังาน การปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก การจดัการของเสยี 

สงัคม ความปลอดภยั สทิธิมนษุยชน ลขิสทิธิ�และการละเมิดทรพัยส์นิทางปัญญา 

การกาํกบักิจการ ขอ้พิพาททางกฎหมาย การแขง่ขนัที�เป็นธรรม การไมกี่ดกนัทางการคา้ นโยบายการคา้ 

 ในปี 2563 ไดเ้ริ�มดาํเนินการจดักลุ่มและทาํการระบคุวามเสี�ยงจากคูค่า้แลว้ พบว่าความเสี�ยง

ดา้นเศรษฐกิจเป็นประเด็นที�สาํคัญ ซึ�งการพึ�งพาคู่ค้าน้อยรายในส่วนที� เกี�ยวกับสินค้าขายดีตาม

แผนการตลาดของบริษัทฯ เป็นส่วนที�ไดร้บัการแกไ้ขอย่างเรง่ด่วนแลว้ ดว้ยการหาคู่คา้ที�มีมาตรฐาน

เทียบเคียงเพิ�มเตมิมากขึ �น  

การดาํเนินการด้านภาษี 

บริษัทฯ ยึดมั�นในการดาํเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส ซื�อสัตย ์จึงมุ่งมั�นให้มีการปฏิบัติงาน 

ดา้นภาษีและใชส้ิทธิประโยชนท์างภาษีอย่างถูกตอ้งครบถว้น  เพื�อใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้

ขอ้กาํหนดของกฎหมาย รวมถึงการปฏิบัติตามขอ้บงัคบัในการเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินและภาษี  

ตอ่ภาครฐัและผูมี้ส่วนไดเ้สียทกุส่วน ซึ�งสอดคลอ้งกบัการปฏิบตัิงานตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการที�ดี 
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จรรยาบรรณทางธุรกิจ และตามแนวทางการดาํเนินงานดา้นความยั�งยืน ซึ�งมุ่งเนน้ใหบ้ริษัทฯ มีการ

เติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกบัการพฒันาและมีส่วนรบัผิดชอบดา้นสงัคมอย่างเต็มที� เพราะบริษัทฯ 

เชื�อว่าความรับผิดชอบดา้นภาษีที�ดี จะสามารถเป็นส่วนหนึ�งของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

โดยรวมของประเทศไดอ้ยา่งดีในอนาคต  

แนวทางปฏิบัต ิ

1) ปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้บงัคบัตา่งๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัการดา้นภาษีในแต่ละประเทศ

ที�บรษิัทฯ มีการดาํเนินธุรกิจดว้ยอยา่งถกูตอ้งและครบถว้น  

2) การวางแผนภาษีและใชส้ิทธิประโยชนท์างภาษีอย่างถูกตอ้งตามกฎหมายและข้อบังคับ

ตา่งๆ รวมถึงการใชโ้ครงสรา้งภาษีในแนวทางที�ถกูตอ้ง ซึ�งไมก่่อใหเ้กิดการหลีกเลี�ยงภาษี 

3) ดาํเนินการนาํส่งและขอคืนภาษีภายในระยะเวลาที�กฎหมายกาํหนด เพื�อใหเ้กิดประโยชน์

สงูสดุแก่บรษิัทฯ หนว่ยงานของรฐั และประเทศ 

4) ทาํการศกึษาและพิจารณาผลกระทบทางภาษีอยา่งสมํ�าเสมอ หากมีกฎหมายหรือนโยบาย

ทางภาษีประกาศใช ้หรือกรณีที�บริษัทมีการทาํธุรกรรมใหม่เกิดขึ �น โดยคาํนึงถึงประโยชนส์ูงสุดต่อ

บรษิัทฯ เป็นที�ตั�ง 

5) จดัใหมี้ที�ปรกึษาทางที�มีความรูแ้ละความเขา้ใจดา้นภาษี เพื�อใหก้ารดาํเนินการเป็นไปอยา่ง

ถูกตอ้งและลดความเสี�ยงของขอ้พิพาททางภาษี รวมถึงการจดัใหมี้ผูร้บัผิดชอบในการใหข้อ้มูลการ

ดาํเนินงานของบริษัทฯ ตามขอ้เท็จจริงที�เกิดขึ �น เมื�อไดร้บัการรอ้งขอหรือเรียกตรวจจากหน่วยงานของ

รฐั 

6) ส่งเสริมใหบุ้คลากรที�เกี�ยวขอ้ง พัฒนาความรูท้างดา้นภาษี เพื�อใหส้ามารถปฏิบตัิงานได้

อยา่งถกูตอ้งครบถว้น 

นโยบายการพัฒนาความพงึพอใจของลูกค้า  

 จุดมุ่งหมายหลักของบริษัทฯ นอกจากจะสรา้งผลกาํไรและการเติบโตทางเศรษฐกิจแล้ว  

ยงัมุ่งเนน้ที�จะพัฒนาและส่งมอบประสบการณ์การใหบ้ริการทั�งก่อนและหลังการขายอย่างเป็นเลิศ

เทียบเท่ามาตรฐานสากล โดยมุ่งสรา้งมาตรฐานการบริหารลูกคา้สมัพนัธใ์หเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ทั�วทั�งองคก์ร โดยการสรา้งทกัษะใหแ้ก่พนกังานที�มีหนา้ที�บริการลูกคา้ ดว้ยความรูที้�ถกูตอ้ง ดว้ยใจที�

รกัในงานบริการ และคาํนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสาํคัญ เพื�อมุ่งสู่ “การเป็นพันธมิตร 

ดา้นสขุภาพและความเป็นอยูที่�ดีของคณุ” 

แนวทางการพัฒนาความพงึพอใจของลูกค้า 

กาํหนดกลยุทธก์ารบริหารลูกคา้สัมพันธ ์ประจาํปี 2563 - 2565 ตามมาตรฐานการบริการ 

(Standard Measurement for RS Mall Contact Center) ที�สอดคลอ้งกบัรูปแบบการดาํเนินธุรกิจและ
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นโยบายการพฒันาความพึงพอใจของลูกคา้บริษัทฯ ซึ�งครอบคลุมทั�งดา้นการตั�งเป้าหมาย แผนการ

สรา้งใหเ้กิดความพึงพอใจ การประเมินความพึงพอใจ และแนวทางการบริหารคณุภาพการใหบ้ริการ 

เพื�อสรา้งเชื�อมั�นและสรา้งความพงึพอใจอยา่งสงูสดุแก่ลกูคา้ทกุคน  

การสาํรวจความพงึพอใจของลูกค้า 

การวดัผลสมัฤทธิ�จากการจดักิจกรรมสง่เสรมิความพึงพอใจของลกูคา้ ผา่น “โครงการประเมิน

ความพึงพอของลูกค้าที� มีต่อสินค้าและบริการของบริษัท” และ “โครงการเราเข้าใจคุณ” ซึ�งเป็น

การศกึษาความตอ้งการของลกูคา้จากปัญหาการรอ้งเรียน โดยการสาํรวจประกอบดว้ยการสมัภาษณ์

แบบตัวต่อตัวและการสาํรวจทางโทรศพัท ์ทาํการวิเคราะหผ์ลการประเมิน ไปพัฒนาและปรบัปรุง

คณุภาพการใหบ้รกิาร เพื�อใหเ้กิดการพฒันากระบวนการทางธุรกิจอยา่งตอ่เนื�องตอ่ไป 

ผลการดาํเนินงาน 

“โครงการประเมินความพึงพอของลูกคา้ที�มีต่อสินคา้และบริการของบริษัท” ระดบัความพึง

พอใจของลกูคา้ เฉลี�ยรอ้ยละ 99.32 จากเปา้หมายรอ้ยละ 90  นาํผลการประเมินที�ไดไ้ปต่อยอด

สู ่“โครงการพฒันาพนกังานกลุม่เทเลเซลล ์เพื�อยกระดบัความพงึพอใจของลกูคา้”  

“โครงการเราเขา้ใจคณุ” นาํผลการสาํรวจที�ไดไ้ปตอ่ยอดสู่ “โครงการพฒันานวตักรรมรว่มกบัคู่

คา้ของบรษิัทฯ” ตอ่ไป 

และนอกเหนือจากการดาํเนินงานดงักล่าวแลว้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งใหค้วามรูด้า้นสุขภาพและ

ความเป็นอยู่ที�ดีแก่ลูกคา้และบุคคลทั�วไปอย่างต่อเนื�อง เพื�อใหบ้รรลุตามเป้าหมายหลกัของบริษัทฯ 

คือ “อารเ์อสพรอ้มสรา้งแรงบนัดาลใจ เติมเต็มชีวิตผูค้น ดว้ยสินคา้และบริการ ที�สรา้งสรรคแ์ละมี

คณุคา่” 
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4)  การวิเคราะหแ์ละคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 
  การวิเคราะหแ์ละคาํอธิบายของฝ่ายจัดการในส่วนนี �ไดจ้ัดทาํขึ �นจากผลประกอบการรวมของ

บริษัท อารเ์อส จาํกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (“บริษัทฯ”) ตามงบการเงินที�ผ่านการตรวจสอบจาก

ผูส้อบบญัชีเพื�อประโยชนใ์นการแสดงภาพผลประกอบการโดยรวมของบริษัทฯ ทั�งนี �บริษัทไดมี้การจัด

แบง่กลุม่ธุรกิจหลกั ออกเป็น 3 กลุม่  ไดแ้ก่ ธุรกิจพาณิชย ์ธุรกิจสื�อ ธุรกิจเพลงและอื�นๆ ดงัตาราง 

ธุรกิจ ประเภท 

1) ธุรกิจพาณิชย ์  ผลติภณัฑส์ขุภาพและความงาม  

- ผลติภณัฑบ์าํรุงผิว : แบรนด ์“มาจีค” 

- ผลติภณัฑด์แูลเสน้ผม : แบรนด ์“รไีวฟ์” 

- ผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร : แบรนด ์“เอส.โอ.เอ็ม.” และ “ไวตาเนเจอรพ์ลสั” 

- ผลติภณัฑร์งันก : แบรนด ์“รจี”ู 

 ผลติภณัฑแ์ฟชั�น เครื�องใชไ้ฟฟา้ และเครื�องใชภ้ายในบา้น 

2) ธุรกิจสื�อ  ธุรกิจสื�อโทรทศัน ์ “ช่อง 8”   

“ช่อง RS Mall” 

 ธุรกิจสื�อวิทย ุ “COOLfahrenheit”  

“COOLive” 

“COOLanything” 

3) ธุรกิจเพลงและอื�นๆ ธุรกิจดิจิทลั จดัเก็บลขิสทิธิ� บรหิารศิลปิน จดัคอนเสริต์และกิจกรรมการตลาด 

ผลการดาํเนินงาน สาํหรับปี 2563 

  ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2563 ไดร้บัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะ  

อย่างยิ�งภาคส่งออกและภาคท่องเที�ยวที�ไดร้บัผลกระทบจากมาตรการการควบคมุการแพร่ระบาดอย่าง

ตอ่เนื�อง ทั�งการล็อกดาวนป์ระเทศและการจาํกดัการเดินทางระหว่างประเทศ ภาคการส่งออกยงัคงอ่อนตวั

ลงตามอุปสงคข์องประเทศคู่คา้ที�อ่อนแอและค่าเงินบาทที�แข็งตวัขึ �น ในขณะที�การใชจ้่ายและการลงทุน

ภาครัฐขยายตัวต่อเนื�องและมีบทบาทสําคัญในการพยุงการฟื� นตัวของเศรษฐกิจ อีกทั�งการบริโภค

ภาคเอกชนเริ�มฟื�นตวัในไตรมาสที� 4/2563 จากมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจของภาครฐั ส่งผลใหก้ารเติบโต

ของเศรษฐกิจไทยในปี 2563 หดตวัที�รอ้ยละ 6.1 เทียบกบัการขยายตวัรอ้ยละ 2.3 ในปี 2562 

 เพื�อเป็นการรบัมือกับสถานการณค์วามทา้ทายดงักล่าว บริษัทฯ ไดด้าํเนินกลยุทธ์การปรบัตวั

อย่างรวดเร็วและตอ่เนื�อง รวมถึงการบริหารขอ้มลูลกูคา้ธุรกิจพาณิชยอ์ย่างมีประสิทธิภาพ และการบริหาร 

คอนเทนตท์กุประเภทใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ สง่ผลใหง้บการเงินรวมสาํหรบัปี 2563 บรษิัทฯมีกาํไรสทุธิส่วน

ที�เป็นของบริษัทใหญ่จาํนวน 528.3 ลา้นบาท เพิ�มขึ �น 164.9 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 45.4 เมื�อเทียบกบักาํไร

สทุธิสว่นที�เป็นของบริษัทใหญ่สาํหรบัปี 2562 จาํนวน 363.3 ลา้นบาท  เป็นผลมาจากการเติบโตจากรายได้
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ของธุรกิจพาณิชย์และธุรกิจสื�อโทรทัศน์ ซึ�งมีการเติบโตจากปีก่อนร้อยละ 18.4 และ 7.4 ตามลาํดับ  

ส่วนรายไดจ้ากธุรกิจเพลงและอื�นๆ ลดลงตามมาตรการล็อกดาวน ์ทาํใหไ้ม่สามารถจดักิจกรรมต่างๆ ได ้

ทั�งนี �อตัรากาํไรขั�นตน้ของบริษัทฯ ยงัคงอยู่ในระดบัสงูที�รอ้ยละ 53.1 ดีขึ �นจากปีก่อน ซึ�งเท่ากบัรอ้ยละ 44.1 

จากรายไดธุ้รกิจพาณิชยที์�มีอตัรากาํไรขั�นตน้สงูและมีสดัส่วนเพิ�มขึ �นเป็นรอ้ยละ 63.1 ของรายไดร้วม และ

การบริหารตน้ทุนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารสูงขึ �นจาก

ธุรกิจพาณิชยซ์ึ�งมีการซื �อสื�อภายนอกและคา่ใชจ้า่ยพนกังานสงูขึ �นตามการเตบิโตของธุรกิจ 

  ปี 2562 ปี 2563 เปลี�ยนแปลง 

หน่วย:ลา้นบาท จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน (y-y) 

รายได้จากการขายและบริการ 3,611.1 100% 3,774.2 100% 163.0 4.5% 

ธุรกิจพาณชิย ์ 2,012.4 55.7% 2,381.8 63.1% 369.3 18.4% 

ธุรกิจสื�อ 1,069.2 29.6% 1,148.2 30.4% 78.9 7.4% 

ธุรกิจเพลงและอื�นๆ 529.5 14.7% 244.2 6.5% -285.2 -53.9% 

ตน้ทนุขายและบรกิาร 2,020.0 55.9% 1,768.7 46.9% -251.3 -12.4% 

กาํไรขั�นต้น 1,591.2 44.1% 2,005.5 53.1% 414.3 26.0% 

คา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร  1,099.8 30.5% 1,316.6 34.9% 216.9 19.7% 

กาํไรจากการดาํเนินงาน 491.4 13.6% 688.9 18.3% 197.5 40.2% 

ตน้ทนุทางการเงิน 34.6 1.0% 36.1 1.0% 1.5 4.3% 

กาํไร/(ขาดทุน)สุทธิ 363.3 10.1% 528.3 14.0% 164.9 45.4% 

รายได้ 

  รายไดจ้ากการขายและบริการสาํหรบัปี 2563 จาํนวน 3,774.2 ลา้นบาท เพิ�มขึ �นสทุธิจากปีก่อน

จาํนวน 163.0 ลา้นบาทหรือเพิ�มขึ �นรอ้ยละ 4.5 แยกอธิบายตามหนว่ยธุรกิจ ไดด้งันี � 

รายได้ธุรกิจพาณิชย ์

  รายไดธุ้รกิจพาณิชย ์ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑภ์ายใตต้ราสินคา้ของ

บริษัทฯ โดยการบริหารงานของ บจ.ไลฟ์สตาร ์และสินคา้จากพนัธมิตร จาํหน่ายผ่านแบรนด ์อารเ์อส 

มอลล ์และคลูเอนนี�ติงทางแพลตฟอรม์ดิจิทลัทีวีช่อง 8 วิทย ุและสื�อออนไลน ์รวมถึงจาํหน่ายผ่านรา้นคา้

ปลีกทั�วประเทศ อีกทั�งบริษัทฯ ไดร้ว่มมือกบัช่องพนัธมิตรดิจิทลัทีวีรายอื�นๆ และเช่าช่องทีวีดาวเทียม เพื�อ

ขยายชอ่งทางการจาํหนา่ยผลิตภณัฑอ์ยา่งตอ่เนื�อง 

  รายไดจ้ากธุรกิจพาณิชยส์าํหรบัปี 2563 เท่ากับ 2,381.8 ลา้นบาท สูงสุดเป็นประวตัิการณ ์โดย

เพิ�มขึ �นรอ้ยละ 18.4 จากปีก่อนที� 2,012.4 ลา้นบาท แมว้า่สภาวะเศรษฐกิจไทยจะยงัคงไดร้บัผลกระทบจาก

สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่จากความสาํเร็จของการขยาย ช่องทางการขายทั�งรูปแบบ

ออฟไลนแ์ละออนไลน ์การนาํเสนอสินคา้ใหม่ๆ ที�มีความหลากหลายตลอดทั�งปี รวมถึงการโฆษณาและ
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นาํเสนอสินคา้ที�แตกต่างในแต่ละคอนเทนตแ์ละแต่ละช่วงเวลาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพัฒนา

ระบบและทกัษะของทีมเทเลเซลลอ์ยา่งตอ่เนื�อง ทาํใหจ้าํนวนฐานลกูคา้ ณ สิ �นปี 2563 เตบิโตขึ �นสู ่1.6 ลา้น

รายและยงัมีแนวโนม้เติบโตขึ �นเรื�อยๆ โดยบริษัทฯ ยงัมุ่งเนน้การบริหารขอ้มูลลูกคา้เป็นสาํคญัจากความ

แมน่ยาํที�สงูขึ �นของระบบ Predictive Dialing System (PDS) ทาํใหพ้นกังานเทเลเซลลส์ามารถติดตอ่ลูกคา้

ไดเ้พิ�มขึ �น การวิเคราะหข์อ้มลูลกูคา้เพื�อนาํเสนอผลิตภณัฑที์�มุ่งดแูลสขุภาพ และการแยกประเภทนาํเสนอ

แคมเปญและโปรโมชั�นที�ผา่นการวิเคราะหจ์ากพฤติกรรมของลกูคา้ในแตล่ะกลุม่อย่างตรงใจ รวมทั�งการจดั

กิจกรรมทางการขายและการตลาดอย่างต่อเนื�องทุกเดือน โดยจะมีแคมเปญใหญ่ไตรมาสละ 1 ครั�ง  

เพื�อกระตุน้การจบัจ่ายใชส้อยของลกูคา้ ผ่านการเลือกสรรสินคา้ที�ตอบโจทยโ์ดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์

โควิด-19 ซึ�งลกูคา้หนัมาใส่ใจสขุภาพ ดว้ยปัจจยัที�กล่าวมานี � ทาํใหร้ายไดจ้ากทกุช่องทางเติบโตขึ �นทั�งจาก

กลุ่มลกูคา้โทรเขา้ (inbound customer) กลุ่มลกูคา้เดิมที�บริษัทฯ โทรออก (outbound customer) ช่องทาง

ออนไลนแ์ละรา้นคา้ปลีก 

รายได้ธุรกิจสื�อ 

 รายไดธุ้รกิจสื�อของบริษัทฯ สาํหรบัปี 2563 เท่ากับ 1,148.2 ลา้นบาท เพิ�มขึ �นรอ้ยละ 7.4 จากปี

ก่อนที� 1,069.2 ลา้นบาทเป็นผลจากความสามาถในการสรา้งรายไดส้่วนเพิ�มจากการบริหารคอนเทนตเ์พื�อ

ขยายไปในตลาดต่างประเทศและบนแพลตฟอรม์ออนไลน์อื�นๆ (OTT) ท่ามกลางความท้าทายของ

อตุสาหกรรมสื�อที�ยงัคงไดร้บัผลกระทบจากสภาวะการแข่งขนัดา้นราคาและการหดตวัของงบโฆษณาตาม

ผลกระทบของโควดิ-19 

รายไดธุ้รกิจสื�อโทรทศัน ์

  ภาพรวมธุรกิจสื�อโทรทศันท์ั�งอุตสาหกรรมสาํหรบัปี 2563 งบการใชโ้ฆษณาผ่านสื�อโทรทศันจ์าก 

ผลการสาํรวจของ AGB Nielsen Media Research (Thailand) ยงัคงไดร้บัผลกระทบการแพรร่ะบาดของโค

วิด-19 โดยมีมลูคา่เม็ดเงินโฆษณาผ่านสื�อโทรทศันใ์นปี 2563 ลดลงรอ้ยละ 10.1 จากปี 2562 ในส่วนของ

จาํนวนผู้ชมโทรทัศน์ในเดือนธันวาคมอยู่ในระดับร้อยละ 8.1 ปรับตัวลดลงจากปีก่อนที�ร ้อยละ 8.9  

(คิดจากจาํนวนประชากร 64.6 ล้านคน) โดยส่วนใหญ่เป็นการลดลงของผูช้มจากช่องข่าวและช่องทีวี

ดาวเทียม 

  นอกเหนือจากการบริหารคอนเทนตใ์หเ้กิดประโยชนส์งูสุดทั�งช่องทางออฟไลนแ์ละออนไลนแ์ลว้

นั�น ช่อง 8 ยงัมุ่งเนน้การบริหารตน้ทุนการผลิตคอนเทนตไ์ปพรอ้มกัน เรตติ �งของช่อง 8 ปรบัตวัดีขึ �นโดยเร

ตติ �งในกลุ่มอายุ 15+ และ 18 ชั�วโมงเฉลี�ยตลอดทั�งปี 2563 อยู่ที�รอ้ยละ 0.43 เทียบกับรอ้ยละ 0.42 ในปี

ก่อนหนา้ แมว้า่จะมีการนาํละครมารีรนัในช่วงโควิด-19 เพื�อเป็นการบรหิารตน้ทนุการผลิตก็ตาม นอกจากนี�

ช่อง 8 ยงัสามารถบริหารนาทีโฆษณาไดเ้ต็มประสิทธิภาพรอ้ยละ 100 จากการนาํมาโฆษณาและจาํหน่าย
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ผลิตภัณฑข์องธุรกิจพาณิชย ์สะทอ้นสู่อัตราการเติบโตของธุรกิจพาณิชยเ์พิ�มขึ �นทุกไตรมาสตลอดทั�งปี 

2563  

รายไดธุ้รกิจสื�อวิทย ุ

 อุตสาหกรรมสื� อวิทยุในปี 2563 หดตัวลงร้อยละ 24.0 หากเทียบกับปีก่อนหน้า แม้ว่า 

“COOLfahrenheit” จะยงัคงไดร้บัความนิยมอยู่ในอนัดบั 1 ของกลุ่ม Easy Listening แต่การจดักิจกรรม

สาํหรบัผูฟั้งที�ไดร้บัความนิยมอย่างต่อเนื�อง ไดแ้ก่ “COOL Outing” "อิ�งค ์Eat All Around” และ “COOL 

Music Fest” มีจาํนวนนอ้ยกว่าปี 2562 เนื�องจากสถานการณโ์ควิด-19 ทาํใหต้อ้งงดจัดกิจกรรมและเวน้

ระยะห่างทางสงัคม รวมถึงการชะลอการใชง้บโฆษณาในทกุช่องทางยกเวน้ออนไลน ์ส่งผลใหธุ้รกิจสื�อวิทยุ

มีรายไดล้ดลงตามอตุสาหกรรมโดยรวม แตย่งัมีประสิทธิภาพในการทาํกาํไรไดด้ี  

รายได้ธุรกิจเพลงและอื�นๆ 

  รายได้หลักของธุรกิจเพลง ยังคงมาจากรายได้ที� ได้รับจากการฟังผ่านออนไลน์ที� เพิ�มขึ �น 

 การปรบักลยทุธก์ารดาํเนินงานรว่มกบัศลิปินทาํใหก้ารบรหิารตน้ทนุมีประสิทธิภาพดีขึ �น รวมถึงการบริหาร

ลิขสิทธิ�เพลงเพิ�มขึ �นผา่นแพลตฟอรม์ตา่งๆ และในชว่งปลายปี 2563 บรษิัทฯ เปิดตวั 9 ศลิปินใหมซ่ึ�งคาดว่า

จะทาํใหส้ามารถผลิตจาํนวนผลงานไดเ้พิ�มขึ �นและต่อยอดสู่โมเดล Music Star Commerce ต่อไป ทั�งนี �

รายไดข้องธุรกิจเพลงและอื�นๆ มีแนวโนม้เช่นเดียวกับสถานการณสื์�ออื�นๆ โดยมีรายไดล้ดลงรอ้ยละ 53.9 

เมื�อเทียบกบัปีก่อน เนื�องจากไดร้บัผลกระทบจากการงดจดักิจกรรมและคอนเสิรต์ตามมาตรการปอ้งกนัการ

แพรร่ะบาดของโควิด-19 ตั�งแตป่ลายไตรมาส 1 เป็นตน้มา  

ต้นทุนขายและบริการ 

 ตน้ทนุขายและบริการสาํหรบัปี 2563 เท่ากบั 1,768.7 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน จาํนวน 251.3 

ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 12.4 แมว้่าตน้ทุนจากธุรกิจพาณิชยจ์ะเพิ�มขึ �นตามยอดขายที�เพิ�มขึ �น แต่ตน้ทุนของ

ธุรกิจอื�นๆ ลดลงเมื�อเทียบกบัปีก่อน ทั�งจากการบริหารตน้ทนุการผลิตคอนเทนตใ์นชว่งที�งบโฆษณาหายไป

จากตลาด รวมถึงตน้ทนุใบอนญุาตใหใ้ชค้ลื�นความถี�และประกอบกิจการโทรทศันข์องชอ่ง 8 (ใบอนญุาตฯ) 

ที�ลดลงจากการยกเวน้คา่ธรรมเนียม 2 งวดสดุทา้ย อตัราที�ลดลงของการนาํสง่เงินรายปีเขา้กองทนุวิจยัและ

พัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื�อประโยชน์สาธารณะ และ

คา่บรกิารโครงขา่ยโทรทศันภ์าคพื �นดินในระบบดจิิทลั หรือ MUX ลดลงทั�งจาํนวน 
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กาํไรขั�นต้น 

 บริษัทฯ มีกาํไรขั�นตน้รวมสาํหรบัปี 2563 อยู่ที� 2,005.5 ลา้นบาท เพิ�มขึ �นจากปีก่อน จาํนวน 414.3 ลา้น

บาท หรือเพิ�มขึ �นรอ้ยละ 26.0 ตามการเพิ�มขึ �นทกุไตรมาสของธุรกิจพาณิชย ์การหารายไดส้ว่นเพิ�มของธุรกิจ

สื�อโทรทศันที์�ตน้ทนุเทา่เดมิ และการบรหิารตน้ทนุของทกุธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพ  

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และต้นทุนทางการเงนิ  

 คา่ใชจ้่ายในการขายและบริหารจาํนวน 1,316.6 ลา้นบาท เพิ�มขึ �นจากปีก่อน จาํนวน 216.9 ลา้น

บาท หรือเพิ�มขึ �นรอ้ยละ 19.7 โดยสว่นใหญ่เป็นคา่ใชจ้า่ยที�เพิ�มขึ �นของธุรกิจพาณิชยจ์ากการซื �อสื�อภายนอก

และคา่ใชจ้่ายพนกังานที�สงูขึ �นตามการเติบโตของธุรกิจ และคา่เสื�อมราคาของสาํนกังานแห่งใหม่เพื�อขยาย

พื �นที�สาํหรบัพนกังานเทเลเซลลแ์ละสตดูโิอ  

 ในส่วนของตน้ทุนทางการเงิน จาํนวน 36.1 ลา้นบาท เพิ�มขึ �นเล็กนอ้ยจากปีก่อนคิดเป็นรอ้ยละ 

4.3 เป็นผลจากดอกเบี �ยจ่ายตามสัญญาเช่าอาคารที�เพิ�มขึ �นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�

เกี�ยวกบัสญัญาเชา่ (TFRS 16)  

กาํไรสุทธิ 

  กาํไรสทุธิสว่นที�เป็นของบริษัทใหญ่สาํหรบัปี 2563 เทา่กบั 528.3 ลา้นบาท เพิ�มขึ �นจาํนวน 164.9 

ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 45.4 จากปีก่อนที�จาํนวน 363.3 ลา้นบาท การเติบโตของกาํไรสทุธิเป็นผลจากรายได้

ที�เตบิโตขึ �นสงูที�สดุเป็นประวตักิารณข์องธุรกิจพาณิชย ์รวมถึงธุรกิจสื�อซึ�งมีผลประกอบการที�ดีขึ �นจากปีก่อน

ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 อีกทั�งการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอย่างมี

ประสิทธิภาพในทกุธุรกิจ  

สินทรัพย ์

ส่วนประกอบของสินทรัพย ์

 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีสินทรพัยร์วมทั�งสิ �น 4,516.5 ลา้นบาท แบ่งเป็นสินทรพัย์

หมนุเวียน รอ้ยละ 26.0 และสินทรพัยไ์มห่มนุเวียน รอ้ยละ 74.0 

หน่วย : ล้านบาท ปี 2562 ปี 2563 เปลี�ยนแปลง 

 จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน (y-y) 

สินทรัพยห์มุนเวียน        

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 328.4 9.6% 200.1 4.4% -128.3 -39.1% 

ลกูหนี �การคา้และลกูหนี �อื�น (สทุธิ) 516.4 15.2% 711.4 15.8% 195.0 37.8% 

สนิคา้คงเหลอื (สทุธิ) 258.8 7.6% 228.7 5.1% -30.1 -11.6% 

สนิทรพัยห์มนุเวียนอื�น  13.2 0.4% 33.3 0.7% 20.1 152.3% 

รวม 1,116.8 32.8% 1,173.5 26.0% 56.7 5.1% 
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หน่วย : ล้านบาท ปี 2562 ปี 2563 เปลี�ยนแปลง 

 จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน (y-y) 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน        

อาคารและอปุกรณ ์(สทุธิ) 503.8 14.8% 641.9 14.2% 138.1 27.4% 

สนิทรพัยส์ทิธิการใช ้(สทุธิ) - - 471.5 10.4% 471.5 100.0% 

ใ บ อ นุญ า ต ใ ห้ใ ช้คลื� น ค วา มถี� และ

ประกอบกิจการโทรทศัน ์(สทุธิ) 

670.7 19.7% 598.7 13.3% -72.0 -10.7% 

สนิทรพัยไ์มม่ีตวัตน (สทุธิ) 702.8 20.6% 1,314.1 29.1% 611.3 87.0% 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียนอื�น (สทุธิ) 412.7 12.1% 316.8 7.0% -95.9 -23.2% 

รวม 2,290.0 67.2% 3,343.0 74.0% 1,053.0 46.0% 

รวมสินทรัพย ์ 3,406.8 100.0% 4,516.5 100.0% 1,109.7 32.6% 

 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 สินทรพัยห์ลกัประกอบดว้ย สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (สทุธิ) รอ้ยละ 29.1 

ลูกหนี �การค้าและลูกหนี �อื�น (สุทธิ) ร้อยละ 15.8 อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) ร้อยละ 14.2 ใบอนุญาต 

ใหใ้ชค้ลื�นความถี�และประกอบกิจการโทรทศัน ์(สทุธิ) รอ้ยละ 13.3 สินทรพัยส์ิทธิการใช ้(สทุธิ) รอ้ยละ 10.4 

สินคา้คงเหลือ (สทุธิ) รอ้ยละ 5.1  และเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดรอ้ยละ 4.4   

 สินทรพัยร์วม ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 จาํนวน 4,516.5 ลา้นบาท เพิ�มขึ �นจากปีก่อน 1,109.7 

ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 32.6 สาเหตหุลกัมาจากสินทรพัยไ์มมี่ตวัตน เพิ�มขึ �นสทุธิ 611.3 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 

87.0 จากการลงทนุในลิขสิทธิ�ละครไทยและซีรี�สต์า่งประเทศ สินทรพัยส์ิทธิการใช ้เพิ�มขึ �นสทุธิ 471.5 ลา้น

บาท หรือรอ้ยละ 100.0 จากการบนัทึกค่าเช่าอาคาร ยานพาหนะ และอุปกรณ ์ตามสญัญาเช่าระยะยาว

เป็นสินทรพัย ์ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 16 เรื�องสญัญาเชา่ ลกูหนี �การคา้และลกูหนี �อื�น 

เพิ�มขึ �นสทุธิ 195.0 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 37.8 ลา้นบาท จากการขายคอนเทนตเ์พิ�มขึ �น อาคารและอปุกรณ ์

เพิ�มขึ �นสทุธิ 138.1 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 27.4 จากการลงทนุในอปุกรณที์�ใชด้าํเนินงาน และเครื�องตกแต่ง

ตดิตั�งสาํนกังาน จากการยา้ยที�ทาํการบรษิัทฯ แหง่ใหม ่ 

คุณภาพของสินทรัพย ์

ลูกหนี�การค้า - กิจการอื�น (สุทธิ)  
ลูกหนี�การค้าแยกตามอายุหนี�ที�ค้างชาํระ  

หน่วย : ล้านบาท 
ปี 2562 ปี 2563 เปลี�ยนแปลง 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน (y-y) 

ลกูหนี �ที�ยงัไมถ่ึงกาํหนดชาํระ 250.0 60.1% 230.0 58.0% -20.0 -8.0% 

เกินกวา่กาํหนดเวลาชาํระหนี �นอ้ยกวา่ 3 เดือน 151.5 36.4% 148.8 37.5% -2.7 -1.8% 

3 - 6 เดือน 7.1 1.7% 10.6 2.7% 3.5 49.3% 
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หน่วย : ล้านบาท 
ปี 2562 ปี 2563 เปลี�ยนแปลง 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน (y-y) 

6 - 12 เดือน - - 1.6 0.4% 1.6 100.0% 

เกินกวา่ 12 เดือน 7.3 1.8% 5.7 1.4% -1.6 -21.9% 

รวม 415.9 100.0% 396.7 100.0% -19.2 -4.6% 

หกั คา่เผื�อหนี �สงสยัจะสญู -7.2 -1.7% -5.7 -1.4% -1.5 -20.8% 

ลูกหนี�การค้า - กิจการอื�น (สุทธิ) 408.7 98.3% 391.0 98.6% -17.7 -4.3% 

อัตราส่วนทางการเงนิที�สาํคัญ  

 ปี 2562 ปี 2563 

อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนี �การคา้ (เทา่) 7.84 9.29 

ระยะเวลาเก็บหนี �เฉลี�ย (วนั) 47 39 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 บรษิัทฯ มีลกูหนี �การคา้ - กิจการอื�น (สทุธิ) 391.0 ลา้นบาท ลดลงจาก

ปีก่อน 17.7 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 4.3 มาจากการลดลงของลกูหนี �ที�ผนัแปรตามรายไดโ้ฆษณา รายได้

ธุรกิจเพลง และรายไดจ้ากการจดัคอนเสิรต์และกิจกรรมรบัจา้งผลิตที�ลดลง 

 บริษัทฯ มีนโยบายการใหเ้ครดิตเทอมกับลูกคา้เฉลี�ยประมาณ 3 เดือน กรณีลูกหนี �ที�มีอายุคา้ง

นานเกิน 1 ปี หรือมีปัญหาในการจ่ายชาํระ บริษัทฯ มีนโยบายในการพิจารณาและทบทวนคา่เผื�อหนี �สงสยั

จะสญูอยา่งสมํ�าเสมอ โดยพิจารณาควบคูไ่ปกบัเกณฑต์ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 9 เรื�อง

เครื�องมือทางการเงิน เพื�อให้มูลหนี �ที�คงเหลือในงบการเงินสะท้อนมูลค่าที� คาดว่าจะได้รับจริง  

 โดยในปี 2563 บริษัทฯ มีระยะเวลาในการเรียกเก็บหนี�เฉลี�ยอยู่ที� 39 วนั เก็บหนี �ไดเ้ร็วขึ �นจากปี

ก่อนที� 47 วนั เนื�องจากในปีนี �มีสดัส่วนของยอดขายสินคา้จากธุรกิจพาณิชยเ์พิ�มขึ �น ซึ�งส่วนใหญ่มีลกัษณะ

เป็นการรบัเงินสดหรือมีเครดติไม่เกิน 1 เดือน ทาํใหร้ะยะเวลาในการเรียกเก็บหนี�เฉลี�ยของบริษัทฯ ดีขึ �นจาก

ปีก่อน อยา่งไรก็ดี หากพิจารณาถึงอายขุองลกูหนี �การคา้โดยสว่นใหญ่เกินรอ้ยละ 90 มีอายคุา้งชาํระไม่เกิน 

3 เดือน ซึ�งเป็นไปตามนโยบายเครดิตเทอมของบริษัทฯ และมีค่าเผื�อหนี �สงสัยจะสูญคิดเป็นรอ้ยละ 1.4 

ลดลงจากปีก่อน ที�รอ้ยละ 1.7 

สินค้าคงเหลือ (สุทธิ) 

หน่วย : ล้านบาท 
ปี 2562 ปี 2563 เปลี�ยนแปลง 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน (y-y) 

ราคาทนุ  292.3 100.0% 237.0 100.0% -55.3 -18.9% 

หกั คา่เผื�อสนิคา้ลา้สมยั -33.5 -11.5% -8.3 -3.5% -25.2 75.2% 

สินค้าคงเหลือ (สุทธิ)  258.8 88.5% 228.7 96.5% -30.1 -11.6% 
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อัตราส่วนทางการเงนิที�สาํคัญ  
 ปี 2562 ปี 2563 

อตัราสว่นหมนุเวยีนสนิคา้คงเหลอื (เทา่) 7.43 7.26 

ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลี�ยรวม (วนั) 49 50 

 ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563  สินคา้คงเหลือประกอบดว้ย สินคา้สาํเร็จรูปประเภทสินคา้อุปโภค

บรโิภครอ้ยละ 98.7 งานระหวา่งทาํประเภทรายการโทรทศัน ์งานคอนเสิรต์และกิจกรรมการตลาด และอื�นๆ  

รอ้ยละ 1.3 รวมมูลค่าสุทธิ 228.7 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 30.1 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 11.6 โดยในปีนี � 

บริษัทฯ มีการกลบัรายการคา่เผื�อสินคา้ลา้สมยัจากการทาํลายสินคา้ จาํนวน 25.2 ลา้นบาท สทุธิจากการ

ตั�งค่าเผื�อสินคา้ลา้สมัยเพิ�มขึ �น 2.1 ลา้นบาท  โดยบริษัทมีนโยบายกาํหนดใหมี้การทบทวนมูลค่าสินคา้

คงเหลืออยา่งสมํ�าเสมอในทกุงวดบญัชีเพื�อใหม้ลูคา่สินคา้คงเหลือที�แสดงในงบการเงินไม่ต ํ�ากวา่มลูคา่สทุธิ

ที�จะได้รับ ทาํให้ปีนี �มีสัดส่วนค่าเผื�อสินค้าล้าสมัยคิดเป็นร้อยละ 3.5 ลดลงจากปีก่อนที�ร ้อยละ 11.5  

อย่างไรก็ดีบริษัทฯ ยงัคงมีแผนการทาํโปรโมชั�นทางการตลาดตา่งๆ เพื�อบริหารสินคา้คงคลงัใหค้งเหลือใน

ปรมิาณที�เหมาะสม และสามารถระบายสินคา้คา้งนานออกจากคลงัสินคา้ไดท้ั�งหมด 

ใบอนุญาตให้ใช้คลื�นความถี�และประกอบกิจการโทรทัศน ์(สุทธิ) 

หน่วย : ล้านบาท 
ปี 2562 ปี 2563 เปลี�ยนแปลง 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน (y-y) 

มลูคา่เทยีบเทา่เงินสด  

(มลูคา่ปัจจบุนั)  

 

1,394.7 

 

100.0% 

 

1,394.7 

 

100.0% 

 

0.0 

 

0.0% 

หกั คา่ตดัจาํหนา่ยสะสม -724.0 -51.9% -796.0 -57.1% 72.0 9.9% 

ราคาตามบัญชี (สุทธิ)  670.7 48.1% 598.7 42.9% -72.0 -10.7% 

  ตามคาํสั� งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที�  4/2562 เรื�องมาตรการแก้ไขปัญหาการ

ประกอบกิจการโทรทัศนแ์ละกิจการโทรคมนาคม  เมื�อวันที� 11 เมษายน 2562 ที�กาํหนดให้สาํนักงาน 

กสทช. พิจารณากาํหนดการทดแทน ชดใช ้หรือ จ่ายค่าตอบแทนใหก้ับผูถู้กเรียกคืนคลื�นความถี� โดยการ

ยกเวน้คา่ธรรมเนียมใบอนญุาตใหใ้ชค้ลื�นความถี�ที�ตอ้งชาํระ 2 งวดสดุทา้ย เป็นผลใหใ้บอนญุาตใหใ้ชค้ลื�น

ความถี�ก่อนหักค่าตัดจาํหน่ายสะสม ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 มีมูลค่าสุทธิ 1,394.7 ลา้นบาท ค่าตัด

จาํหน่ายปี 2563 จาํนวน 72.0 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 17.4 ลา้นบาท (ปี 2562 : 89.4 ลา้นบาท) ส่งผล

ใหย้อดคงเหลือสทุธิของมลูคา่ใบอนญุาตฯ หลงัหกัคา่ตดัจาํหน่ายเท่ากบั 598.7 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 

72.0 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 10.7 
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  นอกจากนี � บริษัทฯ ไดจ้ดัทาํประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตเป็นประจาํทกุๆ ปี เพื�อประเมิน

การดอ้ยคา่ของการใชใ้บอนญุาตใหใ้ชค้ลื�นความถี� โดย ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ไดท้ดสอบการ

ดอ้ยค่าแลว้พบว่ามูลค่าที�คาดว่าจะไดร้บัคืนมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าตามบญัชีสุทธิ จึงไม่มีการดอ้ยค่าของ

ใบอนญุาตใหใ้ชค้ลื�นความถี�ดงักล่าว 

สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน (สุทธิ) 

หน่วย : ล้านบาท 
ปี 2562 ปี 2563 เปลี�ยนแปลง 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน (y-y) 

ราคาทุน  2,983.7 100.0% 3,806.6 100.0% 822.9 27.6% 

หัก ค่าตัดจาํหน่ายสะสม -2,280.9 -76.4% -2,492.6 -65.5% 211.7 9.3% 

ราคาตามบัญชี (สุทธิ)  702.8 -23.6% 1,314.0 -34.5% 611.2 87.0% 

 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (สทุธิ) ประกอบดว้ย ลิขสิทธิ�ละคร รอ้ยละ 87.1 

ลิขสิทธิ�เพลง โปรแกรมคอมพิวเตอรแ์ละอื�นๆ รอ้ยละ 12.9 รวมมลูคา่สทุธิ 1,314.0 ลา้นบาท เพิ�มขึ �นจากปี

ก่อน 611.2 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 87.0 จากการเพิ�มขึ �นของลิขสิทธิ�ละคร ซีรีสต์่างประเทศ และโปรแกรม

คอมพิวเตอรเ์พื�อรองรบัระบบการทาํงานในดา้นตา่งๆ 

โครงสร้างเงนิทุน 

หนี�สิน ส่วนของเจ้าของ และอัตราส่วนหนี�สินต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น 

หน่วย : ล้านบาท 
 

ปี 2562 
 

ปี 2563 
เปลี�ยนแปลง 

จาํนวน (y-y) 

เจา้หนี �การคา้และเจา้หนี �อื�น 651.1 1,016.1 365.0 56.1% 

เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 766.1 776.1 10.0 1.3% 

หนี �สนิภายใตส้ญัญาเช่า 9.3 450.0 440.7 4,738.7% 

หนี �สนิหมนุเวียนอื�น 77.8 94.4 16.6 21.3% 

หนี �สนิไมห่มนุเวียนอื�น 175.4 175.8 0.4 0.2% 

หนี�สินรวม 1,679.7 2,512.4 832.7 49.6% 

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ ่ 1,724.9 2,001.9 277.0 16.1% 

อัตราส่วนหนี�สินต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น (เท่า) 0.97 1.26   

 ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีหนี �สินรวม 2,512.4 ลา้นบาท เพิ�มขึ �นจากปีก่อน 832.7  

ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 49.6  จากการบนัทึกค่าเช่าอาคาร ยานพาหนะ และอุปกรณ ์450 ลา้นบาท ตาม

สญัญาเช่าเป็นหนี �สินภายใตส้ญัญาเช่า ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 16 เรื�องสญัญาเช่า 
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รวมทั�งเจา้หนี �การคา้และเจา้หนี �อื�นเพิ�มขึ �น 365 ลา้นบาท จากการที�บริษัทฯ สามารถยืดระยะเวลาในการ

จา่ยชาํระหนี �ไดน้านขึ �น และจากการลงทนุในสินทรพัยไ์มมี่ตวัตน 

 บริษัทฯ มีส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 จาํนวน 2,001.9  

ลา้นบาท เพิ�มขึ �นจากปีก่อน 277.0 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 16.1 จากผลกาํไรระหว่างปีเพิ�มขึ �น 533.0  

ลา้นบาท หกัหุน้สามญัซื �อคืนเพิ�มขึ �น 160.2 ลา้นบาท รวมถึงมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างงวด จาํนวน 95.8 

ลา้นบาท 

  ในปี 2563 อตัราสว่นหนี�สินตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ 1.26 เทา่ เพิ�มขึ �นจากปี 2562 ที�มีอตัราส่วน 0.97 

เทา่ จากการเพิ�มขึ �นของหนี�สินภายใตส้ญัญาเชา่ และเจา้หนี �การคา้เป็นหลกั 

สภาพคล่อง 
กระแสเงนิสด 

หน่วย : ล้านบาท ปี 2562 ปี 2563 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 1,033.1 1,050.1 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ -615.2 -797.0 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน -429.1 -381.4 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ�มขึ �น (ลดลง) - สทุธิ -11.2 -128.3 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัสิ �นปี 328.4 200.1 

 ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 200.1 ลา้นบาท ใน

ระหว่างปีมีกระแสเงินสดใชไ้ปสทุธิ 128.3 ลา้นบาท โดยใชไ้ปในกิจกรรมลงทนุ 797.0 ลา้นบาท เพื�อลงทนุ

ในอุปกรณอ์อกอากาศสถานีโทรทศัน ์และเครื�องตกแต่งและอุปกรณส์าํนกังานที�ทาํการบริษัทฯ แห่งใหม่ 

รวมถึงลงทุนในคอนเทนตล์ะครและซีรีสต์่างประเทศสาํหรบัสื�อโทรทัศน ์นอกจากนี�มีเงินสดสุทธิใชไ้ปใน

กิจกรรมจดัหาเงิน 381.4 ลา้นบาท มาจากการจา่ยชาํระเงินซื �อหุน้คืน การจา่ยเงินปันผล และการจา่ยชาํระ

คืนเงินกู้ยืมระยะยาวตามงวดที�ถึงกาํหนดชาํระ ในขณะที�ในระหว่างปีบริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิจาก

กิจกรรมดาํเนินงานเพิ�มขึ �น 1,050.1 ลา้นบาท มาจากการเงินสดรบัจากการขายสินคา้จากธุรกิจพาณิชย์

เป็นหลกั 

 ภาพรวมปี 2563 บรษิัทฯ มีสภาพคลอ่งลดลงจากปีก่อนเล็กนอ้ย เนื�องจากในระหวา่งปี บรษิัทฯ มี

ลงทุนในอุปกรณ์ออกอากาศสถานีโทรทัศน ์และที�ทาํการบริษัทฯ แห่งใหม่ และในปีนี �วงจรเงินสดของ 

บริษัทฯ ติดลบ 10 วัน ดีขึ �นจากปีก่อน ซึ�งสะท้อนถึงการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ  

มีประสิทธิภาพมากขึ �น 
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อัตราส่วนทางการเงนิที�สาํคัญ 

 

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.04                  0.88                  0.65                  

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.70                  0.58                  0.33                  

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.93                  0.86                  0.68                  

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี �การคา้ (เท่า) 7.18                  7.84                  9.29                  

ระยะเวลาเก็บหนี �เฉลี�ย (วัน) 51                      47                      39                      

อัตราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ (เท่า) 7.35                  7.43                  7.26                  

ระยะเวลาขายสินคา้เฉลี�ย (วัน) 50                      49                      50                      

อัตราส่วนหมุนเวียนเจา้หนี � (เท่า) 7.63                  7.62                  3.68                  

ระยะเวลาชาํระหนี�เฉลี�ย (วัน) 48                      48                      99                      

Cash Cycle (วัน) 53                      48                      (10)                    

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทํากําไร

อัตรากาํไรขั�นตน้ (%) 42.37%            44.06%            53.14%            

อัตรากาํไรจากการดาํ เนินงาน (%) 14.82%            13.61%            18.25%            

อัตราส่วนเงินสดต่อการทาํกาํไร (%) 204.75%          210.22%          152.44%          

อัตรากาํไรสุทธิ (%) 13.37%            10.03%            13.93%            

อัตราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%) 33.64%            21.40%            28.35%            

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%) 14.43%            13.27%            17.71%            

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (%) 172.11%          111.22%          108.96%          

อัตราการหมุนของสินทรัพย ์(เท่า) 0.93                  0.97                  0.96                  

อัตราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน

อัตราส่วนหนี�สินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 1.44                  0.97                  1.25                  

อัตราส่วนความสามารถชาํระดอกเบี �ย (เท่า) 8.74                  14.34                19.43                

อัตราส่วนความสามารถชาํระภาระผูกพัน (Cash basis) (เท่า) 1.96                  1.11                  2.40                  

อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) 84.31%            79.90%            -                    

ข้อมูลต่อหุ้น

มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ (บาท) 1.7296              1.7759              2.0930              

กาํ ไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ (บาท) 0.5337              0.3744              0.5505              
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ปัจจัยและอิทธิพลหลักที�อาจมีผลต่อผลการดาํเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต 

  บริษัทฯ ดาํเนินธุรกิจในรูปแบบเอ็นเตอรเ์ทนเมิรซ์ (Entertainmerce Model) พรอ้มการเขา้ลงทนุ

ในบริษัทต่างๆ เพื�อต่อยอดการทาํธุรกิจของอารเ์อสอย่างครบวงจร ในส่วนของธุรกิจพาณิชย ์ยงัคงขยาย

ช่องทางการโฆษณาและการขายใหค้รอบคลมุลกูคา้ทกุกลุ่ม และเนน้การเติบโตของช่องทางออนไลน ์โดย

ในปี 2564 บริษัทฯ วางแผนนาํเสนอไลนผ์ลิตภัณฑใ์หม่ๆ ทั�งเครื�องดื�ม อาหารสตัว ์รวมถึงอาหารเสริม สู่

ตลาดใหญ่ทั�วประเทศและครบทกุชอ่งทาง นอกจากนี�บรษิัทฯ ยงัมีความสนใจและอยูร่ะหวา่งการศกึษาและ

เจรจากับพันธมิตรคู่คา้เพื�อนาํกัญชงมาเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑห์ลากหลายประเภท ในส่วนของการ

บริหารขอ้มลูลกูคา้นั�น จะเห็นพฒันาการอย่างตอ่เนื�องดว้ยการนาํระบบ Voice Analytics เขา้มาวิเคราะห์

ขอ้มลูของลกูคา้เพื�อใหต้อบสนองไดอ้ยา่งทนัท่วงทีและเพิ�มยอดขายใหส้งูขึ �น 

  สาํหรบัสถานีโทรทัศน ์“ช่อง 8” พรอ้มสโลแกน “ใครๆ ก็ดูช่อง 8 กดเลข 27” ยังคงผลักดนัการ

บริหารคอนเทนตแ์ละการสรา้งคอนเทนตใ์หม่เพื�อสรา้งรายไดเ้พิ�มเติมบนแพลตฟอรม์ออนไลนอื์�นๆ รวมถึง

การกลบัมาของรายการหลกัที�ไดร้บัความนิยมทั�งละครไทย และกลุม่กีฬามวยตา่งๆ 
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5)  ข้อมูลทั�วไปและข้อมูลสาํคัญอื�น 

5.1) ข้อมูลทั�วไป 

ชื�อบรษิัท : บรษิัท อารเ์อส จาํกดั (มหาชน)  

ประเภทธุรกิจ : ปัจจบุนัอารเ์อสประกอบดว้ย 3 ธุรกิจหลกั ไดแ้ก่  

  ธุรกิจพาณิชย ์ธุรกิจสื�อทั�งสื�อโทรทศันแ์ละสื�อวิทย ุธุรกิจเพลงและอื�นๆ 

ที�ตั�งสาํนกังานใหญ่  : 27 อาคารอารเ์อสกรุ๊ป ทาวเวอร ์เอ ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม  

  เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900   

ทะเบียนเลขที� : 0107546000016 

เว็บไซต ์ : www.rs.co.th 

โทรศพัท ์ : +66 2037 8888 

โทรสาร : ไมมี่ 

ทนุจดทะเบียน  : ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 จาํนวน 1,161,997,216 บาท แบง่ออกเป็นหุน้

สามญั   1,161,997,216 หุน้ มลูคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

ทนุชาํระแลว้ : ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 จาํนวน 972,496,946 บาท แบ่งออกเป็นหุน้

สามญั   972,496,946 หุน้ มลูคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ  1 บาท 

นายทะเบียนหลกัทรพัย ์ : บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

  93 ชั�น 14 ถนนรชัดาภิเษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 

  โทรศพัท ์+66 2009 9000  

  โทรสาร +66 2009 9991 

  เว็บไซต ์www.set.or.th/tsd 

ผูส้อบบญัชี : บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั 

  อาคารบางกอกซิตี �ทาวเวอร ์ชั�น 15 

  179/74-80 ถนนสาทรใต ้กรุงเทพฯ 10120 

  โทรศพัท ์+66 2844 1000 

  โทรสาร +66 2286 5050  

  เว็บไซต ์www.pwc.com/th 

ที�ปรกึษากฎหมาย : สาํนกักฎหมาย  บรษิัท อารเ์อส จาํกดั (มหาชน) 

  27 อาคารอารเ์อสกรุ๊ป ทาวเวอร ์เอ ถนนประเสรฐิมนกิูจ          

  แขวงเสนานิคม เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900     

  โทรศพัท ์+66 2037 8888 

  โทรสาร      ไมมี่ 
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ข้อมูลทั�วไปของบริษัทย่อยที�บริษัทฯ ถอืหุ้นเกินร้อยละ 10 

ชื�อบริษัท สถานที�ตั�ง ประเภทธุรกิจ ชนิดหุน้ 
ทุนจดทะเบียน 

(บาท) 
ทุนชาํระแล้ว 

(บาท) 
ถอืหุ้น 

(ร้อยละ) 

1. บรษัิท ไลฟ์สตาร ์จาํกดั  

(ชื�อเดิม บริษัท อารเ์อส มอลล ์จาํกดั               

และ บรษัิท บนัเทิง วาไรตี � จาํกดั)  

 

27 อาคารอารเ์อสกรุ๊ป ทาวเวอร ์เอ 

ชั�น 5  ถนนประเสรฐิมนกิูจ 

แขวงเสนานิคม เขตจตจุกัร 

กรุงเทพฯ 10900 

โทรศพัท ์+66 2037 8888 

โทรสาร    ไมม่ี 

ธุรกิจพาณิชย ์ หุน้สามญั 1,000,000  

 

1,000,000  

 

99.99 

2. บรษัิท อารเ์อส มอลล ์จาํกดั   

    (ชื�อเดิม บรษัิท ไลฟ์สตาร ์จาํกดั)   

 

 

 

27 อาคารอารเ์อสกรุ๊ป ทาวเวอร ์เอ 

ชั�น 7  ถนนประเสรฐิมนกิูจ 

แขวงเสนานิคม เขตจตจุกัร 

กรุงเทพฯ 10900 

โทรศพัท ์+66 2037 8888 

โทรสาร    ไมม่ี 

ธุรกิจพาณิชย ์ หุน้สามญั 

 

200,000,000  200,000,000  

 

99.99 

3. บรษัิท อาร.์เอส.เทเลวิชั�น จาํกดั 

 

27 อาคารอารเ์อสกรุ๊ป ทาวเวอร ์บี 

ชั�น 3 ถนนประเสรฐิมนกิูจ 

แขวงเสนานิคม เขตจตจุกัร 

กรุงเทพฯ 10900 

โทรศพัท ์+66 2037 8888 

โทรสาร    ไมม่ี 

 

ธุรกิจใหบ้รกิารสื�อ

โทรทศันใ์นระบบดิจิทลั 

หุน้สามญั 300,000,000  

 

300,000,000  

 

99.99 
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ชื�อบริษัท สถานที�ตั�ง ประเภทธุรกิจ ชนิดหุน้ 
ทุนจดทะเบียน 

(บาท) 
ทุนชาํระแล้ว 

(บาท) 
ถอืหุ้น 

(ร้อยละ) 

4. บรษัิท จดัเก็บลขิสทิธิ�ไทย  จาํกดั 

 

27 อาคารอารเ์อสกรุ๊ป ทาวเวอร ์ซี 

ชั�น 3 ถนนประเสรฐิมนกิูจ 

แขวงเสนานิคม เขตจตจุกัร 

กรุงเทพฯ 10900 

โทรศพัท ์+66 2037 8888 

โทรสาร    ไมม่ี 

ธุรกิจจดัเก็บ 

คา่ลขิสทิธิ� 

หุน้สามญั 

 

5,000,000  

 

5,000,000  

 

99.99 

5. บรษัิท คลูลซิึ�ม จาํกดั 

 

27 อาคารอารเ์อสกรุ๊ป ทาวเวอร ์ซี 

ชั�น 4 ถนนประเสรฐิมนกิูจ 

แขวงเสนานิคม เขตจตจุกัร 

กรุงเทพฯ 10900 

โทรศพัท ์+66 2037 8888 

โทรสาร    ไมม่ี 

ธุรกิจใหบ้รกิารสื�อวิทย ุ หุน้สามญั 6,250,000 

 

6,250,000 

 

99.99 

6. บรษัิท ย๊าค จาํกดั* 

 

27 อาคารอารเ์อสกรุ๊ป ทาวเวอร ์บี 

ชั�น 3 ถนนประเสรฐิมนกิูจ 

แขวงเสนานิคม เขตจตจุกัร 

กรุงเทพฯ 10900 

โทรศพัท ์+66 2037 8888 

โทรสาร    ไมม่ี 

 

ธุรกิจรบัจา้งผลติ 

 

หุน้สามญั 2,500,000  

 

2,500,000  

 

99.97 
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ชื�อบริษัท สถานที�ตั�ง ประเภทธุรกิจ ชนิดหุน้ 
ทุนจดทะเบียน 

(บาท) 
ทุนชาํระแล้ว 

(บาท) 
ถอืหุ้น 

(ร้อยละ) 

7. บรษัิท อารเ์อส ทราเวล จาํกดั* 

    (ชื�อเดิม บรษัิท กู๊ดไลฟ์ กรุป๊ จาํกดั)* 

27 อาคารอารเ์อสกรุ๊ป ทาวเวอร ์บี 

ชั�น 3 ถนนประเสรฐิมนกิูจ 

แขวงเสนานิคม เขตจตจุกัร 

กรุงเทพฯ 10900 

โทรศพัท ์+66 2037 8888 

โทรสาร    ไมม่ี  

- 

 

หุน้สามญั 37,000,000  

 

37,000,000  

 

99.99 

8. บรษัิท อารเ์อสเอ็กซ ์จาํกดั  

    (ชื�อเดิม บรษัิท อาร ์อลัไลแอนซ ์จาํกดั)  

 

27 อาคารอารเ์อสกรุ๊ป ทาวเวอร ์บี 

ชั�น 3 ถนนประเสรฐิมนกิูจ 

แขวงเสนานิคม เขตจตจุกัร 

กรุงเทพฯ 10900 

โทรศพัท ์+66 2037 8888 

โทรสาร    ไมม่ี  

ธุรกิจรบัจา้งผลติ 

 

หุน้สามญั 

 

80,000,000  

 

80,000,000  

 

99.99 

9. บริษัท อาร์เอส อินเตอร์เนชั�นแนล    

บรอดคาสติ �ง แอนด ์สปอรต์  

แมเนจเมน้ท ์จาํกดั* 

 

27 อาคารอารเ์อสกรุ๊ป ทาวเวอร ์บี 

ชั�น 3 ถนนประเสรฐิมนกิูจ 

แขวงเสนานิคม เขตจตจุกัร 

กรุงเทพฯ 10900 

โทรศพัท ์+66 2037 8888 

โทรสาร    ไมม่ี  

- หุน้สามญั 9,375,000  

 

9,375,000  

 

83.33 

* บรษัิทดงักลา่ว เป็นบรษัิทที�หยดุธุรกรรมชั�วคราว
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5.2) ข้อมูลสาํคัญอื�น 

 -ไมมี่- 

5.3) ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายที�มีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

หรือบรษิัทย่อยอย่างมีนยัสาํคญั และไมมี่ขอ้พิพาทที�มีผลกระทบดา้นลบอนัอาจจะมีผลกระทบตอ่สินทรพัย์

ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยที�มีจาํนวนสูงกว่ารอ้ยละ  5 ของส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 

ตลอดจนไมมี่ขอ้พิพาททางกฎหมายที�มิไดเ้กิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกตขิองบรษิัทฯ หรือบรษิัทยอ่ย 
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6)  นโยบายการกาํกับดูแลกจิการ   
 บริษัทฯ ไดก้าํหนดนโยบายเกี�ยวกับการกาํกับดูแลกิจการ โดยให้ความสาํคัญต่อระบบการ

ควบคมุและการตรวจสอบภายใน และมุ่งเนน้การกาํกับดแูลฝ่ายบริหารใหด้าํเนินการตามนโยบายอย่างมี

ประสิทธิภาพ เพื�อประโยชนร์ะยะยาวของผูถื้อหุน้ รวมทั�งมุ่งเนน้เรื�องความโปร่งใสในการดาํเนินกิจการ  

การเปิดเผยข้อมูล และการบริหารความเสี�ยงที� เหมาะสม ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ�งแวดลอ้ม เพื�อการพฒันาที�ยั�งยืน  

บริษัทฯ มีเจตนารมณที์�จะส่งเสริมใหบ้ริษัทฯ เป็นองคก์รที�มีประสิทธิภาพทั�งในการดาํเนินธุรกิจ  

การกํากับดูแลกิจการที�ดี การดาํเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ�งแวดล้อม อย่างมี

จรรยาบรรณ เป็นธรรม โปรง่ใส และตรวจสอบได ้ 

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ และผูบ้ริหาร จะเป็นผูน้าํในดา้นจริยธรรม และเป็นตวัอย่างในการ

ปฏิบตัิตามนโยบายการกาํกับดูแลกิจการที�ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนส่งเสริม

วฒันธรรมการกาํกับดแูลกิจการที�ดี ดแูลรบัผิดชอบผูมี้ส่วนไดเ้สียที�เกี�ยวขอ้ง ส่งเสริมใหมี้การปฏิบตัิและ

ดาํเนินธุรกิจโดยคาํนงึถึงหลกัสิทธิมนษุยชน สิทธิผูบ้รโิภค และการใชแ้รงงานอย่างเป็นธรรม พรอ้มทั�งจดัให้

มีระบบการตรวจสอบ ตดิตาม ประเมินผล และทบทวนใหเ้ป็นไปอยา่งถกูตอ้งและเหมาะสม  

แนวปฏิบตัติามหลกัพื �นฐานการกาํกบัดแูลกิจการที�ดี 5 ประการ  

1) Fairness ความยตุธิรรม คือ การปฏิบตัติอ่ผูมี้สว่นไดเ้สียอยา่งเทา่เทียมกนั 

2) Transparency ความโปร่งใส คือ ความชดัเจน ไม่คลมุเครือที�เปิดเผยขอ้มลูธุรกิจทั�งทางบวก

หรือทางลบ 

3) Integrity ความซื�อสตัย ์คือ การแสดงถึงคณุธรรมที�สอดคลอ้งกับจริยธรรมที�ธุรกิจกาํหนดไว้

และปฏิบตัจิรงิ 

4) Responsibility ความรบัผิดชอบ คือ หนา้ที�ที�ตอ้งปฏิบตัติามบทบาทที�ถกูกาํหนดไว ้

5) Accountability ภาระรบัผิดชอบ คือ ความรบัผิดชอบตอ่การกระทาํ การตดัสินใจใดๆ ที�อธิบาย

และชี �แจงได ้

6.1)  ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏบิัตกิารกาํกับดูแลกิจการ 

6.1.1)  นโยบายและแนวปฏิบัตทิี�เกี�ยวกับคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทไดก้าํหนดให้มีนโยบายการกาํกับดูแลกิจการที�ดีของบริษัทฯ อย่างเป็น 

ลายลกัษณอ์กัษร จดัใหมี้การพิจารณาทบทวนนโยบายการกาํกบัดแูลกิจการที�ดีและคูมื่อจรรยาบรรณของ

กลุ่มบริษัทฯ รวมถึงติดตามประเมินผลการปฏิบตัิตามนโยบายดงักล่าวอย่างนอ้ยปีละ 1 ครั�ง และบริษัทฯ  

ไดเ้ผยแพร่ใหก้รรมการและพนักงานเพื�อใชอ้า้งอิงและถือปฏิบตัิ รวมทั�งเผยแพร่บนเว็บไซตภ์ายในของ

บรษิัทฯ 
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 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั�งที� 2/2564 เมื�อวันที� 24 กุมภาพันธ์ 2564 ไดมี้การพิจารณา

ทบทวน ปรบัปรุง อนมุตันิโยบายการกาํกบัดแูลกิจการที�ดีและคูมื่อจรรยาบรรณของกลุม่บริษัทฯ ทั�งตดิตาม

ประเมินผลการปฏิบตัิตามนโยบายดงักล่าว และคณะกรรมการตระหนักถึงบทบาทหนา้ที�ในฐานะผูน้าํ 

(Governing Body) ขององคก์ร และมีกรรมการเกินกว่ากึ�งหนึ�งที�ได้ศึกษาหลักปฏิบัติตาม CG Code  

จนเขา้ใจประโยชนแ์ละหลักปฏิบัติในการนาํไปใช้สรา้งคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั�งยืนเป็นอย่างดีแล้ว 

รวมทั�งไดป้ระเมินการปฏิบตัิตามหลกัปฏิบตัใิน CG Code แตล่ะขอ้ เพื�อใหม้ั�นใจวา่ มีกระบวนการที�ไดป้รบั

ใช ้หรือมีแผนพฒันาใหเ้หมาะสมกบัธุรกิจแลว้  

6.1.2)  นโยบายและแนวปฏิบัตทิี�เกี�ยวกับผู้ถอืหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที�ดี  ส ําหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 

(Corporate Governance Code for Listed Companies 2017)  ซึ� งกําหนดโดยคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และหลักการกาํกับดูแลกิจการที�ดี สาํหรับบริษัทจดทะเบียนที�ตลาด

หลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด ครอบคลุมแนวทางปฏิบตัิเป็น 5 หมวด ไดแ้ก่ สิทธิของผูถื้อหุน้ การ

ปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส และ

ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ       

สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

บรษิัทฯ ใหค้วามสาํคญัในการดแูลและรกัษาสิทธิของผูถื้อหุน้ทกุราย ดงันี � 

1) มีโครงสรา้งระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยที�ไม่ซบัซอ้น ไม่มีผูถื้อหุน้รว่ม ไม่มีผูถื้อหุน้ไขว ้และ

ไม่มีโครงสรา้งการถือหุน้แบบปิรามิดในกลุ่มของบริษัทฯ เพื�อใหผู้ถื้อหุน้มั�นใจไดว้่าจะไดร้บัผลตอบแทน

ครบถว้น 

2) ดแูลและสนบัสนนุใหผู้ถื้อหุน้ทกุราย ไมว่า่จะเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูถื้อหุน้รายบคุคล นกัลงทนุ

สถาบนั หรือผูถื้อหุน้ตา่งชาติไดร้บัสิทธิพื �นฐานและการปฏิบตัิในการรกัษาสิทธิของผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียม

กนั ไดแ้ก่ สิทธิในการซื �อขายหรือโอนหุน้ สิทธิที�จะไดร้บัขอ้มลูข่าวสารที�ถูกตอ้งชดัเจน สิทธิในการเขา้ร่วม

ประชุมและลงมติอนุมัติการเข้าทาํรายการที�สาํคัญ สิทธิในการแต่งตั�งหรือถอดถอนกรรมการบริษัทฯ  

สิทธิในการกาํหนดอตัราคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท สิทธิในการแตง่ตั�งหรือถอดถอนผูส้อบบญัชีและ

กาํหนดคา่สอบบญัชี สิทธิในการไดร้บัส่วนแบง่กาํไร สิทธิในการเขา้รว่มการตดัสินใจและรบัทราบถึงผลการ

ตดัสินใจของบริษัทฯ ที�เกี�ยวกบัการเปลี�ยนแปลงในปัจจยัพื �นฐานของบริษัทฯ ดว้ยการเผยแพรส่ารสนเทศ 

รายละเอียดการใชส้ิทธิในเรื�องตา่งๆ  ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและเว็บไซตข์อง

บรษิัทฯ โดยคาํนงึถึงความเทา่เทียมกนัในการรบัรูข้่าวสาร ระยะเวลาการใชส้ิทธิ และความสะดวกในการใช้

สิทธิดงักลา่ว โดยไมก่ระทาํการใดๆ ที�เป็นการจาํกดัสิทธิในการเขา้ถึงสารสนเทศของบรษิัทฯ หรือปิดกั�นการ

ตดิตอ่สื�อสารระหวา่งผูถื้อหุน้ดว้ยกนั 
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การประชุมผู้ถอืหุ้น 

1) การประชมุผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ทกุครั�ง จดัขึ �นในวนั เวลา และสถานที�ที�คาํนึงถึงความสะดวก 

ของผูถื้อหุน้ที�จะเขา้รว่มประชมุ โดยบรษิัทฯ จดัใหมี้การประชมุในวนัและเวลาทาํการ  

 ในปี 2563 เนื�องจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 ทาํใหบ้ริษัทฯ จดัประชมุล่าชา้

เกินกว่าระยะเวลาที�กฎหมายกาํหนด โดยบริษัทฯ ไดส้่งหนงัสือชี �แจงเหตุผลการจัดประชุมล่าชา้ต่อนาย

ทะเบียน ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ ฉบบัลงวนัที� 4 มีนาคม 2563 เรียบรอ้ยแลว้ ซึ�งบริษัทฯ จดั

ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ในวนัที� 31 กรกฎาคม 2563 เริ�มประชมุเวลา 10.00 น. ณ สาํนกังานใหญ่ของบรษิัทฯ 

โดยมีระบบขนส่งมวลชนเขา้ถึงและเพียงพอ พรอ้มทั�งไดจ้ดัทาํแผนที� ขอ้มลูการเดินทาง และรถรบัส่งมายงั

สถานที�จดัการประชมุ โดยจดัทาํเป็นเอกสารแนบในหนงัสือเชิญประชมุและนาํส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทกุรายที�มี

สิทธิเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ เพื�อใหผู้ถื้อหุน้สามารถเดนิทางเขา้รว่มการประชมุไดส้ะดวก  

2) ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 กรรมการที�อยู่ในตาํแหน่งไดเ้ขา้ร่วมประชุมผูถื้อ

หุน้ครบทกุทา่น (ดรูายละเอียดรายชื�อกรรมการบรษิัทที�เขา้ประชมุผูถื้อหุน้ ไดที้�รายงานการประชมุผูถื้อหุน้)  

การดาํเนินการก่อนวันประชุม  

 บริษัท ศนูยร์บัฝากหลักทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกัด ซึ�งเป็นนายทะเบียนหุน้ของบริษัทฯ 

เป็นผูจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ โดยบริษัทฯ ไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมใหผู้ถื้อหุน้ทราบใน

วันที� 9 กรกฎาคม 2563 ซึ�งเป็นการจัดส่งล่วงหนา้ 22 วันก่อนวันประชุม ซึ�งอยู่ในระยะเวลาที�กฎหมาย

กาํหนด  โดยในแตล่ะวาระมีการระบถุึงหลกัการและเหตผุลและความเห็นของคณะกรรมการบรษิัท   

 เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจาํปี เอกสารประกอบการประชุมทั�ง

ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ไวที้�เว็บไซตข์องบริษัทฯ ที� http://ir.rs.co.th  ในวนัที� 30 มิถนุายน 2563 ก่อน

วนัประชมุ 31 วนั เพื�อใหผู้ถื้อหุน้มีเวลาเพียงพอในการพิจารณาขอ้มลูตา่งๆ   

 ลงประกาศหนงัสือพิมพ ์ในวนัที� 15-17 กรกฎาคม 2563 

การดาํเนินการในวันประชุมผู้ถอืหุ้น 

 นาํเทคโนโลยีบารโ์คด้มาใชก้ับการประชมุผูถื้อหุน้ ทั�งการลงทะเบียน การนบัคะแนนและ

แสดงผล เพื�อใหก้ารดาํเนินการประชมุสามารถกระทาํไดอ้ยา่งรวดเรว็ ถกูตอ้ง และแมน่ยาํ 

 ก่อนเริ�มประชมุประธานในที�ประชมุไดม้อบหมายใหเ้ลขานกุารบริษัทชี �แจงวิธีการออกเสียง

ลงคะแนนใหที้�ประชมุทราบ และสนบัสนนุใหมี้การใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในวาระที�สาํคญั เพื�อความโปรง่ใส

และตรวจสอบได ้ 

 ใหส้ิทธิผูถื้อหุน้มากกว่าสิทธิตามกฎหมายกาํหนด เช่น การใหข้อ้มูลสาํคญัที�เป็นปัจจุบนั

ผา่นเว็บไซตข์องบริษัทฯ ไมมี่การลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ในการศกึษาสารสนเทศของบริษัทฯ ที�ตอ้งเปิดเผย

ตามขอ้กาํหนด และที�ประชมุไดท้าํการพิจารณาเรื�องตา่งๆ ตามลาํดบัระเบียบวาระที�ไดก้าํหนดไวใ้นหนงัสือ

เชิญประชมุโดยไมมี่การเปลี�ยนแปลงลาํดบัวาระการประชมุ ไมมี่การเพิ�มวาระอื�นๆ ที�ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นหนงัสือ
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เชิญประชุม ไม่เปลี�ยนแปลงขอ้มูลสาํคญัโดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ ไม่แจกเอกสารที�มีขอ้มลู

สาํคญัเพิ�มเตมิอยา่งกะทนัหนั และไมจ่าํกดัสิทธิในการเขา้ประชมุของผูถื้อหุน้ที�มาสาย เป็นตน้  

 ประธานในที�ประชุมไดเ้ปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถาม  

แสดงความคดิเห็น และขอ้เสนอแนะตา่งๆ ก่อนที�จะลงมตใินแตล่ะวาระ 

 เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งคาํถามล่วงหนา้ก่อนวนัประชมุผ่านช่องทางต่างๆ ไดแ้ก่ เว็บไซต์

ของบริษัทฯ ที� www.rs.co.th อีเมล patchareem@rs.co.th การส่งจดหมายถึงคณะกรรมการบริษัท หรือ

สาํนกักฎหมาย บริษัท อารเ์อส จาํกดั (มหาชน)” เลขที� 27 อาคารอารเ์อสกรุ๊ป ทาวเวอร ์เอ ถนนประเสริฐ

มนกิูจ แขวงเสนานิคม เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 ซึ�งการใหส้ิทธิของผูถื้อหุน้และการส่งเสริมใหผู้้

ถือหุน้ใชส้ิทธิเป็นไปตามนโยบายการกาํกบัดแูลกิจการที�ดี  

การดาํเนินการหลังวันประชุมผู้ถอืหุ้น 

 แจง้มติของที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 เพื�อใหผู้ถื้อหุน้สามารถตรวจสอบผล

การลงมติไดภ้ายในวนัเดียวกนักบัวนัจดัประชมุผูถื้อหุน้ พรอ้มทั�งระบจุาํนวนคะแนนเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็น

ดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสีย ในแต่ละวาระการประชุม โดยแจง้ไปยงัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

และเปิดเผยไวบ้นเว็บไซตข์องบรษิัทฯ  

 จดัทาํรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้อย่างถกูตอ้งและครบถว้น โดยบนัทึกรายละเอียด

ในเรื�องต่างๆ เช่น วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที�ประชุมซึ�งระบุคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย  

งดออกเสียง และบตัรเสีย (ถา้มี) ในแตล่ะวาระ รายชื�อพรอ้มทั�งตาํแหนง่ของกรรมการ ผูบ้รหิาร ผูส้อบบญัชี 

และผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงที� เข้าร่วมประชุม สรุปสาระสาํคัญของข้อซักถาม ความคิดเห็น  

และขอ้เสนอแนะของผูถื้อหุน้ รวมทั�งคาํชี �แจงของกรรมการและผูบ้ริหารที�ไดต้อบขอ้ซักถามของผู้ถือหุน้ 

ในแตล่ะวาระ  

 จดัส่งรายงานการประชุมใหแ้ก่กระทรวงพาณิชย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

รวมถึงเผยแพรบ่นเว็บไซตข์องบริษัทฯ เมื�อวนัที� 14 สิงหาคม 2563 ซึ�งเป็นการเผยแพรภ่ายใน 14 วนันบัแต่

วนัประชมุ ตามเวลาที�กฎหมายกาํหนด และมีระบบการจดัเก็บรายงานการประชมุที�ดีเพียงพอ เพื�อใหผู้ถื้อ

หุน้ทั�งที�เขา้รว่มและไมไ่ดเ้ขา้รว่มการประชมุสามารถตรวจสอบได ้  

การปฏิบัตติ่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน 

 หนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดของระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบอย่าง

เพียงพอครบถ้วนต่อการใชส้ิทธิของผู้ถือหุน้ ระบุชัดเจนว่าเป็นเรื�องเสนอเพื�อทราบหรือเพื�ออนุมัติ ระบุ

ความเห็นของคณะกรรมการ กฎเกณฑต์า่งๆ ที�ใชใ้นการประชมุ แผนที�และรายละเอียดของสถานที�ประชมุ 

เอกสารที�ผูเ้ขา้รว่มประชุมตอ้งแสดงก่อนเขา้ประชมุและการมอบฉันทะ พรอ้มแนบหนงัสือมอบฉันทะตาม

แบบที�กระทรวงพาณิชยก์าํหนด เพื�อรกัษาสิทธิในการเขา้ประชมุ  
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 ก่อนเริ�มเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม เลขานุการที�ประชุมไดแ้จ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึง

กฎเกณฑต์า่งๆ ที�ใชใ้นการประชมุ ประเภทของหุน้ สิทธิการออกเสียงลงคะแนน ขั�นตอนการออกเสียงลงมติ 

วิธีการนบัและแสดงผลคะแนน 

การคุ้มครองสิทธิของผู้ถอืหุ้นส่วนน้อย 

 บริษัทฯ ไดท้าํการเสนอชื�อและข้อมูลของกรรมการอิสระเป็นทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นที�ไม่

สะดวกเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง ไดพ้ิจารณาในการมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระเขา้ประชมุและลงคะแนน

เสียงแทน โดยชี �แจงใหผู้ถื้อหุน้ไดท้ราบดว้ยว่ากรรมการอิสระดงักล่าวมีส่วนไดเ้สียในระเบียบวาระใดบา้ง 

โดยในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 มีผูถื้อหุน้จาํนวน 254 ราย ไดม้อบฉันทะใหก้รรมการอิสระ

ที�บรษิัทฯ เสนอเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ  

 เมื�อวนัที� 29 พฤศจิกายน ถึง 30 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ไดเ้ผยแพรข่อ้มลูบนเว็บไซตข์อง 

บริษัทฯ เกี�ยวกับการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนน้อยสามารถเสนอเรื�องเพื�อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการ

ประชุม และเสนอชื�อบุคคลเพื�อพิจารณาเขา้รบัการเลือกตั�งเป็นกรรมการ พรอ้มขอ้มูลดา้นคณุสมบตัิและ

การใหค้วามยินยอมของผูไ้ดร้บัการเสนอชื�อ เมื�อครบกาํหนดแลว้ปรากฏว่า “ไม่มีการเสนอเรื�องเพื�อบรรจุ

เป็นวาระการประชมุ และไมมี่การเสนอชื�อบคุคลเพื�อพิจารณาเขา้รบัการเลือกตั�งเป็นกรรมการ” 

การใช้ข้อมูลภายในเพื�อแสวงหาผลประโยชน ์

บรษิัทฯ ถือวา่ขอ้มลูภายใน ขอ้มลูในการดาํเนินธุรกิจทั�งหมดที�ยงัไมไ่ดท้าํการเปิดเผยสู่สาธารณะ 

เป็นขอ้มูลที�สาํคญัและเป็นขอ้มูลลบัหากทาํการเปิดเผยย่อมมีผลกระทบต่อบริษัทฯ ดงันั�นบุคคลากรของ

บริษัทฯ จึงตอ้งรกัษาขอ้มูลภายในไวเ้ป็นความลับ เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตใหเ้ปิดเผย หรือเมื�อกฎหมาย

บงัคบัใหท้าํการเปิดเผย 

ดงันั�น บริษัทฯ จึงกาํหนดนโยบายใหมี้การเก็บรกัษาขอ้มูลภายในใหเ้ป็นความลับระหว่างผู้ที�

เกี�ยวขอ้งเท่านั�น รวมทั�งกาํหนดบทลงโทษอย่างรา้ยแรงสาํหรบัผูที้�นาํขอ้มูลภายในของบริษัทฯ ไปใชเ้พื�อ

แสวงหาผลประโยชน ์โดยรายละเอียด ดงันี � 

1)  กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน ตอ้งไม่ใชห้รือใหข้อ้มูลภายใน ขอ้มูลคู่คา้ทางธุรกิจของ

บริษัทฯ แก่บุคคลอื�นเพื�อแสวงหาประโยชนข์องตนเอง โดยกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ตอ้งร่วมกัน

รกัษาความลบัและขอ้มลูภายในส่วนที�รบัผิดชอบไมใ่หร้ั�วไหลไปยงับคุคลภายนอก รวมทั�งบคุคลภายในของ

บรษิัทฯ ที�ไมมี่สว่นเกี�ยวขอ้ง 

2)  มีการจาํกดัการเขา้ถึงขอ้มูลภายในที�ยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน โดยใหร้บัรูเ้ฉพาะบุคคลที�

เกี�ยวขอ้งเทา่นั�น 

3)  การเปิดเผยขอ้มลูของบรษิัทฯ ตอ้งกระทาํโดยบคุคลที�มีหนา้ที�ในการเปิดเผยขอ้มลูเทา่นั�น  
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4)  กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าที�ในการป้องกันรักษาข้อมูลภายใน และ 

ไม่แสวงหาผลประโยชนจ์ากขอ้มลูภายในที�ไดร้บัทราบ แมว้่าจะพน้สภาพการเป็นพนกังานของบริษัทฯ ไป

แลว้ 

5)  กรรมการ และผู้บริหารระดับสูง มีหน้าที�รายงานการถือครองหลักทรัพย ์และรายงานการ

เปลี�ยนแปลงการถือครองหลกัทรพัยต์ามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

พ.ศ.2535 ภายใน 3 วนัทาํการ นบัจากวนัที�ซื �อ ขาย โอน หรือรบัโอนหลกัทรพัยต์อ่สาํนกังานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และสาํเนาใหฝ่้ายกฎหมายรบัทราบเพื�อทาํการรวบรวมและ

รายงานตอ่คณะกรรมการบรษิัทเป็นประจาํ รวมทั�งใหมี้การเปิดเผยในรายงานประจาํปีอยา่งถกูตอ้ง 

6)  กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูควรหลีกเลี�ยงการซื �อ ขาย โอน หรือรบัโอนหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ 

ในช่วง 3 สัปดาหก์่อนที�งบการเงินของบริษัทฯ จะเปิดเผยต่อสาธารณะ และควรรอใหพ้น้ 48 ชั�วโมงจึง

เริ�มทาํการซื �อขายตามปกต ิ 

7)  บุคคลที�เปิดเผยขอ้มูลภายในที�ยงัไม่ไดร้บัอนุญาต และขอ้มูลที�ยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ  

จนสง่ผลเสียหายตอ่บรษิัทฯ บคุคลผูน้ั�นตอ้งรบัผิดทางกฎหมาย 

โดยข้อกาํหนดนี�รวมความถึงคู่สมรสหรือผู้ที�อยู่กินดว้ยกันฉันสามีภริยา บุพการี ผู้สืบสันดาน  

ผูร้บับตุรบญุธรรม หรือบตุรบญุธรรม และพี�นอ้งรว่มบดิามารดาเดียวกนั หรือพี�นอ้งรว่มบิดาหรือรว่มมารดา

เดียวกนั ของกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลกูจา้งของบริษัทฯ พนกังานคนใดฝ่าฝืนในระเบียบดงักลา่ว

บริษัทฯ จะถือว่าไดก้ระทาํผิดอย่างรา้ยแรงโดยอาจมีโทษตั�งแต่ขั�นตกัเตือนดว้ยวาจาจนถึงขั�นใหอ้อกจาก

งาน 

หมายเหต ุ ผูบ้รหิารตามนิยามของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ที�มีหนา้ที�รายงานการเปลี�ยนแปลง

การถือครองหลกัทรพัยต์ามกฎหมาย โดยหมายรวมถึงทกุหลกัทรพัย ์เชน่ หุน้สามญั หรอืใบสาํคญัแสดงสิทธิ เป็นตน้ 

ทรัพยส์ินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ� 

บริษัทฯ ตระหนักและเล็งเห็นความสาํคญัเกี�ยวกับสินทรพัยท์างปัญญาและลิขสิทธิ� โดยมีการ

กาํหนดอย่างชดัเจนที�จะไม่กระทาํการใดๆ ที�จะเป็นการละเมิดทรพัยส์ินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นทางดา้น

ความคดิ นวตักรรม ลิขสิทธิ� สิทธิบตัร หรือเครื�องหมายการคา้ โดยสรุปสาระสาํคญัไดด้งันี � 

1) พนกังานทกุคนมีหนา้ที�รกัษาความลบัทางการคา้ ไดแ้ก่ ขอ้มลูทางธุรกิจ และขอ้มลูทางเทคนิค

ของบริษัทฯ ซึ�งพนกังานตอ้งปกป้องรกัษาขอ้มลูที�เป็นความลบัของบริษัทฯ หรือคูค่า้ทางธุรกิจของบริษัทฯ 

โดยภาระหนา้ที�ในการปกปอ้งรกัษาขอ้มลูนี �จะตอ่เนื�องไปจนถึงเมื�อพนกังานไดอ้อกจากบรษิัทฯ แลว้ 

2) พนกังานทกุคนมีหนา้ที�ปกปอ้ง คุม้ครอง รกัษาทรพัยส์ินทางปัญญาที�บรษิัทฯ เป็นเจา้ของ ใหพ้น้

จากการถกูละเมิดหรือถกูนาํไปใชโ้ดยไมไ่ดร้บัอนญุาต 

3) บริษัทฯ จะเคารพและไม่ล่วงละเมิดในทรัพย์สินทางปัญญา ทั�งของพนักภายในและ

บคุคลภายนอก 
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4) ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานมีการคิดสรา้งสรรคผ์ลงานทางทรัพยส์ินทางปัญญาเพื�อ

ประโยชนข์องบรษิัทฯ 

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

 บริษัทฯ ตระหนกัดีว่าขอ้มลูของบริษัทฯ ในทกุดา้นส่งผลตอ่การตดัสินใจของผูล้งทนุและผูมี้ส่วน

ไดเ้สียทกุส่วน จึงมีนโยบายการเปิดเผยขอ้มลูทั�งที�เป็นและไม่เป็นขอ้มลูทางการเงิน ดว้ยสาระที�สาํคญัคือ

ถกูตอ้ง ครบถว้น โปรง่ใส และทนัเวลา ทกุฝ่ายสามารถเขา้ถึงขอ้มลูไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั โดยผา่นชอ่งทางที�

ผูเ้กี�ยวขอ้งทกุฝ่ายเขา้ถึงขอ้มลูไดง้่าย 

 1) ผูบ้ริหารสงูสดุมอบหมายใหผู้มี้หนา้ที�เปิดเผยขอ้มลูเป็นผูด้าํเนินการเปิดเผยขอ้มลูของบรษิัทฯ 

และมีหน่วยงานกลางเป็นผูใ้ห้ข้อมูลแก่สาธารณชนและบุคคลทั�วไป ไดแ้ก่ หน่วยงานภาพลักษณ์และ

สื�อสารองคก์ร นกัลงทนุสมัพนัธ ์และเลขานกุารบรษิัท เป็นตน้ 

 2) การเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามข้อกาํหนดของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย สาํนักงาน

คณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งอย่างเคร่งครดั รวมถึงการ

เปิดเผยขอ้มูลต่อผูถื้อหุน้และสาธารณชนอย่างเท่าเทียมกนั ซึ�งนอกจากเผยแพรผ่่านช่องทางเว็บไซตข์อง

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ ยงัทาํการเผยแพรไ่วใ้นเว็บไซตข์องบริษัทฯ ซึ�งจดัทาํเป็นภาษาไทย

และภาษาองักฤษอยา่งครบถว้นอีกดว้ย 

 ขอ้มูลที�เปิดเผยอย่างสมํ�าเสมอ ไดแ้ก่ วิสยัทศัน ์ฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน รวมทั�ง

ขอ้มลูในรายงานประจาํปี  

 ขอ้มูลที�จะไม่เปิดเผยขอ้มูลที�มีนัยสาํคญั ที�ยังไม่ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณชน ใหแ้ก่

พนักงานที�ไม่ไดร้บัอนุญาต กลุ่มบุคคล หรือบุคคลอื�นใด (รวมถึงนักลงทุน สื�อมวลชนและนักวิเคราะห)์ 

จนกวา่ขอ้มลูจะไดร้บัการเปิดเผยแก่สาธารณชนแลว้ 

 ในบางสถานการณ์ บริษัทฯ อาจมีความจําเป็นในการพิจารณาเปิดเผยข้อมูลต่อ

สาธารณชนดว้ยเหตผุลทางธุรกิจ เชน่ หากเปิดเผยขอ้มลูจะมีผลตอ่การเจรจาตอ่รองทางธุรกิจของบรษิัทฯ 

 3) การจดัทาํรายงานทางการเงิน 

 แสดงความรบัผิดชอบดว้ยการจัดทาํรายงานทางการเงินอย่างถูกตอ้ง ครบถ้วน โปร่งใส และ

ทนัเวลา เพื�อรกัษาไวซ้ึ�งทรพัยส์ินของบริษัทฯ จากการสญูหายหรือนาํไปใชโ้ดยบคุคลที�ไม่มีอาํนาจ ปอ้งกนั

การทุจริตและการดาํเนินการที�ผิดปกติ เป็นไปตามมาตรฐานทางบญัชีที�รบัรองทั�วไปในประเทศไทย และ

ปฏิบตัิถกูตอ้งตามกฎหมายและประกาศที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียมีความเชื�อมั�นในรายงานทางการ

เงิน คณะกรรมการบริษทัจงึไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทาํหนา้ที�กาํกบัดแูลการจดัทาํรายงาน

ทางการเงิน ใหมี้การใชน้โยบายทางบญัชีที�เหมาะสม รวมทั�งสอบทานความถกูตอ้งและความเพียงพอของ

รายงานทางการเงิน 
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 คณะกรรมการตรวจสอบกาํหนดใหมี้การประชมุร่วมกับผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้ร่วม

ประชุมอย่างนอ้ยปีละ 1 ครั�ง เพื�อสอบถามและขอความคิดเห็นจากผูส้อบบญัชีในเรื�องต่างๆ นอกจากนี� 

ยงัมีการจดัทาํรายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตอ่รายงานทางการเงิน ซึ�งครอบคลมุเรื�องสาํคญั

ตามขอ้พึงปฏิบตัิสาํหรบัคณะกรรมการบริษัทที�ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดเ้สนอแนะไว ้โดยแสดง

ควบคูก่บัรายงานของผูส้อบบญัชีในรายงานประจาํปี 

 4) หนว่ยงานนกัลงทนุสมัพนัธ ์กลา่วถึงในหวัขอ้ 7.6.2)  

6.2)   จรรยาบรรณธุรกิจ  

บริษัทฯ จัดให้มีคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เพื�อให้กรรมการ ผู้บริหาร และ

พนักงานในกลุ่มบริษัทฯ  มีกรอบการดาํเนินงานที�มีมาตรฐานร่วมกันและยึดมั�นในคุณธรรม ตลอดจน

คาํนงึถึงผูมี้สว่นไดเ้สียกลุม่ตา่งๆ นโยบายจรรยาบรรณธุรกิจของบรษิัทฯ ระบหุลกัการที�สาํคญัประกอบดว้ย 

การปฏิบตัิหนา้ที�ดว้ยความซื�อสตัยส์จุรติ ความเสมอภาคกบัสิทธิมนษุยชนแก่ผูเ้กี�ยวขอ้ง การไม่ล่วงละเมิด

ทรพัยส์ินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ� ความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ�งแวดลอ้ม การปฏิบตัิต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

การรกัษาข้อมูลและทรพัยส์ิน และการดูแลการใชข้้อมูลภายใน โดยบริษัทฯ มีการสื�อสารและทบทวน

ปรบัปรุงแกไ้ขจรรยาบรรณธุรกิจเป็นประจาํทุกปี นอกจากนี�ไดมี้การเผยแพรจ่รรยาบรรณธุรกิจฉบบัเต็มไว้

ในเว็ปไซตข์องบรษิัทฯ และเปิดเผยในเอกสารแนบ 5 

บรษิัทฯ ไดมี้สื�อสารอยา่งชดัเจนเรื�องของคา่นิยมหลกั วฒันธรรมองคก์ร ทั�งการสื�อสารภายในและ

การสื�อสารภายนอก โดยบริษัทฯ เสริมสรา้งความเขา้ใจ และส่งเสริมใหเ้กิดพฤติกรรมที�สอดคลอ้งไปกับ

คา่นิยมหลกั และวฒันธรรมองคก์ร ทั�งในเรื�องของการทาํงานและการใชชี้วิตประจาํวนั จนสามารถเรียกว่า 

เป็น DNA ของพนกังานไดใ้นที�สดุ  

กระบวนการที�สนบัสนนุสิ�งเหล่านี � คือ ความชดัเจนเรื�องความแน่วแน่ที�เปา้หมาย การใชห้ลกัการ

บริหารของผูน้าํ การนาํใหเ้ป็นแบบอย่าง การใหก้ารสนับสนุน พฒันาบุคลากรของบริษัทฯ รวมถึงมีการ

ประเมินผลของพนกังานและหวัหนา้เฉพาะดา้นการมีบทบาทที�สง่เสรมิการใชค้า่นิยมหลกัและวฒันธรรมมา

เป็นสว่นหนึ�งของการทาํงานอยา่งมีจรรยาบรรณ    

6.3)  การเปลี�ยนแปลงและพัฒนาการที�สําคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการ
กาํกับดูแลกิจการในรอบปีที�ผ่านมา 

 บรษิัทฯ ไดร้บัการจดัอนัดบั หา้ดาว หรือ ระดบัดีเลิศ สาํหรบัโครงการสาํรวจการกาํกับดแูล

กิจการบรษิัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจาํปี 2563 โดยสถาบนัสง่เสรมิกรรมการบรษิัทไทย (IOD)  

 ที�ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั�งที� 7/2563 มีมตอินมุตักิารยื�นคาํประกาศเจตนารมณเ์ขา้

รว่มแนวรว่มตอ่ตา้นคอรร์ปัชนัของภาคเอกชนไทย 

 ไดร้บัการจดัอนัดบัเครดิตขององคก์รที�ระดบั "BBB+" จากบรษิัท ทรสิเรทติ �ง จาํกดั (TRIS) 
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 รางวลั IDC DX GameChanger ประเทศไทย ปี 2020 กา้วสูอ่งคก์รตน้แบบทรานสฟ์อรม์สู่

โลกยคุดจิิทลัไดส้าํเรจ็ 

 Outstanding Investor Relations Awards ในงาน SET Awards 2020 

6.3.1)  การทบทวนนโยบายแนวปฏิบัต ิและระบบการกาํกับดูแลกิจการ  

บริษัทฯ ไดมี้การปรับปรุงนโยบายแนวปฏิบัติและระบบการกํากับดูแลกิจการอย่างต่อเนื�อง   

ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั�งที�  2/2564 เมื�อวันที� 24 กุมภาพันธ์ 2564 ไดมี้การพิจารณาทบทวน 

ปรบัปรุงคูมื่อจรรยาบรรณของบริษัทฯ ที�สาํคญัเพิ�มเติมในดา้นการควบคมุความมั�นคงปลอดภยัของขอ้มูล

และระบบสารสนเทศของบริษัท ซึ�งรวมถึงขอ้มูลส่วนบุคคลและแนวปฏิบตัิเพิ�มเติมในเรื�องการไม่ละเมิด

ทรัพยส์ินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ� ตลอดจนปรับปรุงในส่วนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ�งแวดล้อม 

พนกังานและลกูจา้งใหส้อดคลอ้งไปกบัทิศทางการพฒันาขององคก์ร 

6.3.2)  การนาํหลักการกาํกับดูแลกิจการที�ดสีาํหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ไปปรับใช้ 

ตลอดปี 2563 บริษัทฯ ไดป้ฏิบตัิตามหลักการกาํกับดูแลกิจการที�ดี แต่อาจไม่ครอบคลุมตาม

เกณฑ ์ในเรื�องดงัตอ่ไปนี� 

1) ไม่ไดเ้ปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการที�เป็นผู้บริหารในส่วนที�ไดร้ับจากการเป็นกรรมการ

บรษิัทอื�น เพราะไมใ่ชข่อ้มลูของบรษิัทฯ 

2) ประธานกรรมการเป็นบุคคลเดียวกับประธานเจา้หนา้ที�บริหาร และเป็นตวัแทนของกลุ่มผูถื้อ

หุน้ใหญ่ อย่างไรก็ตาม โครงสรา้งคณะกรรมการของบริษัท ประกอบดว้ย กรรมการที�เป็นอิสระ 3 ใน 8 ของ

กรรมการทั�งคณะ ทาํใหเ้กิดการถ่วงดลุและสอบทานการบรหิารงานที�โปรง่ใสและรดักมุ 

3) คณะกรรมการไม่ได้กําหนดวาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการอิสระไว้ให้ไม่เกิน 9 ปี 

เนื�องจากมีความเห็นว่า กรรมการอิสระเป็นผูที้�มีความรูค้วามสามารถ และมีประสบการณม์าก ดงันั�น การ

ดาํรงตาํแหนง่กรรมการเป็นเวลานานจะชว่ยใหเ้ขา้ใจการดาํเนินธุรกิจของบรษิัทฯ ไดด้ียิ�งขึ �น 

4) บริษัทฯ ไม่ได้กําหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการ หรือผู้ที�

คณะกรรมการมอบหมายเกี�ยวกับการซื �อขายหุน้ของบริษัทฯ อย่างนอ้ย 1 วนัล่วงหนา้ ก่อนทาํการซื �อขาย 

เนื�องจากบริษัทฯ มีระเบียบขอ้บงัคบัในเรื�องการใชข้อ้มลูภายในของบริษัทฯ และนโยบายที�ครอบคลมุเรื�อง

การใชข้อ้มลูภายใน 

5) บริษัทฯ ไม่ไดก้าํหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั�งกรรมการโดยการลงคะแนนเสียงแบบ

สะสม (Cumulative Voting) เนื�องจากบริษัทฯ มีขอ้บงัคบัในการออกเสียงลงคะแนนใหหุ้น้หนึ�งหุน้มีเสียง

หนึ�งเสียง อยา่งไรก็ตาม บรษิัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอวาระการประชมุลว่งหนา้ หรือเสนอ

ชื�อบคุคลเพื�อพิจารณาเขา้รบัการเลือกตั�งเป็นกรรมการบริษัทในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ผา่นทาง

เว็บไซตข์องบรษิัทฯ ไดล้ว่งหนา้ 
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6.3.3)  ข้อมูลปฏิบัตใินเรื�องอื�นๆ ตามหลักการกาํกับกิการที�ด ีเพื�อรองรับการประเมิน  

 ไมเ่ป็น บรษิัทฯ ที�มีการทาํรายการเกี�ยวโยงที�ไมเ่ป็นธรรม ซึ�งหนว่ยงานทางการแจง้เตือนให้

ผูล้งทนุใชว้ิจารณญาณในการตดัสินใจ 

 ไม่เป็น บริษัทฯ ที�เขา้ข่ายฝ่าฝืนเกณฑเ์รื�องการดาํรงสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เรื�องกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

 ไม่เป็น บริษัทฯ ที�มีพฤติกรรมการซื �อขายหลกัทรพัยที์�ผิดปกติโดยการกระทาํของกรรมการ 

หรือผูบ้รหิารที�ไดร้บัการตดัสินและประกาศความผิดจากสาํนกังาน ก.ล.ต.  

ในการนี � คณะกรรมการบริษัทฯ ไดจ้ดัใหมี้การจดัทาํ “นโยบายการกาํกบักิจการ” และ “จรรยาบรรณ

ทางธุรกิจและจรรยาบรรณพนกังาน” โดยการเผยแพรไ่วบ้นเว็บไซตข์องบรษิัทฯ เพื�อใหบ้คุคลภายนอกและผูมี้

สว่นไดเ้สียทกุส่วนไดร้บัทราบ และยงัใชใ้นการสื�อสารภายในบรษิัทฯ เพื�อใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน 

ศกึษาทาํความเขา้ใจและสามารถนาํไปใชเ้ป็นกรอบในการดาํเนินงานไดอ้ย่างถกูตอ้งเหมาะสม  
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7) โครงสร้างการกาํกับดแูลกจิการ และข้อมูลสาํคัญเกี�ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื�นๆ 

  

 

 

7.1)  โครงสร้างการกาํกับดูแลกิจการ 
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7.2)  ข้อมูลเกี�ยวกับคณะกรรมการ 

 โครงสรา้งการจดัการของบริษัทฯ ประกอบดว้ยคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการรวม

ทั�งหมด 6 ชุด ได้แก่  คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพฒันาอย่าง

ยั�งยืน และคณะกรรมการพฒันาทรพัยากรบคุคล  โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี� 

7.2.1)  องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัท 

    ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการบรษิัท ประกอบดว้ยผูท้รงคณุวฒุิ จาํนวน 8 ทา่น  

 

 

 

 

7.2.2)  ข้อมูลคณะกรรมการบริษัท 
รายชื�อ ตาํแหน่ง ประเภทกรรมการ 

1) นายสรุชยั        เชษฐโชติศกัดิ� ประธานกรรมการบรษัิท / ประธานกรรมการบรหิาร /

ประธานกรรมการพฒันาทรพัยากรบคุคล 

กรรมการที�เป็นผูบ้รหิาร 

2) นางพรพรรณ    เตชรุง่ชยักลุ กรรมการบรษัิท / ประธานกรรมการบรหิารความเสี�ยง 

/ กรรมการพฒันาทรพัยากรบคุคล / เลขานกุารบรษัิท 

กรรมการที�เป็นผูบ้รหิาร 

              3) นายวิทวสั          เวชชบษุกร* กรรมการบรษัิท / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและ

การพฒันาอยา่งยั�งยืน / กรรมการบรหิารความเสี�ยง 

กรรมการที�เป็นผูบ้รหิาร 

       4) นายดนยัศิษฏ ์   เปสลาพนัธ ์ กรรมการบรษัิท / กรรมการบรหิารความเสี�ยง กรรมการที�เป็นผูบ้รหิาร 

5) นายโสรตัน ์      วณิชวรากิจ กรรมการบรษัิท กรรมการที�ไมเ่ป็นผูบ้รหิาร 

6) นายพิศิษฐ์       ดชัณาภิรมย ์ กรรมการบรษัิท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

กรรมการอิสระ 

7) นางวรรณสดุา   ธนสรานาต กรรมการบรษัิท / กรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

กรรมการอิสระ 

8) นายจกัรกฤศฏิ�   พาราพนัธกลุ กรรมการบรษัิท / กรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

กรรมการอิสระ 

หมายเหต ุ  * นายวิทวสั เวชชบษุกร ไดร้บัการแตง่ตั�งใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการ แทนนายดามพ ์นานา โดยมีผลตั�งแตว่นัที� 31 มกราคม 2563  

คาํนิยามซึ�งเป็นไปตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ 

 กรรมการที�เป็นผูบ้รหิาร หมายถึง กรรมการที�ดาํรงตาํแหน่งเป็นผูบ้รหิาร หรอื มีสว่นรว่มในการบรหิารงานของบรษิัทฯ 

 กรรมการที�ไมเ่ป็นผูบ้รหิาร หมายถึง กรรมการที�ไมไ่ดด้าํรงตาํแหน่งเป็นผูบ้รหิาร และ ไมม่ีสว่นรว่มในการบรหิารงานของบรษิัทฯ  

 กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการจากภายนอกที�ไม่ไดด้าํรงตาํแหน่งเป็นผูบ้ริหารหรือพนักงานประจาํของบริษัทฯ ไม่ไดเ้ป็น

กรรมการบรหิาร หรอืกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนับรษิัทฯ และเป็นอิสระจากผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูบ้รหิาร และผูท้ี�เกี�ยวขอ้ง สามารถทาํหนา้ที�

คุม้ครองผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทียมกัน และสามารถช่วยดแูลไม่ใหเ้กิดรายการที�มีความขัดแยง้ทางผลประโยชนร์ะหว่าง

บรษิัทฯ กบับคุคลที�เกี�ยวขอ้งกนั 

กรรมการที�เป็นผูบ้รหิาร  

จาํนวน 4 ทา่น 

(รอ้ยละ 50 ของกรรมการทั�งหมด) 

กรรมการที�ไมเ่ป็นผูบ้รหิาร 

จาํนวน 1 ทา่น 

(รอ้ยละ 12.25 ของกรรมการทั�งหมด) 

กรรมการอิสระ  

จาํนวน 3 ทา่น  

(รอ้ยละ 37.5 ของกรรมการทั�งหมด) 
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กรรมการผู้มีอาํนาจลงลายมือชื�อผูกพันบริษัทฯ  

 กรรมการผู้มีอ ํานาจลงลายมือชื�อผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วย นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ�  

นายดนัยศิษฏ ์เปสลาพันธ์ นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล นายวิทวัส เวชชบุษกร สองในสี�คนนี �ลงลายมือชื�อ

รว่มกนั และประทบัตราสาํคญัของบรษิัทฯ  

7.2.3)  ขอบเขตอาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการบริษัท 

 ที�ประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้น ครั�งที�  1/2546 เมื�อวันที� 13 มกราคม 2546 ไดมี้มติกาํหนดขอบเขต

อาํนาจหนา้ที�ของคณะกรรมการบริษัท ไวด้งันี �  คณะกรรมการบริษัทมีอาํนาจหน้าที�จัดการบริษัทฯ ให้

เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ์ข้อบังคับ มติของที�ประชุมผู้ถือหุ้น และมีอาํนาจมอบหมายแต่งตั�ง

กรรมการจาํนวนหนึ�งใหเ้ป็นกรรมการบริหารหรือมอบหมายใหบุ้คคลอื�นใด เพื�อดาํเนินการอย่างหนึ�งอย่างใด

หรือหลายอย่างภายใตก้ารควบคมุของคณะกรรมการบริษัทได ้เวน้แตอ่าํนาจในการดาํเนินการดงัต่อไปนี � จะ

กระทาํไดก็้ตอ่เมื�อไดร้บัอนมุตัิจากที�ประชมุผูถื้อหุน้ก่อน ทั�งนี �กาํหนดใหร้ายการที�กรรมการหรือบคุคลที�อาจมี

ความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชนอื์�นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ให้

กรรมการซึ�งมีสว่นไดเ้สียในเรื�องใด ไมมี่สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื�องนั�น 

1)  เรื�องที�กฎหมายกาํหนดใหต้อ้งไดม้ตจิากที�ประชมุผูถื้อหุน้ 

2)  การทาํรายการที�กรรมการมีส่วนไดเ้สียและอยู่ในข่ายที�กฎหมาย หรือขอ้กาํหนดของตลาด

หลกัทรพัยร์ะบใุหต้อ้งไดร้บัอนมุตัจิากที�ประชมุผูถื้อหุน้ 

 และในกรณีดงัตอ่ไปนี�จะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากที�ประชมุคณะกรรมการบรษิทั และที�ประชมุ

ผูถื้อหุน้ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ที�เขา้ประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 

1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั�งหมดหรือบางสว่นที�สาํคญั 

2) การซื �อหรือรบัโอนกิจการของบรษิัทอื�นหรือบรษิัทเอกชนมาเป็นของบรษิัทฯ 

  3) การทาํ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี�ยวกับการใหเ้ช่ากิจการของบริษัทฯ ทั�งหมดหรือบางส่วนที�

สาํคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื�นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื�นโดยมี

วตัถปุระสงคจ์ะแบง่กาํไรขาดทนุกนั 

4)  การแกไ้ขเพิ�มเตมิหนงัสือบรคิณหส์นธิหรือขอ้บงัคบั 

5)  การเพิ�มทนุ การลดทนุ การออกหุน้กู ้การควบหรือเลิกบรษิัทฯ 

6)  การใดที�พระราชบญัญัติหลกัทรพัย ์หรือประกาศตลาดหลกัทรพัยก์าํหนดใหต้อ้งไดร้บัมติจากที�

ประชมุผูถื้อหุน้ เชน่ การไดม้าหรือจาํหนา่ยไปซึ�งสินทรพัยข์องบรษิัทจดทะเบียน หรือรายการที�เกี�ยวโยงกนั 

หนา้ที�ความรบัผิดชอบ ตลอดจนอาํนาจอนมุตัขิองคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงเรื�องดงัตอ่ไปนี� 

1) ดูแลการกาํหนดวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจเป็นไปเพื�อความยั�งยืน  

โดยเป็นวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายที�สอดคลอ้งกับการสรา้งคณุค่าใหท้ั�งบริษัทฯ ลูกคา้ ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และ

สงัคมโดยรวม 
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2) ดแูลใหม้ั�นใจว่า วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธใ์นระยะเวลาปานกลางและ/หรือ

ประจาํปีของกิจการสอดคลอ้งกบัการบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกัของ บรษิัทฯ โดยมีการนาํนวตักรรม

และเทคโนโลยีมาใชอ้ยา่งเหมาะสมและปลอดภยั 

3) ดแูลการสรา้งวฒันธรรมองคก์รที�ยึดมั�นในจรยิธรรม เคารพสิทธิ และมีความรบัผิดชอบตอ่ผูถื้อหุน้ 

และผู้มีส่วนไดเ้สีย เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ�งแวดล้อม รวมทั�ง

ประพฤตตินเป็นตน้แบบ 

4) ดูแลโครงสรา้งและการปฏิบตัิของคณะกรรมการใหเ้หมาะสมต่อการบรรลุวัตถุประสงค ์และ

เปา้หมายหลกัในการประกอบธุรกิจ อยา่งมีประสิทธิภาพ 

5) ดแูลใหก้รรมการทกุคนและผูบ้ริหารปฏิบตัิหนา้ที�ดว้ยความรบัผิดชอบระมดัระวงั (Duty of Care) 

และซื�อสตัยส์จุริตตอ่องคก์ร (Duty of Loyalty) และดแูลใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และ

มตทีิ�ประชมุผูถื้อหุน้ 

6) ดแูลการประเมินผลงานของประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 

7) ดแูลการกาํหนดโครงสรา้งค่าตอบแทนที�เป็นเครื�องจูงใจใหบุ้คลากรปฏิบตัิงานใหส้อดคลอ้งกับ

วตัถปุระสงค ์เปา้หมายหลกัขององคก์ร และการกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละปัจจยัในการประเมินผลงานสาํหรบัทั�ง

บรษิัทฯ 

8) พิจารณาและอนุมัติการกําหนดและทบทวนวิสัยทัศน ์พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน

ประจาํปี และงบประมาณประจาํปี การกาํกับดูแลใหฝ่้ายจัดการดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบาย รวมถึง

แผนงานที�กาํหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

9) พิจารณาการดแูลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบริหารความเสี�ยงและการควบคมุภายใน 

10) พิจารณาการกาํหนดอาํนาจดาํเนินการที�เหมาะสมกบัความรบัผิดชอบของฝ่ายจดัการ 

11) พิจารณาการกาํหนดกรอบการจดัสรรและจดัการทรพัยากรใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล โดยคาํนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื�อให้สามารถบรรลุ

วตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกัไดอ้ย่างยั�งยืน ตลอดจนการพฒันาและงบประมาณ เชน่ นโยบายและแผนการ

บริหารจดัการบุคคล และนโยบายดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ�งจดัใหมี้กรอบการกาํกับดแูลและการบริหาร

จดัการเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัองคก์ร ที�สอดคลอ้งกับความตอ้งการของบริษัทฯ รวมทั�งดแูลใหมี้การนาํ

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการเพิ�มโอกาสทางธุรกิจและพฒันาการดาํเนินงาน การบรหิารความเสี�ยง เพื�อให้

บรษิัทฯ สามารถบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกัของบรษิัทฯ 

12) พิจารณาการตดิตามและประเมินผลการดาํเนินงาน 

13) พิจารณาการดแูลใหก้ารเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินและไม่ใช่การเงินมีความน่าเชื�อถือและตาม

ความเหมาะสม 

14) ตดิตามดแูลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชาํระหนี � 
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15) พิจารณาใหม้ั�นใจไดว้่า ในภาวะที�กิจการประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโนม้จะประสบ

ปัญหา กิจการมีแผนในการแกไ้ขปัญหา หรือมีกลไกอื�นที�จะสามารถแกไ้ขปัญหาทางการเงินได ้ทั�งนี � ภายใต้

การคาํนงึถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

16) ดแูลใหก้ารดาํเนินการตา่งๆ เป็นไปตามนโยบายการกาํกบัดแูลกิจการที�ดี และคูมื่อจรรยาบรรณ

ของบรษิัทฯ 

17) พิจารณาและอนุมัติรายการที�มีนัยสาํคัญ ตามที�กาํหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบงัคับ ประกาศ 

นโยบาย ระเบียบ มาตรฐานที�เกี�ยวขอ้ง หรืออาํนาจดาํเนินการของบรษิัทฯ  

18) พิจารณากาํหนดคุณสมบตัิของประธานเจ้าหน้าที�บริหาร (หรือเทียบเท่า) ที�ตอ้งการสรรหา  

โดยพิจารณาจากทกัษะที�จาํเป็น ตามกรอบการสรรหาผูบ้รหิารระดบัสงูสดุขององคก์ร 

คณะกรรมการบริษัท มีหนา้ที�พิจารณารายชื�อกรรมการใหม่ซึ�งไดร้บัการพิจารณากลั�นกรองแลว้ และ

นาํเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน กรรมการที�ไดร้บัการเสนอชื�อจะตอ้งพรอ้มที�จะ

ทุ่มเทเวลา ความรู ้ความสามารถที�มีใหแ้ก่บริษัทฯ และมีความเขา้ใจหนา้ที�ความรบัผิดชอบของกรรมการ 

สาํหรบักรรมการใหม่ บริษัทฯ มีกระบวนการใหข้อ้มลูเกี�ยวกบัธุรกิจและการดาํเนินงานของบริษัทฯ เพื�อให้

กรรมการใหมมี่ความรูค้วามเขา้ใจในธุรกิจของบริษัทฯ ไดเ้ป็นอยา่งด ี

นอกจากนี� มีการประเมินผลการทาํงานของคณะกรรมการบริษัทประจาํปี ตามแบบประเมิน

ตนเองของคณะกรรมการบริษัททั�งรายบุคคลและรายคณะ เพื�อเป็นการตรวจสอบการทาํงานและปรบัปรุง

ประสิทธิภาพการทาํงานของคณะกรรมการบรษิัทใหด้ียิ�งขึ �น 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที�ของประธานกรรมการ 

เพื�อทาํหน้าที� เป็นประธานในที�ประชุมคณะกรรมการ อีกทั�งลงคะแนนเสียงชี �ขาดในกรณีที�    

ที�ประชุมคณะกรรมการมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงเท่ากัน ตลอดจนทาํหน้าที�เรียกประชุม

คณะกรรมการ และเป็นประธานในที�ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมถึงปฏิบัติหน้าที�ตามกฎหมายซึ�ง

กาํหนดไวเ้ฉพาะใหเ้ป็นหนา้ที�ของประธานกรรมการ  และครอบคลมุในเรื�องดงัตอ่ไปนี� 

1) การกาํกับ ติดตาม และดแูลใหม้ั�นใจไดว้่าการปฏิบตัิหนา้ที�ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและบรรลตุามวตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกัขององคก์ร 

2) การดูแลให้มั�นใจว่ากรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองคก์รที� มี

จรยิธรรม และการกาํกบัดแูลกิจการที�ด ี

3) หารือรว่มกบักรรมการและประธานเจา้หนา้ที�บริหารเกี�ยวกบัการกาํหนดวาระการประชมุ โดยมี

มาตรการที�ดแูลใหเ้รื�องสาํคญัไดถ้กูบรรจเุป็นวาระการประชมุ 

4) การจดัสรรเวลาไวอ้ย่างเพียงพอที�ฝ่ายจดัการจะเสนอเรื�องและมากพอที�กรรมการจะอภิปราย

ประเด็นสาํคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั� วกัน การส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที�รอบคอบ ให้

ความเห็นไดอ้ยา่งอิสระ 
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5)  การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที� เป็นผู้บริหารและกรรมการที�ไม่เป็น

ผูบ้รหิาร และระหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ                                                                                                                                                                                                                  

หมายเหต ุ ประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ที�บริหารของบริษัทฯ เป็นบุคคลคนเดียวกัน แต่บริษัทฯ มีมาตรการถ่วงดลุอาํนาจระหว่าง

คณะกรรมการและฝ่ายจดัการ โดยที�ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั�งที� 4/2560  ไดม้ีมติอนมุตัิแต่งตั�งกรรมการอิสระ คือ นายพิศิษฐ์ ดชัณา

ภิรมย ์ซึ�งดาํรงตาํแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  ใหร้่วมพิจารณากาํหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื�อเป็นอีกหนึ�ง

ทางเลือกในการสรา้งความถ่วงดลุระหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ และเพื�อใหบ้รษิัทฯ มีแนวปฎิบตัิที�เป็นมาตรฐานสากลในการจดัการที�

ดี เสริมสรา้งความโปรง่ใสและประสิทธิภาพในการบริหารงานใหเ้ป็นที�ยอมรบั สรา้งความเชื�อมั�นใหเ้กิดแก่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทนุ ผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุ

ส่วน นอกจากนี� คณะกรรมการไดก้าํหนดบทบาทหนา้ที�ของประธานกรรมการไวอ้ย่างชดัเจน โดยเนน้ที�ประโยชนข์องบริษัทฯ ผูถื้อหุน้ และผูม้ี

สว่นไดเ้สียทกุฝ่ายเป็นสาํคญั และกรรมการทกุคนสามารถอภิปรายและเสนอแนะในที�ประชมุไดอ้ยา่งเป็นอิสระ รวมทั�งจดัใหก้รรมการอิสระทกุ

คนประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานกรรมการอยา่งสมํ�าเสมอทกุปี 

7.3)  ข้อมูลเกี�ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั�งคณะกรรมการชุดย่อยเพื�อช่วยกลั�นกรองรายละเอียดโดยกาํหนด

ขอบเขตอาํนาจหนา้ที�ความรบัผิดชอบไวใ้นระเบียบของแตล่ะคณะ 

 สมาชิกส่วนใหญ่ของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นกรรมการอิสระ ยกเวน้ คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั� ง ยืน และ

คณะกรรมการพฒันาทรพัยากรบคุคล ประธานกรรมการไม่ดาํรงตาํแหนง่ในคณะกรรมการชดุยอ่ยทุกคณะ 

ยกเวน้ คณะกรรมการพฒันาทรพัยากรบุคคล อีกทั�งยงักาํหนดใหก้รรมการอิสระเป็นประธานของแต่ละ

คณะดว้ย ยกเวน้ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ

การพฒันาอยา่งยั�งยืน และคณะกรรมการพฒันาทรพัยากรบคุคล ปัจจบุนั บรษิัทฯ มีคณะกรรมการชดุย่อย 

6 คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการ

บริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั�งยืน และ

คณะกรรมการพฒันาทรพัยากรบคุคล 

7.3.1)  คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบดว้ยผู้ทรงคุณวุฒิ

จาํนวน  3 ทา่น โดยมีรายนามดงัตอ่ไปนี� 

รายชื�อ ตาํแหน่ง ประเภทกรรมการ 

1) นายพิศิษฐ์                   ดชัณาภิรมย์* ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 

2) นางวรรณสดุา               ธนสรานาต กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 

3) นายจกัรกฤศฏิ�               พาราพนัธกลุ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 

หมายเหต ุ  * นายพิศิษฐ์   ดชัณาภิรมย ์ คือ กรรมการตรวจสอบที�มีความรู ้และประสบการณใ์นการสอบทานงบการเงินของบรษิัทฯ  โดยเป็น

ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขทะเบียน 966  รบัตรวจสอบบญัชีบรษิัทตา่งๆ  ซึ�งไมใ่ชบ่รษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
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ขอบเขตอาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 1) เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื�อมีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบาย การตดัสินใจทาง

ธุรกิจ ตลอดจนการกาํกบัดแูลกิจการ 

 2) พิจารณา คดัเลือก เสนอแตง่ตั�ง ถอดถอนผูส้อบบญัชี และเสนอคา่สอบบญัชีบริษัทฯ ประจาํปี 

รวมถึงประเดน็ ดงันี � 

พิจารณาความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี เช่น พิจารณาจากการใหบ้ริการอื�น นอกเหนือจาก

การสอบบญัชี  (Non-Audit Service) ที�อาจทาํใหข้าดความเป็นอิสระ เชน่ การวางระบบบญัชี เป็นตน้ 

ใหมี้การประชมุรว่มกับผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ประชมุดว้ยอย่างนอ้ย 1 ครั�ง ต่อปี 

เพื�อขอความเห็นจากผูส้อบบญัชีในเรื�องตา่งๆ 

 3) พิจารณานโยบายและแนวทางปฏิบัติของฝ่ายตรวจสอบกลางให้มีความเหมาะสมและมี

ประสิทธิผลอยา่งตอ่เนื�อง 

4)  พิจารณาทบทวนแผนงานการตรวจสอบประจาํปีของฝ่ายตรวจสอบกลาง 

5)  สอบทานใหบ้ริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายในที�มีความเหมาะและ

มีประสิทธิผล โดยสอบทานรว่มกบัผูส้อบบญัชีภายในและภายนอก รวมถึงประเดน็ ดงันี � 

ใหค้วามเห็นชอบในการแตง่ตั�ง โยกยา้ย เลิกจา้ง และพิจารณาความดีความชอบของหัวหนา้

หนว่ยงานตรวจสอบภายใน ทั�งนี �เพื�อใหห้นว่ยงานดงักลา่วมีความเป็นอิสระอยา่งแทจ้รงิ 

พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยพิจารณาจากการปฏิบตัิหนา้ที� 

และการรายงานตา่งๆ รวมถึงสายงานบงัคบับญัชาของหนว่ยงานนี�  

6) พิจารณารายงานผลการตรวจสอบรายไตรมาส และขอ้เสนอแนะของผูส้อบบญัชีทั�งภายใน

และภายนอก รวมทั�งตดิตามผลการดาํเนินการตามขอ้เสนอแนะดงักลา่ว 

7) สอบทานรายการทางการเงินของบรษิัทฯ และบริษัทย่อยรายไตรมาส ใหมี้ความถกูตอ้งเชื�อถือ

ได ้และมีการเปิดเผยขอ้มลูที�เพียงพอ ตามกระบวนการกาํกบัดแูลกิจการที�ด ี 

8) ดแูล และสอบทานใหบ้ริษัทฯ ปฏิบตัติามกฎระเบียบ หรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์และ

กฎหมายอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 

9) พิจารณารายการที�เกี�ยวโยงกัน หรือรายการที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ใหเ้ป็นไป

ตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ทั�งนี �เพื�อใหม้ั�นใจว่า รายการดงักล่าว สมเหตสุมผล และ

เป็นประโยชนส์งูสดุตอ่บรษิัทฯ 

10) พิจารณารว่มกบัผูส้อบบญัชีถึงปัญหา หรือขอ้จาํกดัที�เกิดขึ �นจากการตรวจสอบงบการเงิน 

11) จดัทาํรายงานการกาํกับดแูลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงาน

ประจาํปีของบริษัทฯ ซึ�งรายงานดงักล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ย

ขอ้มลูดงันี � 

จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ

ตรวจสอบแตล่ะทา่น 
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในประเดน็ ดงันี � 

 ความถกูตอ้งครบถว้น เป็นที�เชื�อถือไดข้องรายงานทางการเงินของบรษิัทฯ 

 ความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบรษิัทฯ 

 การปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ข้อกาํหนดของตลาด

หลกัทรพัย ์หรือกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัทฯ 

 ความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

 รายการที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

 ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมที�คณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏิบตัิหนา้ที�ตาม

กฎบตัร 

 รายการอื�นที�เห็นว่า ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทั�วไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ที�และความ

รบัผิดชอบที�ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท 

12) คณะกรรมการตรวจสอบมีอาํนาจเชิญกรรมการบรหิาร ผูบ้รหิาร หรือผูที้�เกี�ยวขอ้งมาใหข้อ้มลู 

หรือ เขา้รว่มประชมุได ้

13) การปฏิบัติการอื�นใดตามที�คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดาํรงตาํแหนง่คราวละ 3 ปี  

คณะกรรมการบรษิัทเห็นวา่ นายพิศษิฐ์   ดชัณาภิรมย ์เป็นกรรมการอิสระที�มีความรูแ้ละความ

เชี�ยวชาญดา้นบญัชีและการเงิน จงึไดแ้ตง่ตั�งใหเ้ป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

7.3.2)  คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประกอบดว้ยผูท้รงคณุวฒุิจาํนวน  

3 ทา่น ดงัรายนามตอ่ไปนี� 

รายชื�อ ตาํแหน่ง ประเภทกรรมการ 

1) นายสรุชยั         เชษฐโชติศกัดิ� ประธานกรรมการบรหิาร กรรมการที�เป็นผูบ้รหิาร 

2) นางพรพรรณ     เตชรุง่ชยักลุ กรรมการบรหิาร กรรมการที�เป็นผูบ้รหิาร 

              3) นายวิทวสั          เวชชบษุกร* กรรมการบรหิาร กรรมการที�เป็นผูบ้รหิาร 

หมายเหต ุ *นายวิทวสั เวชชบษุกร  ไดร้บัการแต่งตั�งใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการบรหิาร แทนนายดามพ ์นานา โดยมีผลตั�งแต่วนัที� 3 กมุภาพนัธ ์2563 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการบริหาร 

 ที�ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั�งที� 1/2546 เมื�อวนัที� 28 มกราคม 2546 ที�ประชมุคณะกรรมการ

บริษัท ครั�งที� 2/2556 เมื�อวนัที� 14 พฤษภาคม 2556 ที�ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั�งที� 6/2562 เมื�อวนัที� 

18 ธันวาคม 2562 และที�ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั�งที� 5/2563 เมื�อวนัที� 17 มิถุนายน 2563 ไดมี้มติ

กาํหนดขอบเขตอาํนาจหนา้ที�ของคณะกรรมการบรหิาร โดยกาํหนดใหค้ณะกรรมการบรหิารมีอาํนาจหนา้ที�

ดงัตอ่ไปนี� 
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1) มีอาํนาจพิจารณาอนมุตัิการกูห้รือใหกู้ยื้มเงิน หรือการขอสินเชื�อใดๆ จากสถาบนัการเงินรวม

ตลอดถึงการเขา้เป็นผูค้ ํ�าประกนั หรือการชาํระหรือใชจ้่ายเงินเพื�อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เช่น 

การใชจ้่ายเงินเพื�อการลงทุน และเพื�อการดาํเนินงานต่างๆ ภายในวงเงินสาํหรบัแต่ละรายการไม่เกินกว่า 

500 ลา้นบาท หรือจาํนวนเทียบเทา่ 

2) มีอาํนาจแต่งตั�ง ถอดถอนเจ้าหน้าที�ของบริษัทฯ ในตาํแหน่งที�ไม่สูงกว่าตาํแหน่งประธาน

เจา้หนา้ที�บรหิาร (เดมิใชชื้�อตาํแหนง่เป็นกรรมการผูจ้ดัการ)   

3) มีอาํนาจจดัทาํ เสนอแนะ และกาํหนดนโยบายแนวทางธุรกิจ และกลยทุธท์างธุรกิจของบริษัทฯ 

ตอ่คณะกรรมการ 

4) จดัตั�งโครงสรา้งองคก์รและการบริหาร และกรรมการบริหาร โดยใหค้รอบคลมุทกุรายละเอียด

ของการคดัเลือก การฝึกอบรม การวา่จา้ง และการเลิกจา้งของพนกังานของบรษิัทฯ 

5) กาํหนดแผนธุรกิจ อาํนาจการบริหารงาน อนุมตัิงบประมาณสาํหรบัประกอบธุรกิจประจาํปี 

และงบประมาณรายจา่ยประจาํปี และดาํเนินการตามแผนทางธุรกิจและกลยทุธท์างธุรกิจโดยสอดคลอ้งกบั

นโยบาย และแนวทางธุรกิจที�ไดแ้ถลงตอ่คณะกรรมการ 

6) ปฏิบตัหินา้ที�อื�นๆ ตามที�ไดร้บัมอบหมายในแตล่ะชว่งเวลาจากคณะกรรมการ 

อนึ�ง การอนมุตัิการเขา้ทาํรายการดงักล่าวขา้งตน้ จะตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการอนุมตัิการเขา้ทาํ

รายการที�ทาํใหค้ณะกรรมการบริหารหรือผูร้บัมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนมุตัิการเขา้

ทาํรายการที�ตนหรือบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ หรือมีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

อื�นใด (ตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ และตามที�สาํนกังานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ประกาศ

กาํหนด) ทาํกบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเวน้เป็นการอนมุตัิการเขา้ทาํรายการที�เป็นไปตามนโยบายและ

หลักเกณฑ์ที�คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอนุมัติไว้ ทั�งนี �ให้คณะกรรมการมีอาํนาจในการแก้ไข

เปลี�ยนแปลงขอบเขตอาํนาจหนา้ที�ของคณะกรรมการบรหิารไดต้ามที�จาํเป็นหรือเห็นสมควร 

7.3.3)  คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

 ณ วันที�  31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย

ผูท้รงคณุวฒุิจาํนวน 3 ทา่น โดยมีรายนามดงัตอ่ไปนี� 

รายชื�อ ตาํแหน่ง ประเภทกรรมการ 

1) นายพิศิษฐ์         ดชัณาภิรมย ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน กรรมการอิสระ 

2) นางวรรณสดุา    ธนสรานาต กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน กรรมการอิสระ 

3) นายจกัรกฤศฏิ�   พาราพนัธกลุ กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน กรรมการอิสระ 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

1) พิจารณาหลกัเกณฑ ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที�มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื�อดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการ รวมทั�งคดัเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที�ไดก้าํหนดไว ้และเสนอความเห็นต่อ

คณะกรรมการบรษิัทซึ�งจะนาํเสนอที�ประชมุผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นผูแ้ตง่ตั�งกรรมการ แบง่ไดเ้ป็น 
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กําหนดคุณสมบัติของกรรมการที�ต้องการสรรหาให้เป็นไปตามโครงสร้าง ขนาด และ

องคป์ระกอบของคณะกรรมการที�คณะกรรมการกาํหนดไว ้โดยดาํเนินการ ดงันี � 

 พิจารณาความเหมาะสมของความรู ้ประสบการณ ์และความเชี�ยวชาญของกรรมการ

โดยรวมวา่คณะกรรมการตอ้งการกรรมการที�มีคณุสมบตัลิกัษณะใดบา้ง 

 พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละคน เพื�อพิจารณาว่า กรรมการอิสระคน

ใดมีคุณสมบัติครบถ้วนหรือคนใดขาดคุณสมบัติในการเป็นกรรมการอิสระ รวมทั�ง

พิจารณาวา่ จาํเป็นตอ้งสรรหากรรมการอิสระใหมห่รือไม ่ หากมีกรรมการอิสระไมค่รบตาม

นโยบายของคณะกรรมการ 

 พิจารณาการอทุิศเวลาของกรรมการ  

สรรหาและเสนอชื�อบุคคลที�เหมาะสมที�จะมาดาํรงตาํแหน่งกรรมการให้คณะกรรมการ

พิจารณาเพื�อเสนอชื�อใหที้�ประชมุผูถื้อหุน้เป็นผูแ้ตง่ตั�ง  โดยดาํเนินการ ดงันี � 

 กาํหนดวิธีการสรรหาบคุคลเพื�อดาํรงตาํแหนง่กรรมการใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะเฉพาะของ

บรษิัทฯ 

 ดาํเนินการพิจารณารายชื�อบุคคลที�ไดร้บัการเสนอชื�อมาและคดัเลือกบุคคลที�มีคณุสมบตัิ

สอดคลอ้งกบัเกณฑค์ณุสมบตัทีิ�กาํหนดไว ้

 ตรวจสอบให้รอบคอบว่าบุคคลที�จะถูกเสนอชื�อนั�นมีคุณสมบัติตามกฎหมายและ

ขอ้กาํหนดของหนว่ยงานทางการ 

 ดาํเนินการทาบทามบคุคลที�มีคณุสมบตัิสอดคลอ้งกบัเกณฑค์ณุสมบตัิที�กาํหนดไว ้เพื�อจะ

ไดม้ั�นใจวา่ บคุคลดงักลา่วมีความยินดีจะมารบัตาํแหนง่กรรมการของบริษัท หากไดร้บัการ

แตง่ตั�งจากผูถื้อหุน้ 

 เสนอชื�อใหค้ณะกรรมการเพื�อพิจารณาและบรรจชืุ�อในหนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้ เพื�อใหที้�

ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาแตง่ตั�งตอ่ไป 

การสรรหาและแต่งตั�งประธานเจ้าหน้าที�บริหาร (หรือเทียบเท่า) แทนตาํแหน่งที�ว่างลง 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนจะพิจารณาตามหลกัเกณฑ ์ประกอบดว้ย   

 การเป็นกรรมการของบรษิัทฯ ตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ  

 ความรู้ ความสามารถ ในการดํา เนินธุ ร กิจผู้ ที� มีทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ 

คณุสมบตัิเฉพาะในดา้นต่างๆ ที�มีความจาํเป็นอย่างยิ�งและเป็นประโยชนส์ูงสุดต่อธุรกิจ

ของบรษิัทฯ  

 ประสบการณใ์นธุรกิจที�สอดคลอ้งกบักลยทุธใ์นชว่งเวลานั�นๆ และการบรหิารจดัการ  

 ประสบการณใ์นการเป็นผูน้าํขององคก์ร มีภาวะความเป็นผูน้าํสงู  

 ไดร้บัการยอมรบัจากองคก์รธุรกิจที�เกี�ยวขอ้ง  

 ไดร้บัอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิัทฯ  



บรษิัท อารเ์อส จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                        

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี/รายงานประจาํปี (แบบ 56-1 One Report) สาํหรบัรอบปี สิ �นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2563  135 

 ผา่นเกณฑก์ารพิจารณาเรื�องความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

2) พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการเพื�อเสนอความเห็นต่อ

คณะกรรมการ ซึ�งจะนาํเสนอที�ประชมุผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นผูอ้นมุตั ิ

3) พิจารณาเกณฑป์ระเมินผลประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร 

4) พิจารณากาํหนดคา่ตอบแทนประจาํปีของกรรมการ 

5) พิจารณาการเสนอขายหลกัทรพัยใ์หม่ (หรือใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื �อหุน้) ใหแ้ก่กรรมการ 

และพนักงาน โดยให้เงื�อนไขต่างๆ จูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที� เพื�อให้เกิดการสร้าง

มลูคา่เพิ�มใหผู้ถื้อหุน้ในระยะยาวและสามารถรกัษาบคุลากรที�มีคณุภาพไดอ้ย่างแทจ้รงิ แตใ่นขณะเดียวกนั

ตอ้งไมส่งูเกินไปและเป็นธรรมตอ่ผูถื้อหุน้ดว้ย  

7.3.4)  คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง  

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง ประกอบดว้ยผูท้รงคณุวฒุิจาํนวน  3 

ทา่น โดยมีรายนามดงัตอ่ไปนี� 

รายชื�อ ตาํแหน่ง ประเภทกรรมการ 

1) นางพรพรรณ          เตชรุง่ชยักลุ ประธานกรรมการบรหิารความเสี�ยง กรรมการที�เป็นผูบ้รหิาร 

              2) นายวิทวสั               เวชชบษุกร* กรรมการบรหิารความเสี�ยง กรรมการที�เป็นผูบ้รหิาร 

       3) นายดนยัศิษฏ ์        เปสลาพนัธ ์ กรรมการบรหิารความเสี�ยง กรรมการที�เป็นผูบ้รหิาร 

หมายเหต ุ * นายวิทวสั เวชชบษุกร  ไดร้บัการแตง่ตั�งใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการบรหิารความเสี�ยง โดยมีผลตั�งแตว่นัที� 12 พฤศจิกายน 2563 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั�งที�  5/2553 เมื�อวันที�  16 สิงหาคม 2553 ได้มีมติแต่งตั�ง

คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง และอนมุตัขิอบเขตอาํนาจหนา้ที�ของคณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง โดย

กาํหนดใหค้ณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง มีอาํนาจหนา้ที�ดงัตอ่ไปนี� 

1) พิจารณานโยบาย แผนงาน และการดาํเนินงานบริหารความเสี�ยง รวมถึงใหค้าํแนะนาํแก่

คณะกรรมการบรษิัท และฝ่ายจดัการในเรื�องการบรหิารความเสี�ยง 

2) กาํกับ ดูแล และสนับสนุนใหก้ารบริหารความเสี�ยงเป็นไปตามแผนงานและสาํเร็จลุล่วงใน

ระดบัองคก์ร ตลอดจนระดบัโครงการ  

3) พิจารณาความเสี�ยงที�สาํคญัของบริษัทฯ ในระดบัองคก์ร และประเมินการดาํเนินงานบริหาร

ความเสี�ยง ใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธแ์ละแผนธุรกิจของบรษิัทฯ 

4) รายงานการปฏิบตังิานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิัท  
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7.3.5)  คณะกรรมการบรรษัทภบิาลและการพัฒนาอย่างยั�งยืน  

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพฒันาอย่างยั�งยืน ประกอบดว้ย

ผูท้รงคณุวฒุิจาํนวน 3 ทา่น โดยมีรายนามดงัตอ่ไปนี� 

รายชื�อ ตาํแหน่ง ประเภทกรรมการ 

1) นายวิทวสั            เวชชบษุกร* ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพฒันาอยา่งยั�งยืน กรรมการที�เป็นผูบ้รหิาร 

              2) นางสาวกลุจรรยา   คฤหเดช** กรรมการบรรษัทภิบาลและการพฒันาอยา่งยั�งยืน ผูบ้รหิาร 

       3) นายปรญิ              เฟื� องวฒุิ*** กรรมการบรรษัทภิบาลและการพฒันาอยา่งยั�งยืน ผูบ้รหิาร 

หมายเหตุ  * นายวิทวัส เวชชบุษกร  ได้รับการแต่งตั�งให้ดาํรงตําแหน่งประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั� งยืน 

แทนนางพรพรรณ เตชรุง่ชยักลุ โดยมีผลตั�งแตว่นัที� 12 พฤศจิกายน 2563 

                   ** นางสาวกุลจรรยา คฤหเดช ได้รับการแต่งตั�งให้ด ํารงตําแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั� งยืน  

แทนนายดนยัศิษฏ ์เปสลาพนัธ ์โดยมีผลตั�งแตว่นัที� 12 พฤศจิกายน 2563 

 *** นายปริญ เฟื� องวฒุิ ไดร้บัการแต่งตั�งใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาลและการพฒันาอย่างยั�งยืน โดยมีผลตั�งแต่วนัที�  

12 พฤศจิกายน 2563 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการบรรษัทภบิาลและการพัฒนาอย่างยั�งยนื 

ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั�งที�  1/2554 เมื�อวันที�  23 กุมภาพันธ์ 2554 ได้มีมติแต่งตั�ง

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพฒันาอย่างยั�งยืน และอนมุตัขิอบเขตอาํนาจหนา้ที�ของคณะกรรมการ

บรรษัทภิบาลและการพฒันาอย่างยั�งยืน โดยกาํหนดใหค้ณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพฒันาอย่าง

ยั�งยืน มีอาํนาจหนา้ที�ดงัตอ่ไปนี� 

ด้านบรรษัทภบิาล 

1) พิจารณา ทบทวน นาํเสนอนโยบายการกาํกบัดแูลกิจการที�ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบาย

เพื�อการพัฒนาอย่างยั� งยืนของบริษัท นโยบายและแนวปฏิบัติอื�นใดที�จะสนับสนุนการดาํเนินงานของ 

บริษัทฯ ตามหลกัธรรมาภิบาล เพื�อก่อใหเ้กิดความโปรง่ใส เป็นธรรม และสนบัสนนุการเติบโตของบริษัทฯ 

อยา่งยั�งยืน 

2) ดูแลใหมี้การนาํนโยบาย แนวปฏิบตัิต่างๆ ในขอ้ 1 ไปใชพ้ัฒนาบริษัทฯ อย่างต่อเนื�อง โดย

นโยบายและแนวปฏิบตัิดงักล่าวตอ้งสอดคลอ้งและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ และขอ้เสนอแนะของ

หนว่ยงานที�กาํกบัดแูลหรือเกี�ยวขอ้ง 

3) ติดตามและทบทวนระบบงานต่างๆ ภายในองคก์รใหส้อดคล้องกับจรรยาบรรณ และแนว

ปฏิบตัิที�ดีตามที�ไดก้าํหนดไว ้รวมถึงเปรียบเทียบหลักการกาํกับดูแลกิจการที�ดีของบริษัทฯ กับหลักการ

กํากับดูแลกิจการที�ดีของมาตรฐานสากล และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื�อเสนอต่อ

คณะกรรมการบรษิัทใหท้าํการพิจารณาปรบัปรุงอยา่งสมํ�าเสมอ 

4) ปฏิบตัหินา้ที�อื�นตามที�ไดร้บัมอบหมาย 
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ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ�งแวดล้อม 

1) พิจารณา ทบทวน นาํเสนอนโยบายความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิ�งแวดลอ้ม  

2) พิจารณากลั�นกรองกิจกรรม และวางกรอบการดาํเนินงานดา้นความรบัผิดชอบต่อสงัคมและ

สิ�งแวดลอ้มของบรษิัทฯ 

3) พิจารณาและใหค้วามเห็นชอบกลยุทธ์ของบริษัทฯ เพื�อใหบ้รรลุเป้าหมายใหส้อดคล้องกับ

นโยบายดา้นสงัคมและสิ�งแวดลอ้ม 

4) พิจารณา ติดตามความกา้วหนา้ และประเมินผลสาํเร็จรวมทั�งคณุภาพของการดาํเนินกาดา้น

สงัคมและสิ�งแวดลอ้ม  

5) ปฏิบตัหินา้ที�อื�นตามที�ไดร้บัมอบหมาย 

ด้านต่อต้านการทุจริตคอรรั์ปชัน 

1) กาํหนดวิธีการ หลกัเกณฑ ์และขั�นตอนการปฏิบตัิ ใหส้อดคลอ้งกับนโยบายต่อตา้นกาทุจริต

คอรร์ปัชนั โดยใหน้าํเสนอผา่นคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิัท 

2) สง่เสรมิสนบัสนนุ รว่มผลกัดนัใหเ้กิดความรว่มมือในการปฏิบตั ิใหเ้ป็นไปตามนโยบายต่อตา้น

การทจุรติคอรร์ปัชนั         

3) ประชาสัมพันธ์ อบรม ใหค้วามรู ้แก่ผูบ้ริหาร พนักงาน รวมทั�งลูกคา้ คู่คา้ หรือผูที้�ทาํธุรกิจ

รว่มกบับรษิัทฯ ในดา้นนโยบายตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนัของบริษัทฯ  

4) สอบทาน กํากับดูแล ให้บริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที� ให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริต 

คอรร์ปัชนั การใหค้วามเห็นและรายงานตามแผนที�กาํหนด 

5) รายงานผลการปฏิบัติหน้าที�  ผลการประชุมที�ส ําคัญต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ 

คณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง เพื�อพิจารณา โดยเฉพาะกรณีที�เห็นวา่มีนยัสาํคญั 

6) ปฏิบตังิานอื�นๆ ตามที�ไดร้บัมอบหมาย 

ด้านความรับผิดชอบต่อนโยบายและมาตรการในการแจ้งเบาะแส 

1) จดัทาํนโยบายและมาตรการในการแจง้เบาะแสภายใตก้รอบของกฎหมาย หลกัเกณฑ ์ระเบียบ

ข้อบังคับของหน่วยงานที�ท ําหน้าที�กํากับดูแล ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และหนว่ยงานอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 

2) พิจารณา ทบทวน และปรบัปรุงนโยบายและมาตรการในการแจง้เบาะแสอย่างสมํ�าเสมอ 

3) รายงานผลการรบัเรื�องรอ้งเรียน การแจง้ขอ้มูลการกระทาํผิด และการทุจริตคอรร์ปัชันของ 

บรษิัทฯ เพื�อรายงานใหค้ณะกรรมการทราบ พรอ้มทั�งนาํเสนอความเห็นและขอ้เสนอแนะ เพื�อแกไ้ขปรบัปรุง

ตามความเหมาะสม 

4) ประชาสัมพันธ์แก่พนักงาน รวมถึงผู้มีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายที�มีส่วนเกี�ยวข้องกับบริษัทฯ ให้

รบัทราบถึงนโยบายและมาตรการในการแจง้เบาะแสของบรษิัทฯ 



บรษิัท อารเ์อส จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                        

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี/รายงานประจาํปี (แบบ 56-1 One Report) สาํหรบัรอบปี สิ �นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2563  138 

7.3.6)  คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล   

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ ประกอบดว้ย

ผูท้รงคณุวฒุิจาํนวน 4 ทา่น โดยมีรายนามดงัตอ่ไปนี�   

รายชื�อ ตาํแหน่ง ประเภทกรรมการ 

1) นายสรุชยั              เชษฐโชติศกัดิ�* ประธานกรรมการพฒันาทรพัยากรบคุคล กรรมการที�เป็นผูบ้รหิาร 

2) นางพรพรรณ         เตชรุง่ชยักลุ** กรรมการพฒันาทรพัยากรบคุคล กรรมการที�เป็นผูบ้รหิาร 

              3) นายชาครติ            พิชญางกรู กรรมการพฒันาทรพัยากรบคุคล  

       4) นางสาวกลุจรรยา   คฤหเดช*** กรรมการพฒันาทรพัยากรบคุคล ผูบ้รหิาร 

หมายเหต ุ * นายสรุชยั เชษฐโชติศกัดิ� ไดร้บัการแตง่ตั�งใหด้าํรงตาํแหน่งประธานกรรมการพฒันาทรพัยากรบคุคล โดยมีผลตั�งแต ่

วนัที� 20 กมุภาพนัธ ์2563   

 ** นางพรพรรณ เตชรุง่ชยักลุ ไดร้บัการแตง่ตั�งใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการพฒันาทรพัยากรบคุคล และไดล้าออกจากตาํแหน่งประธาน

กรรมการพฒันาทรพัยากรบคุคล โดยมีผลตั�งแตว่นัที� 20 กมุภาพนัธ ์2563  

 *** นางสาวกลุจรรยา คฤหเดช ไดร้บัการแตง่ตั�งใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการพฒันาทรพัยากรบคุคล โดยมีผลตั�งแตว่นัที� 20 กมุภาพนัธ ์

2563  

ขอบเขตอาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

1) นาํเสนอนโยบาย และแนวทางการบรหิารทรพัยากรบคุคล 

2) พฒันากลยทุธ ์และเทคนิควิธีเพื�อการพฒันาทรพัยากรบคุคล 

3) กาํกบั และดแูลการดาํเนินงานดา้นพฒันาทรพัยากรบคุคล 

4) พิจารณา และตดัสินใจในประเด็นที�เกี�ยวขอ้งดา้นพฒันาทรพัยากรบคุคล ตามแนวทางที�ไดร้บั

อนมุตัโิดยคณะกรรมการบรหิาร 

7.4)    ข้อมูลเกี�ยวกับผู้บริหาร 

7.4.1)   คณะผู้บริหาร 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 คณะผูบ้รหิารของบรษิัทฯ ประกอบดว้ยผูท้รงคณุวฒุิจาํนวน 5 ทา่น โดยมี

รายนามดงัตอ่ไปนี� 

รายชื�อ ตาํแหน่ง 

1) นายสรุชยั                             เชษฐโชติศกัดิ� ประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร 

2) นางพรพรรณ                        เตชรุง่ชยักลุ ประธานเจา้หนา้ที�ฝ่ายพาณิชย ์

              3) นายวิทวสั        เวชชบษุกร* ประธานเจา้หนา้ที�ฝ่ายการเงิน 

   4) นายดนยัศิษฏ ์       เปสลาพนัธ ์ ประธานเจา้หนา้ที�ฝ่ายกฎหมาย 

       5) นางสาวกลุจรรยา                 คฤหเดช กรรมการพฒันาทรพัยากรบคุคล 

หมายเหต ุ ผูบ้ริหาร หมายถึง ผูบ้ริหารตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ที�กจ. 17/2551 เรื�อง การ

กาํหนดบทนิยามในประกาศเกี�ยวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์

 * นายวิทวสั เวชชบษุกร  ไดร้บัการแตง่ตั�งใหด้าํรงตาํแหน่งประธานเจา้หนา้ที�ฝ่ายการเงิน แทนนายดามพ ์นานา โดยมีผลตั�งแต่วนัที� 

3 กมุภาพนัธ ์2563 
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ขอบเขตอาํนาจหน้าที�ของประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

ที�ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั�งที� 1/2546 เมื�อวนัที� 28 มกราคม 2546 ที�ประชมุคณะกรรมการ

บริษัท ครั�งที�  2/2556 เมื�อวันที� 14 พฤษภาคม 2556 และที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั�งที�  6/2562  

เมื�อวนัที� 18 ธันวาคม 2562 ไดมี้มติกาํหนดขอบเขตอาํนาจหนา้ที�ของประธานเจา้หนา้ที�บริหาร (เดิมใชชื้�อ

ตาํแหน่งเป็นกรรมการผูจ้ดัการ) โดยกาํหนดใหป้ระธานเจา้หนา้ที�บริหาร มีอาํนาจอนมุตัิในการดาํเนินการ

ใดๆ ที�จาํเป็นหรือเกี�ยวเนื�องกบัการดาํเนินงานตามธุรกิจปกตขิองบรษิัทฯ ภายในวงเงินสาํหรบัแตล่ะรายการ

ไม่เกินกว่า 50 ลา้นบาท หรือจาํนวนเทียบเท่า ทั�งนี � การอนุมัติการทาํรายการดงักล่าวขา้งตน้ ประธาน

เจา้หนา้ที�บรหิารไมมี่อาํนาจในการดาํเนินการใดๆ หรือเกี�ยวกบัรายการที�เกี�ยวโยงกนั รายการการไดม้าหรือ

จาํหน่ายไปซึ�งสินทรพัยที์�สาํคญัของบริษัทฯ และ/หรือรายการหรือเรื�องที�ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร หรือ

บคุคลที�อาจมีความขดัแยง้ มีสว่นไดส้ว่นเสีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นลกัษณะอื�นใดที�จะ

ทําขึ �นกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในกรณีดังกล่าว รายการหรือเรื�องดังกล่าวจะต้องนําเสนอต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการของบรษิัทฯ (แลว้แตก่รณี) เพื�อพิจารณาอนมุตั ิ

7.4.2)  นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูง (รวมประธาน

เจ้าหน้าที�บริหาร) 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการบริหารและ

ผูบ้ริหารระดบัสงู (รวมประธานเจา้หนา้ที�บริหาร) ใหส้อดคลอ้งกบัผลการปฏิบตัิหนา้ที� โดยพิจารณาปัจจยั

ต่างๆ จากหนา้ที�ความรบัผิดชอบ ผลการดาํเนินงานทางธุรกิจ การดาํเนินงานตามนโยบายที�ไดร้บัจาก

คณะกรรมการบริษัท การบริหารงานภายใตส้ภาวการณเ์ศรษฐกิจและสงัคม ความสามารถในการพฒันา

ธุรกิจ รวมถึงการปรบัปรุงประสิทธิภาพในการดาํเนินงานใหด้ีขึ �นในแต่ละปี และนาํเสนอค่าตอบแทนของ

กรรมการบริหารและผูบ้ริหารระดบัสงู (รวมประธานเจา้หนา้ที�บริหาร) ที�เหมาะสมตอ่คณะกรรมการบริษัท

เพื�อพิจารณาอนมุตัติอ่ไป 

7.4.3)  ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูง 

บรษิัทฯ มีผูบ้รหิารระดบัสงู 5 ทา่น โดยมี 3 ทา่น ดาํรงตาํแหนง่กรรมการบรหิารควบคูไ่ปดว้ย 

ค่าตอบแทนที�เป็นตัวเงนิ  

 คา่ตอบที�เป็นตวัเงินจาํนวน 53.55 ลา้นบาท เป็นสว่นของเงินเดือน โบนสั และคา่ตอบแทนอื�น 

 สวสัดกิารอื�นจาํนวน 1.67 ลา้นบาท เป็นสว่นของการจา่ยเงินสมทบเขา้กองทนุสาํรองเลี �ยงชีพ 

(มีผูบ้รหิารระดบัสงูเป็นสมาชิกกองทนุ 4 ทา่น) 

โดยค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผูบ้ริหารคิดเป็นรอ้ยละ 6.61 ของค่าตอบแทนรวมทั�ง

บรษิัทฯ  

ค่าตอบแทนที�ไม่เป็นตัวเงนิ  

 รถประจาํตาํแหนง่ การตรวจสขุภาพประจาํปี การฝึกอบรมตา่งๆ เป็นตน้   
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การเปลี�ยนแปลงการถอืครองหลักทรัพย ์และ สัญญาซื�อขายล่วงหน้าที�อ้างอิงราคาหรือผลตอบแทนในหุ้นของบริษัทฯ (Single Stock Future)  

ของกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 

หมายเหต ุ * นายวิทวสั เวชชบษุกร  ไดร้บัการแตง่ตั�งใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการแทนนายดามพ ์นานา โดยมีผลตั�งแตว่นัที� 31 มกราคม 2563

ลําดับ รายชื�อ 
จํานวนหุ้นสามัญ จํานวนสัญญา 

31 ธันวาคม 2562 เพิ�มขึ�น/(ลดลง) 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 เพิ�มขึ�น/(ลดลง) 31 ธันวาคม 2563 

1) นายสุรชยั                   เชษฐโชติศกัดิ�  201,268,300 18,931,700 220,200,000 8,500 300 8,800 
คู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - 

2) นางพรพรรณ                 เตชรุ่งชยักุล - - - - - - 
คู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - 

3) นายวทิวสั                        เวชชบุษกร* - - - - - - 
คู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - 

4) นายดนยัศิษฏ ์                เปสลาพนัธ์ - 550,000 550,000 - - - 

คู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - 

5) นายโสรัตน์                     วณิชวรากิจ 98,000,000 - 98,000,000 - - - 

คู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - 

6) นายพิศิษฐ ์                   ดชัณาภิรมย ์ - - - - - - 
คู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - 

7) นางวรรณสุดา                 ธนสรานาต - - - - - - 
คู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - 

8) นายจกัรกฤศฏิ�               พาราพนัธกุล - - - - - - 
คู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - 

9) นางสาวกุลจรรยา                คฤหเดช - 3,000 3,000 - - - 

คู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - 



บรษิัท อารเ์อส จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                        

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี/รายงานประจาํปี (แบบ 56-1 One Report) สาํหรบัรอบปี สิ �นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2563                         141 

7.5)   ข้อมูลเกี�ยวกับพนักงาน 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 บรษิัทฯ มีจาํนวนพนกังานทั�งสิ �น 1,386 คน โดยจา่ยผลตอบแทนดงันี � 

ค่าตอบแทนที�เป็นตัวเงนิ  

 ค่าตอบแทนที� เป็นตัวเงินจํานวน 781.06 ล้านบาท เป็นส่วนของเงินเดือน โบนัส และ

คา่ตอบแทนอื�น 

 สวสัดิการอื�นจาํนวน 21.24 ลา้นบาท เป็นส่วนของการจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนสาํรองเลี �ยง

ชีพ (มีพนกังานเป็นสมาชิกกองทนุ 756 คน คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 78 ของพนกังานที�มีสิทธิ�) 

ค่าตอบแทนที�ไม่เป็นตัวเงนิ  

 สิทธิ�ซื �อสินคา้ อาหาร และเครื�องดื�มของบรษิัทฯ ในราคาพนกังาน  

 รถรบั-สง่พนกังาน ระหวา่งสาํนกังานไปยงัสถานีรถไฟฟ้า 

 อปุกรณป์อ้งกนัการแพรร่ะบาดของเชื �อโควิด-19 เชน่ หนา้กากอนามยั 

 สนบัสนนุอาหารกลางวนัในชว่งสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชื �อโควิด-19 

รายละเอียดจาํนวนพนักงานแยกตามกลุ่มธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 

แยกตามประเภทธุรกิจ 
จํานวนพนักงานประจําและสัญญาจ้าง (คน) 

เพศชาย (คน) สัดส่วน 

(ร้อยละ) 

เพศหญิง (คน) สัดส่วน 

(ร้อยละ) 

รวม  

(คน) 

ธุรกิจพาณิชย ์ 158 11.40 485 35.00    643 
ธุรกิจสื�อโทรทศัน์ 235 16.96 157 11.32 395 
ธุรกิจสื�อวทิย ุ 26 1.88 21 1.52 47 
ธุรกิจเพลง 16 1.15 14 1.00 30 
อื�นๆ 141 10.17 133 9.60 274 

รวมจํานวนพนักงาน 576 41.56 810 58.44 1,386 

 บริษัทฯ มีการจา้งงานผูพ้ิการหรือกลุ่มผูด้อ้ยโอกาสอื�นๆ จาํนวน 2 คน โดยตามกฎหมายบริษัทฯ 

ตอ้งจา้งงานทั�งสิ �น 14 คน ซึ�งในส่วนที�ยงัไม่ครบนี �บริษัทฯ มีการส่งเงินสมทบเขา้กองทุนฯ ตามกฎหมาย

อยา่งครบถว้นเรียบรอ้ยแลว้ 

ค่าตอบแทนและสวัสดกิารพนักงาน 

 บริษัทฯ ใหค้วามสาํคญักบันโยบายการจ่ายคา่ตอบแทนและสวสัดิการใหก้บัพนกังานทกุคน เพื�อ

สรา้งความมั�นใจว่าบริษัทฯ จะสามารถรกัษาพนกังานผูมี้ผลการปฏิบตัิงานที�ดีมีประสิทธิภาพใหร้่วมเป็น

สว่นหนึ�งกบับรษิัทฯ ไดเ้ป็นอยา่งดี  

 ภายใตส้ถานการณก์ารแข่งขนัของธุรกิจในปัจจุบนั พนกังานจะไดร้บัการพิจารณาค่าตอบแทน

และสวสัดิการในอตัราที�เหมาะสม เป็นธรรม เท่าเทียมกัน และเป็นไปตามมาตรฐานค่าตอบแทนในธุรกิจ

ประเภทเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนั โดยมุ่งหวงัที�จะสรา้งแรงบนัดาลใจและแรงจงูใจใหเ้กิดรกัและผกูพนัธต์อ่
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บริษัทฯ รวมถึงสรา้งกาํลงัใจใหพ้นกังานสามารถสรา้งผลงานที�จะช่วยนาํพาบริษัทฯ สู่ความเจริญเติบโตได้

อยา่งมั�นคงตอ่ไป 

องคป์ระกอบของค่าตอบแทน  

 บรษิัทฯ กาํหนดองคป์ระกอบของคา่ตอบแทนทั�งในระยะสั�นและระยะยาว ดงันี �  

 1) เงินเดือนและโบนสัประจาํปี โดยพิจารณาจากตําแหน่งงาน บทบาท หน้าที�  และความ

รบัผิดชอบของพนักงานแต่ละคน ซึ�งรวมถึงประสบการณ์ที�เกี�ยวขอ้งกับบทบาทหนา้ที�ความรับผิดชอบ 

นอกจากนี� จะพิจารณาการปรบัเพิ�มขึ �นตามผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ทั�งในระยะสั�น ระยะยาว และ

อตัราเงินเฟ้อ ซึ�งประกอบดว้ย  

 1.1) เปา้หมายภาพรวมของบรษิัทฯ จะพิจารณาจากตวัเลขการเจรญิเตบิโตของรายไดข้าย  

ผลกาํไร การบรหิารจดัการตน้ทนุ และคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารงาน  

 1.2) เปา้หมายของฝ่ายงาน จะพิจารณาจากผลการดาํเนินงานของฝ่ายที�ไดร้บัการมอบหมายจาก

บรษิัทฯ  

  1.3) การพิจารณาเป็นรายบุคคลดว้ยการวัดผลการปฏิบตัิงานตามหลัก Objectives and Key 

Results (OKR)  

 2) สวสัดกิารตา่ง ๆ  

 โดยอา้งอิงตามสญัญาการจา้งงานของพนกังานแตล่ะราย และตามตาํแหน่งหนา้ที�ของพนกังาน 

เพื�อความรูส้ึกมั�นคงในการดาํรงชีวิต เช่น ค่าล่วงเวลา การจดัทาํประกันชีวิต ประกันอุบตัิเหต ุสวสัดิการ 

ค่ารกัษาพยาบาล การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน การตรวจสุขภาพประจาํปี และเงินช่วยเหลือต่างๆ  

เป็นตน้  

 บริษัทฯ ไดจ้ดทะเบียนจดัตั�งกองทุนสาํรองเลี �ยงชีพตามพระราชบญัญัติกองทุนสาํรองเลี �ยงชีพ 

พ.ศ. 2530 ซึ�งเป็นการแสดงถึงการปฏิบตัิที�เป็นรูปธรรมของบรษิัทฯ ในการดแูลพนกังานอยา่งยั�งยืนในระยะ

ยาว โดยพนักงานสามาถเลือกแผนการลงทุนในกองทุนสํารองเลี �ยงชีพตามความต้องการและ 

ตามระดบัความเสี�ยงของตนเองไดอี้กดว้ย ในปี 2563 บริษัทฯ ไดท้าํการสมทบกับกองทุนสาํรองเลี �ยงชีพ  

เค มาสเตอร ์พลู ฟันด ์โดยมีรายละเอียดเงินสะสมและเงินสมทบ ดงันี � 

อายุงาน 
ของพนักงาน 

อัตราเงนิ 
สะสม/สมทบ 

อัตราการจ่ายเงนิสมทบ 
(ส่วนของนายจ้าง) 

อัตราเงนิสมทบที�ได้รับจากบริษัท 
(กรณีสิ�นสุดการเป็นสมาชกิกองทุน) 

นอ้ยกวา่ 2 ปี 2-3 % ของเงินเดือน 
สมทบเทา่กบั % สะสมของสมาชิก  

แตไ่มเ่กิน 3 % 
0% 

2-5 ปี 2-5 % ของเงินเดือน 
สมทบเทา่กบั % สะสมของสมาชิก  

แตไ่มเ่กิน 5 % 
50% 

5 ปีขึ �นไป 2-7 % ของเงินเดือน 
สมทบเทา่กบั % สะสมของสมาชิก  

แตไ่มเ่กิน 7 % 
100% 
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 3) กรณีเลิกจา้ง  

 กรณีที�บรษิัทฯ เลิกจา้งโดยที�พนกังานไมไ่ดก้ระทาํความผิดอนัทาํใหบ้ริษัทฯ มีสิทธิ�เลิกจา้งไดท้นัที 

บริษัทฯ จะบอกกล่าวการเลิกจา้งใหพ้นกังานรบัทราบก่อนถึงกาํหนดการจ่ายคา่จา้ง 1 งวดการจ่ายคา่จา้ง 

หรืออย่างชา้ในวนัจ่ายคา่จา้ง เพื�อใหมี้ผลในการเลิกจา้งในงวดการจ่ายคา่จา้งคราวถดัไป หรือหากบริษัทฯ 

ไมป่ระสงคใ์หพ้นกังานทาํงานตอ่ไปหลงัจากบอกเลิกจา้ง บรษิัทฯ จะจา่ยคา่จา้งแทนการบอกกล่าวลว่งหนา้ 

เท่ากับระยะเวลาที�ตอ้งบอกกล่าวล่วงหนา้ และจะจ่ายค่าตอบแทนชดเชยใหใ้นอตัราเงินเดือนขั�นสุดทา้ย

และตามระยะเวลาการทาํงานตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงานกาํหนดไว ้

 โดยหลักการที�ส ําคัญคือ บริษัทฯ จะพิจารณาค่าตอบแทนของพนักงานและลูกจ้างตาม

รายละเอียดที�ระบุไว้หนังสือสัญญาการจ้างงาน สาํหรับการปรับเพิ�มขึ �นของแต่ละองคป์ระกอบของ

คา่ตอบแทนดงักล่าว จะพิจารณาจากอตัราการเติบโตของผลการดาํเนินงานทั�งในส่วนของรายได ้และกาํไร 

ในแตล่ะปีเป็นสาํคญั ซึ�งสอดคลอ้งกบัผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในระยะสั�น และจะพิจารณาการปรบั

เพิ�มขึ �นของอตัราคา่ตอบแทนใหค้รอบคลมุเงินเฟ้อในแตล่ะปีดว้ย โดยบริษัทฯ จะใหค้วามสาํคญัสาํหรบัผล

การดาํเนินงานในแต่ละปีที�จะเกิดขึ �น เพื�อพิจารณาว่าเป็นไปตามเป้าหมายทางธุรกิจที�กาํหนดไวใ้นระยะ

ยาวหรือไม ่อยา่งไรก็ตาม สาํหรบัการพิจารณาคา่ตอบแทนของพนกังานใน รูปแบบอื�นๆ เชน่ การเสนอขาย

หลกัทรพัยต์อ่พนกังาน  โครงการสะสมหุน้สาํหรบัพนกังาน บริษัทฯ จะพิจารณาตามช่วงเวลาที�เหมาะสม

ตอ่ไป 

7.6 ) ข้อมูลสาํคัญอื�นๆ 
 

7.6.1) ข้อมูลเลขานุการบริษัท ผู้ควบคุมดูแลการทําบัญชีของบริษัทฯ หัวหน้างานตรวจสอบ

ภายใน และหัวหน้างานกาํกับดูแลการปฏิบัตงิานของบริษัทฯ 

เลขานุการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทมีการแต่งตั�งบุคคลากรของบริษัทฯ ซึ�งเป็นผูที้�มีคณุวุฒิ และประสบการณ์

เขา้ดาํรงตาํแหน่งเลขานุการบริษัท ปฏิบตัิหนา้ที�ตามที�กาํหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของ

พระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที� 4) พ.ศ.2551 ซึ�งมีผลใชบ้งัคบัในวนัที� 31 สิงหาคม 

2551 ดว้ยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื�อสัตยส์ุจริต รวมทั�งตอ้งปฏิบัติใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบับริษัทฯ มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที�ประชุมผูถื้อหุน้ ทั�งนี �หนา้ที�และ

ความรบัผิดชอบ มีดงันี �  

1) จัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม

ขอ้กาํหนดของกฎหมาย ขอ้บงัคบัที�เกี�ยวขอ้ง และขอ้พงึปฏิบตัทีิ�ด ี

2) ให้คาํปรึกษาและข้อเสนอแนะเบื �องตน้แก่คณะกรรมการบริษัท ในประเด็นที�เกี�ยวข้องกับ

กฎระเบียบขอ้บงัคบัของหนว่ยงานทางการที�กาํกบัดแูล และขอ้พงึปฏิบตัดิา้นการกาํกบัดแูลกิจการที�ด ี



บรษิัท อารเ์อส จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                        

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี/รายงานประจาํปี (แบบ 56-1 One Report) สาํหรบัรอบปี สิ �นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2563                         144 

3) เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียที�รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารและจัดส่งสําเนา

รายงานการมีส่วนไดเ้สียตามมาตรา 89/14 ใหป้ระธานคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 

7 วนัทาํการนบัแตว่นัที�บรษิัทฯ ไดร้บัรายงานนั�น 

4) ดแูลการเปิดเผยขอ้มลูและรายงานสารสนเทศตา่งๆ ตอ่หนว่ยงานที�กาํกบัดแูลและสาธารณชน 

ใหถ้กูตอ้งครบถว้นตามกฎหมาย 

5) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที�กาํกับดแูล เช่น สาํนกังานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์

ที�ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั�งที� 1/2551 เมื�อวนัที� 29 กมุภาพนัธ ์2551 ไดมี้มตแิตง่ตั�งใหน้าง

พรพรรณ เตชรุง่ชยักลุ ดาํรงตาํแหนง่เป็นเลขานกุารบรษิัท โดยมีประวตัดิงันี �  

ชื�อ-สกุล นางพรพรรณ        เตชรุง่ชยักลุ 

ตาํแหน่ง กรรมการ / กรรมการบรหิาร / ประธานกรรมการบรหิารความเสี�ยง  / กรรมการ

พฒันาทรพัยากรบคุคล / เลขานกุารบรษัิท และประธานเจา้หนา้ที�ฝ่ายพาณิชย ์                                                                                                                 

อาย ุ 50   ปี 

คุณวุฒทิางการศึกษา - ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต (MBA)  

  สถาบนัศศินทรแ์หง่จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  

- ปรญิญาตร ีสถิตศิาสตรบณัฑติ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

หลักสูตรการอบรม - Executive Development Program (EDP) รุน่ที� 4 ปี 2552 / 

  Director Certification Program (DCP) รุน่ที� 87 ปี 2550 

  จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู (หลกัสตูร วตท.) รุน่ที� 23  

  จากสถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

สัดส่วนการถอืหุ้น ไมม่ี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ไมม่ี                                             

ประสบการณท์าํงาน 20 ก.พ. 2563 - ปัจจบุนั    

กรรมการพฒันาทรพัยากรบคุคล                  บรษัิท อารเ์อส จาํกดั (มหาชน) 

15 ตลุาคม 2562 - ปัจจบุนั  

ประธานเจา้หนา้ที�ฝ่ายพาณิชย ์                    บรษัิท อารเ์อส จาํกดั (มหาชน) 

2554 -11 พ.ย. 2563   

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล                    บรษัิท อารเ์อส จาํกดั (มหาชน) 

2551 - ปัจจบุนั  

เลขานกุารบรษัิท                                         บรษัิท อารเ์อส จาํกดั (มหาชน) 

2550 - ปัจจบุนั  

ประธานเจา้หนา้ที�ฝ่ายปฏิบตัิการ                  บรษัิท อารเ์อส จาํกดั (มหาชน) 

2547 - ปัจจบุนั  
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กรรมการบรษัิท และกรรมการบรหิาร             บรษัิท อารเ์อส จาํกดั (มหาชน) 

2547-19 ก.พ. 2563 

ประธานกรรมการพฒันาทรพัยากรบคุคล       บรษัิท อารเ์อส จาํกดั (มหาชน) 

 

ผู้ควบคุมดูแลการทาํบัญชีของบริษัท 

ชื�อ - สกุล นางนวลทรง  ลมิปนารกัษ ์

ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการบญัชีอาวโุส / ผูค้วบคมุดแูลการจดัทาํบญัชี 

อาย ุ 49 ปี 

คุณวุฒทิางการศึกษา ปรญิญาตร ีบญัชีบณัฑติ มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

สัดส่วนการถอืหุน้ ไมม่ี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไมม่ี 

ประสบการณท์าํงาน 1 ธนัวาคม 2549 - ปัจจบุนั   

ผูอ้าํนวยการบญัชีอาวโุส           บรษัิท อารเ์อส จาํกดั (มหาชน) 

 นอกจากนี� บริษัทฯ ไดม้อบหมายให ้นางสาวกรพินธุ ์นาคศภุรงัษี ดาํรงตาํแหน่งเป็นหวัหนา้งาน 

ผู้ตรวจสอบภายใน และมอบหมายให้สาํนักกฎหมายของบริษัทฯ ทาํหน้าที� เป็นหน่วยงานกํากับการ

ปฏิบตังิาน (Compliance Unit) มีหนา้ที�ความรบัผิดชอบในการกาํกบัดแูลการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ/กลุ่ม

บริษัทฯ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั นโยบาย และขอ้กาํหนดของหน่วยงานราชการที�

เกี�ยวขอ้ง หรือหน่วยงานอื�นที�เกี�ยวขอ้งกับการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยสาํนักกฎหมายของบริษัทฯ  

ไดม้อบหมายให้นางสาวพัชรีย ์มณีธรรมวงศ ์ดาํรงตาํแหน่งเป็นหัวหน้างานกาํกับดูแลการปฏิบัติงาน 

 โดยประวัติของหัวหนา้งานผูต้รวจสอบภายในและหัวหนา้งานกาํกับดูแลกิจการปฏิบตัิงานแสดงอยู่ใน

เอกสารแนบ 3  

7.6.2)   งานนักลงทุนสัมพันธ ์ 

ในปี 2563 บรษิัทฯ เล็งเห็นถึงความสาํคญัของการพฒันาอยา่งยั�งยืน ซึ�งเป็นสว่นประกอบหลกัใน

การผลกัดนัองคก์รใหเ้ติบโต ตอบรบักบักระแสการเปลี�ยนแปลงของโลก สรา้งทางเลือกใหก้องทนุทั�งในและ

ต่างประเทศใหส้ามารถลงทุนในบริษัทฯ ไดเ้พิ�มขึ �น และเพื�อใหส้อดรบักับนโยบายตลาดหลักทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย ซึ�งมุ่งสรา้งภูมิคุม้กันตลาดทุนดว้ยหลักบรรษัทภิบาล และรองรับความเปลี�ยนแปลงจาก

สถานการณต์่างๆ จึงมุ่งมั�นพฒันาตลาดทุนไทยใหเ้กิดความยั�งยืน ดว้ยการผลกัดนันโยบายส่งเสริมการ

เติบโตเชิงปริมาณและคุณภาพไปพรอ้มกับการสรา้งสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ�งแวดลอ้ม ดงันั�น  

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ จึงไดข้ยายขอบเขตงานเป็น “ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และการพัฒนาอย่างยั� งยืน” 

เพิ�มความรบัผิดชอบใหค้รอบคลมุถึงการพฒันาอย่างยั�งยืนเขา้รว่มกับการส่งเสริมการใหข้อ้มลูแก่ผูมี้ส่วน

ไดเ้สียทกุฝ่ายอยา่งถกูตอ้งและตรงเวลา  
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รายละเอียดของงานนักลงทุนสัมพันธแ์ละการพัฒนาอย่างยั�งยนื ดังนี�       

 หวัหนา้งานนกัลงทุนสมัพนัธ ์: นางสาวทิพยน์ิภา คณานบั ตาํแหน่งผูช้่วยผูอ้าํนวยการฝ่ายนัก

ลงทนุสมัพนัธแ์ละการพฒันาอยา่งยั�งยืน 

โทรศพัท ์: +66 2037 8126 หรอื 8128   เว็บไซต ์: http://ir.rs.co.th  อีเมล : ir@rs.co.th  

เฟซบุ๊ก : https://facebook.com/RSInvestorRelations/ ทวิตเตอร ์: https://twitter.com/rs_ir   LINE : ir_rs 

 นอกจากนี �ในรอบปี 2563 บริษัทฯ ไดพ้บและใหข้อ้มลูตอ่นกัวิเคราะห ์ผูถื้อหุน้และนกัลงทนุทั�งใน

ประเทศและตา่งประเทศอยา่งตอ่เนื�องผา่นกิจกรรมตา่งๆ ดงันี � 

 การจดัประชุมนกัวิเคราะห ์เพื�อแถลงผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในทุกไตรมาส โดยเปิด

โอกาสให้นักวิเคราะห์ได้พบปะผู้บริหารเพื�อตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ และนําเสนอเอกสาร

ประกอบการประชมุผา่นเว็บไซตข์องบรษิัทฯ 

 การเข้าร่วมงานที�จัดขึ �นโดยตลาดหลักทรัพยแ์ละบริษัทหลักทรัพยใ์นการพบปะนักลงทุน

สถาบนั และนกัลงทนุตา่งชาต ิเพื�อเปิดโอกาสใหน้กัลงทนุทั�งในและตา่งประเทศและผูถื้อหุน้ไดพ้บปะพูดคยุ

กบัผูบ้ริหารระดบัสงูของบริษัทฯ เพื�อตอบขอ้สงสยัในประเด็นตา่งๆ และทราบถึงแนวทางการดาํเนินงานใน

อนาคต รวมถึงกลยุทธใ์หม่ๆ และความร่วมมือกับพนัธมิตรในดา้นต่างๆ ที�ไดด้าํเนินการระหว่างปี 2563 

ไดแ้ก ่

- งานบรษิัทจดทะเบียนพบผูล้งทนุ (Opportunity Day) จดัโดยตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

- งานพบปะกองทนุในประเทศ จดัโดยบรษิัทหลกัทรพัย ์เคทีบีเอสที จาํกดั (มหาชน)  

- งานพบปะกองทนุในประเทศ จดัโดยบรษิัทหลกัทรพัย ์ฟินนัเซีย ไซรสั จาํกดั (มหาชน) 

- งานพบปะกองทนุและนกัลงทนุในประเทศ จดัโดยบรษิัทหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

- งาน BLS Thai Corporate Day จดัโดยบรษิัทหลกัทรพัย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) 

- งาน Thai retail sentiment after reopening businesses Conference จดัโดยบรษิัทหลกัทรพัย ์

ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

- งาน TISCO Exclusive Talk จดัโดยบรษิัทหลกัทรพัย ์ทิสโก ้จาํกดั 

- งาน Thai Corporate Day จดัโดยบรษิัทหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จาํกดั 

- งาน MBKET’s Corporate Day จดัโดยบรษิัทหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จาํกดั 

(มหาชน) 

- งาน Corporate Day จดัโดยบรษิัทหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จาํกดั 

 ผูบ้ริหารและทีมนักลงทุนสัมพันธ์เดินทางไปพบและพูดคุยเกี�ยวกับภาพรวมเศรษฐกิจไทย 

ภาพรวมอตุสาหกรรม และผลประกอบการของบริษัทฯ รวมถึงการเติบโตของธุรกิจใหม่ แก่นกัวิเคราะห ์นกั

ลงทนุ และกองทนุทั�งในและตา่งประเทศ รวมถึงผูบ้รหิารใหส้มัภาษณผ์่านสื�อลงทนุตา่งๆ โดยในปีที�ผ่านมา 

ส่วนใหญ่เป็นการจัดแบบ Virtual Conference เพื�อใหส้อดคลอ้งกับการเวน้ระยะห่างทางสงัคม และเกิด

การบริหารเวลาใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุด นอกจากนี� ภายหลังการยา้ยสาํนักงานใหญ่แห่งใหม่ตั�งแต่เดือน
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กมุภาพนัธ ์ปี 2563 เป็นตน้มา บริษัทฯ ไดมี้โอกาสตอ้นรบันกัลงทนุและกองทนุ เปิดใหเ้ยี�ยมชมหนว่ยธุรกิจ

ตา่งๆ ทั�งธุรกิจพาณิชย ์สื�อโทรทศันแ์ละวิทย ุเพื�อใหเ้ขา้ใจระบบการทาํงานรว่มกนัของทกุธุรกิจเพิ�มขึ �น  

 นอกจากนี� บริษัทฯ ไดจ้ัดทาํแบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี (แบบ 56-1 One Report) 

เผยแพรท่างระบบ SETPortal ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และในเว็บไซตข์องบริษัทฯ รวมถึงไดจ้ดัทาํในรูปแบบ

อเิล็กทรอนิกส ์QR Code สาํหรบัผูถื้อหุน้ในงานประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 

7.6.3)  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) 

บรษิัทฯ และบรษิัทยอ่ยจา่ยคา่ตอบแทนการสอบบญัชี ใหแ้ก ่

 ผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ ในรอบปีบญัชีที�ผา่นมา มีจาํนวนเงินรวม 5,350,000 บาท 

 สาํนกังานสอบบญัชีที�ผูส้อบบญัชีสงักดั บคุคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและสาํนกั

งานสอบบญัชีที�ผูส้อบบญัชีสงักดั ในรอบปีบญัชีที�ผา่นมา –ไมมี่- 

ค่าบริการอื�นที�นอกเหนือจากงานสอบบัญชี (non-audit fee) 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าบริการอื�นที�นอกเหนือจากงานสอบบญัชีใหแ้ก่ผูส้อบบญัชี โดยมี

รายละเอียด ดงันี � 

ลําดับ ชื�อบริษัทผู้จ่าย 
ประเภทของงานบริการอื�น 

(non-audit service) 
ผู้ให้บริการ 

ค่าบริการอื�นที�นอกเหนือ 

จากงานสอบบัญชี (บาท) 

ส่วนที�จ่ายไปในระหว่าง

ปีบัญชี 
ส่วนที�จะต้องจ่ายใน

อนาคต 

1) บมจ. อาร์เอส 
การปฏิบตัิงานตาม 
วธีิที�ตกลงร่วมกนั 

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ 
คูเปอร์ส์ เอบีเอเอส จาํกดั 

- 150,000 

2) บจ. อาร์.เอส. เทเลวชิั�น - 150,000 

3) บจ.อาร์เอส มอลล ์ 82,000 - 

รวมค่าบริการอื�นที�นอกเหนือจากงานสอบบัญชี (non-audit fee) 82,000 300,000 
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8)  รายงานผลการดาํเนินงานสาํคัญด้านการกาํกับดูแลกจิการ  

8.1)   สรุปผลการปฏิบัตหิน้าที�ของคณะกรรมการในปี 2563 

8.1.1)   การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัตหิน้าที�ของคณะกรรมการ 

นิยามกรรมการอิสระ  

 กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการจากภายนอกที�ไม่ไดมี้ตาํแหน่งเป็นผูบ้ริหารหรือพนักงาน

ประจาํของบรษิัทฯ ไมไ่ดเ้ป็นกรรมการบริหาร หรือกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษัทฯ  และเป็นอิสระ

จากผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูบ้รหิาร และผูที้�เกี�ยวขอ้ง* สามารถทาํหนา้ที�คุม้ครองผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ทกุราย

อย่างเท่าเทียมกนั และสามารถช่วยดแูลไมใ่หเ้กิดรายการที�มีความขดัแยง้ทางผลประโยชนร์ะหว่างบรษิัทฯ 

กบับคุคลที�เกี�ยวขอ้งกนั โดยมีคณุสมบตั ิดงัตอ่ไปนี� 

1) ถือหุน้ไมเ่กินรอ้ยละ 0.5 ของจาํนวนหุน้ที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ 

 บรษิัทยอ่ย บรษิัทรว่ม หรือนิตบิคุคลที�อาจมีความขดัแยง้ ทั�งนี �ใหน้บัรวมหุน้ที�ถือโดยผูที้�เกี�ยวขอ้งดว้ย 

2) ไมเ่ป็นกรรมการที�มีสว่นรว่มบรหิารงาน**/พนกังาน/ลกูจา้ง/ที�ปรกึษาที�ไดร้บัเงินเดือนประจาํ/ 

ผูมี้อาํนาจควบคมุบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม บริษัทย่อยลาํดบัเดียวกนั*** หรือนิติบคุคลที�

อาจมีความขดัแยง้ ทั�งในปัจจบุนั และในชว่งเวลา 2 ปีก่อนไดร้บัการแตง่ตั�ง 

3) ไมมี่ความสมัพนัธท์างสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะที�เป็นบดิามารดา คูส่มรส  

พี�นอ้ง และบุตร รวมทั�งคู่สมรสของบุตร กับผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคมุ หรือบุคคลที�จะ

ไดร้บัการเสนอชื�อเป็นผูบ้รหิารหรือผูมี้อาํนาจควบคมุของบริษัทฯ หรือบรษิัทยอ่ย 

4) ความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษิัทฯ แบง่ไดด้งันี � 

 ลกัษณะความสมัพนัธ ์

o ความสมัพนัธใ์นลกัษณะของการใหบ้รกิารทางวิชาชีพ 

 ลักษณะความสัมพันธ์ : ผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื�น เช่น ที�ปรึกษา

กฎหมาย ที�ปรกึษาทางการเงิน ผูป้ระเมินราคาทรพัยส์ิน เป็นตน้ 

 ระดบันยัสาํคญัที�เขา้ขา่ยไมอ่ิสระ 

- กรณีผูส้อบบญัชี  : หา้มทกุกรณี 

- กรณีเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพอื�น : มลูคา่รายการเกิน 2 ลา้นบาทตอ่ปี 
หมายเหต ุ   *      ผูท้ี�เกี�ยวขอ้ง หมายถึง บคุคลตามมาตรา 258 แหง่พระราชบญัญัติหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย ์

** กรรมการที�มีสว่นรว่มบรหิารงาน หมายถึง กรรมการที�ดาํรงตาํแหน่งเป็นผูบ้รหิาร กรรมการที�ทาํหนา้ที�รบัผิดชอบเยี�ยงผูบ้รหิาร 

และกรรมการที�มีอาํนาจลงนามผกูพนั เวน้แตแ่สดงไดว้า่เป็นการลงนามผกูพนัตามรายการที�คณะกรรมการมีมติอนมุตัิไวแ้ลว้ 

และเป็นการลงนามรว่มกบักรรมการรายอื�น 

*** บรษิัทยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หมายถึง บรษิัทยอ่ยตั�งแต ่2 บรษิัทขึ �นไปที�มีบรษิัทใหญ่เป็นบรษิัทเดียวกนั 
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o ความสมัพนัธท์างการคา้/ทางธุรกิจ (ใชแ้นวทางในทาํนองเดียวกับขอ้กาํหนดว่าดว้ย

การทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนัของตลาดหลกัทรพัย)์ 

 ลักษณะความสัมพันธ์ : กาํหนดครอบคลุมรายการทางธุรกิจทุกประเภท ไดแ้ก่ 

รายการที�เป็นธุรกรรมปกติ รายการเช่า/ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์รายการเกี�ยวกับ

สินทรพัย/์บรกิาร และรายการใหห้รือรบัความชว่ยเหลือทางการเงิน 

 ระดับนัยสําคัญที� เข้าข่ายไม่อิสระ  :  มูลค่ารายการ ≥ 20 ล้านบาท หรือ  

≥ รอ้ยละ 3 ของ NTA ของบรษิัท แลว้แตจ่าํนวนใดจะตํ�ากวา่ ทั�งนี � ในการพิจารณา

มูลค่ารายการให้รวมรายการที� เกิดขึ �นในระหว่าง 6 เดือน ก่อนวันที� มีการทํา

รายการในครั�งนี �ดว้ย 

 กรณีที�มีลกัษณะความสมัพนัธต์าม (ก) กบันิติบคุคล บคุคลที�ถือว่าเขา้ข่ายไม่อิสระ ไดแ้ก่ 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ (ยกเวน้กรณีเป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ) และผูบ้รหิารหรือ Partner 

ของนิตบิคุคลนั�น 

 กาํหนดช่วงเวลาที�หา้มมีความสมัพนัธต์าม (ก) และ (ข) : ปัจจบุนัและ 2 ปีก่อนไดร้บัการ

แตง่ตั�ง 

 ข้อยกเว้น : กรณีมีเหตุจาํเป็นและสมควร ซึ�งมิไดเ้กิดขึ �นอย่างสมํ�าเสมอและต่อเนื�อง 

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบอาจมีความสัมพันธ์เกินระดับนัยสาํคัญที�กําหนดในระหว่างดาํรง

ตาํแหน่งก็ได ้แต่ตอ้งไดร้ับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และมติที�ไดต้อ้งเป็นมติเป็นเอกฉันท์ 

นอกจากนี �  คณะกรรมการบริษัทตอ้งจดัใหมี้การเปิดเผยความสมัพนัธด์งักล่าวของกรรมการรายนั�นไวใ้น

แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์(แบบ Filing) แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี /รายงาน

ประจาํปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ และหากต่อมาบริษัทฯ จะเสนอกรรมการอิสระ/กรรมการ

ตรวจสอบรายนั�น เพื�อดาํรงตาํแหน่งต่ออีกวาระหนึ�ง คณะกรรมการบริษัทตอ้งจัดใหมี้การเปิดเผยข้อมูล

เกี�ยวกบัความสมัพนัธด์งักลา่วในหนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้ในวาระเลือกตั�งกรรมการดว้ย 

5) ไม่เป็นกรรมการที�ไดร้บัแต่งตั�งขึ �นเพื�อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

หรือผูถื้อหุน้ซึ�งเป็นผูเ้กี�ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัทฯ 

6) ไมมี่ลกัษณะอื�นใดที�ทาํใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระได ้

7) กรรมการอิสระที�มีคุณสมบตัิตามขอ้ 1-6 อาจไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้

ตดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม บริษัทย่อยลาํดบัเดียวกนั หรือ

นิตบิคุคลที�อาจมีความขดัแยง้ โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบองคค์ณะ (Collective Decision) ได ้

  ทั�งนี � ในกรณีที�กรรมการอิสระมีการดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการอิสระในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

และบริษัทย่อยลาํดบัเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทจัดใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกับการดาํรงตาํแหน่ง
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ดงักล่าว และค่าตอบแทนรวมที�กรรมการอิสระรายนั�นไดร้บัในแบบ Filing และแบบแสดงรายการข้อมูล

ประจาํปี /รายงานประจาํปี (แบบ 56-1 One Report) ดว้ย 

การสรรหาและการเลือกตั�งกรรมการ 

ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั�งที�  3/2550 เมื�อวันที�  26 กุมภาพันธ์ 2550 ได้มีมติแต่งตั�ง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และอนมุตัิขอบเขตอาํนาจหนา้ที�ของคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน ดังนั�น การคัดเลือกบุคคลที�จะเข้าดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ  

ต้องผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน วิ ธีการสรรหากรรมการจะกระทําโดย

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนจะเป็นผูพ้ิจารณาคดัเลือกตามเกณฑค์ณุสมบตัิตามมาตรา 

68 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัย์

และตลาดหลักทรัพยที์�เกี�ยวข้อง นอกจากนี�ยังพิจารณาถึงความหลากหลายของทักษะ ประสบการณ ์

คณุวฒุิการศกึษา ความรู ้และความสามารถเฉพาะเพื�อประโยชนแ์ละการพฒันากิจการของบริษัทฯ รวมทั�ง

การอุทิศเวลา และความพยายามในการปฏิบตัิหนา้ที� จากนั�นจึงนาํรายชื�อเสนอคณะกรรมการบริษัทและ 

ที�ประชมุผูถื้อหุน้เพื�อพิจารณาแตง่ตั�ง  

นอกจากนี� บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสและกาํหนดหลกัเกณฑอ์ย่างชดัเจนในการใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ย

เสนอชื�อบุคคลเพื�อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั�งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหนา้สาํหรับการประชุม

สามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี โดยบริษัทฯ ประกาศแจง้รายละเอียดหลักเกณฑต์ลอดจนวิธีดาํเนินการไว้บน

เว็บไซตข์องบริษัทฯ ซึ�งผูถื้อหุน้ที�มีคณุสมบตัิตามที�บริษัทฯ กาํหนดสามารถสง่ขอ้มลูตามแบบฟอรม์ โดยส่ง

ไปรษณียม์ายงับรษิัทฯ ได ้ภายในระยะเวลาที�กาํหนด 

สาํหรับสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเลือกตั�งคณะกรรมการของบริษัทฯนั�น ที�ประชุมผู้ถือหุ้นเป็น 

ผูเ้ลือกตั�งกรรมการ โดยใชห้ลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัตอ่ไปนี� 

1) ผูถื้อหุน้คนหนึ�งมีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึ�งหุน้ตอ่เสียงหนึ�ง 

2) ผูถื้อหุน้แตล่ะคนจะใชค้ะแนนเสียงที�มีอยู่ทั�งหมดตามขอ้ 1 เลือกตั�งบคุคลเดียวหรือหลายคน

เป็นกรรมการก็ได ้ 

3) เพื�อการปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามหลักการกาํกับดูแลกิจการที�ดี บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น

เลือกตั�งกรรมการเป็นรายบคุคล โดยใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงเลือกบคุคลที�ไดร้บัการเสนอชื�อเป็นกรรมการ

ทีละคน 

4) การเลือกตั�งกรรมการแตล่ะรายตอ้งไดร้บัการอนมุตัดิว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ�งมา

ประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

5) บุคคลซึ�งไดร้บัคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมา เป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตั�งเป็นกรรมการเท่า

จาํนวนกรรมการที�จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั�งในครั�งนั�น ในกรณีที�บคุคลซึ�งไดร้บัการเลือกตั�งในลาํดบัถัดลง

มามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจาํนวนที�จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั�งในครั�งนั�น ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียง 

ชี �ขาด 
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8.1.2)  การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีกาํหนดประชุมโดยปกติอย่างน้อยปีละ 4 ครั�ง และมีการประชุมพิเศษ

เพิ�มเติมตามความจาํเป็น โดยมีการกาํหนดวาระการประชุม และวนัประชุมไวล้่วงหนา้ มีวาระพิจารณา

ติดตามผลการดาํเนินงานเป็นประจาํ ทั�งนี � บริษัทฯ ไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุม พรอ้มระเบียบวาระการ

ประชมุ และเอกสารการประชมุก่อนการประชมุล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วนั  เพื�อใหค้ณะกรรมการบริษัทไดมี้

เวลาศกึษาขอ้มลูอย่างเพียงพอก่อนเขา้รว่มประชมุ เวน้แตใ่นกรณีมีการเรียกประชุมเรง่ดว่น โดยประธาน

กรรมการ ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร และกรรมการอิสระซึ�งไดร้บัการแต่งตั�ง 1 ท่าน ร่วมกันพิจารณาการ

เลือกเรื�องเขา้วาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาใหแ้น่ใจว่าเรื�องที�สาํคญัไดถู้กบรรจุเขา้

วาระการประชุมเรียบร้อยแล้ว และกรรมการแต่ละท่านมีความเป็นอิสระที�จะเสนอเรื�องเข้าสู่วาระ 

การประชุม ตลอดจนคณะกรรมการบริษัทสามารถเขา้ถึงขอ้มูลที�จาํเป็นไดจ้ากประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 

ทั�งนี � กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ (ดรูายละเอียดในนิยามกรรมการอิสระ) จะเขา้รว่มประชมุทกุครั�ง  

โดยในปี 2563 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมทั�งสิ �นจาํนวน 8 ครั�ง โดยจัดการ

ประชุมที�สาํนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ทุกครั�ง ซึ�งกรรมการทุกท่านที�อยู่ในตาํแหน่งได้เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบรษิัท ทกุครั�ง ยกเวน้ นายโสรตัน ์วณิชวรากิจที�ขาดการประชมุ 2 ครั�ง เนื�องจากตดิภารกิจ  

ในกรณีที�มีกรรมการท่านใดเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียอย่างมีนยัสาํคญัในเรื�องที�กาํลงัพิจารณา กรรมการ

ทา่นนั�นจะไมเ่ขา้รว่มการประชมุระหวา่งการพิจารณาเรื�องนั�นๆ 

นอกจากนี� ในการประชมุคณะกรรมการ จาํนวนองคป์ระชมุขั�นตํ�า ณ ขณะที�คณะกรรมการจะลง

มตใินที�ประชมุคณะกรรมการ ตอ้งมีกรรมการอยูไ่มน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั�งหมด  

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายใหก้รรมการที�ไม่เป็นผูบ้ริหารมีโอกาสที�จะประชมุระหว่างกนั เพื�อ

ความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น 2 ครั�ง คือวนัที� 7 กรกฎาคม 2563 และวนัที� 12 พฤศจิกายน 2563 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นของบริษัทฯ ในปี 2563 (ร่วม/จัด) 

ชื�อ – สกุล ตาํแหน่ง 
ประชุมคณะ 

กรรมการบริษัท 
ร้อยละ 

 ประชุมสามัญ 

ผู้ถอืหุ้น 
 ร้อยละ 

1) นายสรุชยั              เชษฐโชติศกัดิ� ประธานกรรมการ 8/8 100 1/1     100 

2)  นางพรพรรณ        เตชรุง่ชยักลุ กรรมการ 8/8 100 1/1     100 

3)  นายวิทวสั             เวชชบษุกร* กรรมการ 7/8 88 1/1     100 

4)  นายดนยัศิษฏ ์      เปสลาพนัธ ์      กรรมการ 8/8 100 1/1     100 

5)  นายโสรตัน ์          วณิชวรากิจ กรรมการ 6/8 75 1/1     100 

6)  นายพิศิษฐ์            ดชัณาภิรมย ์ กรรมการอิสระ 8/8 100 1/1     100 

7)  นางวรรณสดุา       ธนสรานาต กรรมการอิสระ 8/8 100 1/1     100 

8)  นายจกัรกฤศฏิ�      พาราพนัธกลุ กรรมการอิสระ 8/8 100 1/1     100    

หมายเหต ุ      *นายวิทวสั เวชชบษุกร ไดร้บัการแตง่ตั�งใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั�งแตว่นัที� 31 มกราคม 256          
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การจ่ายค่าตอบแทน 

บรษิัทฯ ไดก้าํหนดนโยบายคา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารไวอ้ย่างชดัเจน โปรง่ใส ทั�งระยะสั�น

และระยะยาว สาํหรับประธานเจ้าหน้าที�บริหารและผู้บริหารระดับสูง บริษัทฯ กาํหนดค่าตอบแทนให้

สอดคลอ้งกบัผลการปฏิบตัิหนา้ที� เหมาะสมกบัความรูค้วามสามารถ ประสบการณ ์ ภาระหนา้ที� ขอบเขต

ของบทบาทและความรบัผิดชอบ ผลการปฏิบตัิงานของแต่ละคน รวมถึงประโยชนที์�คาดว่าจะไดร้ับจาก

กรรมการแต่ละคน ที�สอดคลอ้งกับกลยุทธ์และผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ การจ่ายผลตอบแทนของ

อตุสาหกรรมเดียวกนั ซึ�งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะกาํหนดเกณฑก์ารประเมินผล

งานของประธานเจา้หนา้ที�บริหาร และนาํเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ อีกทั�งผล

การปฏิบตัิงานของประธานเจา้หนา้ที�บริหารจะถูกประเมินโดยคณะกรรมการบริษัทซึ�งเป็นกรรมการอิสระ

เทา่นั�น  

สว่นนโยบายคา่ตอบแทนกรรมการนั�น ไดก้าํหนดใหส้อดคลอ้งกบัหนา้ที� ความรบัผิดชอบ และผล

การดาํเนินงานของบริษัทฯ โดยอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมซึ�งสูงเพียงพอที�จะดึงดูดและรักษา

กรรมการที�มีคุณสมบตัิที�ตอ้งการ ซึ�งตอ้งไดร้บัการอนุมัติโดยผู้ถือหุ้น และในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น

ประจาํปี 2563 เมื�อวันที� 31 กรกฎาคม 2563 ที�ประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ โดย

คา่ตอบแทนรายเดือนและคา่เบี �ยประชมุสรุปดงันี � 

ประเภทของค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนรายเดือน 

(บาท/เดือน) 
ค่าเบี�ยประชุม 

(บาท/ครั�ง) 

คา่ตอบแทนคณะกรรมการบรษัิทฯ 

  - ประธานกรรมการ 

  - กรรมการ 

 

- 

- 

 

25,000 

20,000 

คา่ตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 

  - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

  - กรรมการตรวจสอบ 

 

50,000 

45,000 

 

25,000 

20,000 

1)  ค่าตอบแทนที�เป็นตัวเงนิ 

คา่ตอบแทนกรรมการ  

รายการ 
ปี 2563 

จาํนวน (ท่าน) จาํนวนเงนิ (บาท) รายละเอียดค่าตอบแทน 

กรรมการบรษัิท 8 2,260,000 คา่ตอบแทนประจาํปีและเบี �ยประชมุ 

กรรมการตรวจสอบ 3 2,005,000 คา่ตอบแทนประจาํและเบี �ยประชมุ 
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โดยมีรายละเอียดคา่ตอบแทนกรรมการ เป็นรายบคุคลดงันี � 

ลาํดับ 
รายนาม 

กรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 

รวม ค่าตอบแทน

ประจาํปี (บาท) 

ค่าเบี�ยประชุม 

(บาท) 

ค่าตอบแทน

รายเดอืน(บาท) 

ค่าเบี�ยประชุม 

(บาท) 

   1) นายสรุชยั         เชษฐโชตศิกัดิ�  - 200,000 - - 200,000 

   2) นางพรพรรณ    เตชรุง่ชยักลุ - 160,000 - - 160,000 

   3) นายวทิวสั         เวชชบษุกร   - 140,000 - - 140,000 

   4) นายดนยัศษิฏ ์  เปสลาพนัธ ์ - 160,000 - - 160,000 

   5) นายโสรตัน ์      วณิชวรากิจ - 120,000 - - 120,000 

   6) นายพิศษิฐ์       ดชัณาภิรมย ์ 400,000 160,000 600,000 125,000 1,285,000 

   7) นางวรรณสดุา  ธนสรานาต 300,000 160,000 540,000 100,000 1,100,000 

   8) นายจกัรกฤศฏิ�  พาราพนัธกลุ 300,000 160,000 540,000 100,000 1,100,000 

รวมทั�งหมด 1,000,000 1,260,000 1,680,000 325,000 4,265,000 
 

หมายเหต ุ   1)   ค่าตอบแทนกรรมการนี �เป็นผลประโยชนท์ี�จ่ายใหแ้ก่กรรมการของบริษัทฯ ตามมาตรา 90 ของพระราชบญัญัติบรษัิทมหาชน จาํกดั 

พ.ศ. 2535 (โดยไม่รวมเงินเดือน และผลประโยชนท์ี�เกี�ยวขอ้งที�จ่ายใหก้ับกรรมการซึ�งดาํรงตาํแหน่งเป็นผูบ้ริหารของบริษัทฯ ดว้ย) และการเป็น

กรรมการบริษัทย่อยไม่ไดร้บัค่าตอบแทน  2) นายวิทวัส เวชชบุษกร  ไดร้บัการแต่งตั�งจากที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั�งที� 1/2563 ใหด้าํรง

ตาํแหน่งกรรมการ แทนนายดามพ ์นานา โดยมีผลตั�งแต่วนัที� 31 มกราคม 2563  

2)  ค่าตอบแทนอื�น 

คา่ตอบแทนอื�นของกรรมการ  

 -ไมมี่- 

การประเมินผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทจดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจาํ

ทุกปีตามตามแบบประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท แบ่งออกเป็นการประเมินผลเป็น

รายบุคคลโดยตนเอง และการประเมินผลคณะกรรมการทั�งคณะ เพื�อให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกัน

พิจารณาตรวจสอบผลงานและปัญหาเพื�อการปรบัปรุงประสิทธิภาพการทาํงานของคณะกรรมการบริษัท 

ใหด้ียิ�งขึ �น  

 องคป์ระกอบของการประเมิน ประกอบดว้ย โครงสรา้งและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ บทบาท 

หน้าที� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การทาํหน้าที�ของกรรมการ 

ความสมัพนัธก์บัฝ่ายจดัการ การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้รหิาร  

อีกทั�งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้ความเห็นในการกําหนดเกณฑ์การ

ประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที�บริหาร และนาํเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความ

เห็นชอบ การประเมินผลการปฏิบตังิานของประธานเจา้หนา้ที�บรหิารจะถกูประเมินตามแบบประเมินผลการ

ปฏิบตัิงานที�คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนกาํหนด และประเมินโดยคณะกรรมการบริษัท

ซึ�งเป็นกรรมการอิสระเทา่นั�น เพื�อการปรบัปรุงแกไ้ขตอ่ไป  
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คณะกรรมการบริษัทจดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจาํ 

ทุกปี เมื�อวันที�  24 กุมภาพันธ์ 2564 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั�งที�  2/2564 ได้มีการพิจารณา

ประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทประจาํปี 2563 เพื�อใหค้ณะกรรมการบริษัทร่วมกัน

พิจารณาผลงานและปัญหาเพื�อการปรบัปรุงแกไ้ขตอ่ไป และผลการปฏิบตังิานของประธานเจา้หนา้ที�บริหาร

ประจาํปี 2563 ไดถู้กประเมินโดยคณะกรรมการบริษัทซึ�งเป็นกรรมการอิสระเท่านั�น เพื�อพิจารณาผลงาน

และการปรบัปรุงแกไ้ขตอ่ไป  

นอกจากนั�น คณะกรรมการยังจัดให้มีการประเมินผลงานทั�งคณะ และเป็นรายบุคคลของ

คณะกรรมการชุดย่อยทั�งหมด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั�งยืน  คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

คณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการพฒันาทรพัยากรบคุคล 

สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจาํปี 2563  โดยมีรายละเอียดดงันี � 

1) คณะกรรมการบรษิัท ผลการประเมินประจาํปี 2563 แบบรายคณะและแบบรายบคุคล มีระดบั

คะแนนเฉลี�ยอยูใ่นเกณฑด์ีเยี�ยม เทา่กบัรอ้ยละ 95.76 และ 90.91 ตามลาํดบั 

2) คณะกรรมการตรวจสอบ ผลการประเมินประจาํปี 2563 แบบรายคณะและแบบรายบุคคล  

มีระดบัคะแนนเฉลี�ยอยูใ่นเกณฑด์ีเยี�ยม เทา่กบัรอ้ยละ 90.77 และ 92.73 ตามลาํดบั 

3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ผลการประเมินประจาํปี 2563 แบบรายคณะ

และแบบรายบคุคลมีระดบัคะแนนเฉลี�ยอยู่ในเกณฑด์ีเยี�ยม เทา่กบัรอ้ยละ 91.2 และ 92.73ตามลาํดบั 

4) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพฒันาอย่างยั�งยืน ผลการประเมินประจาํปี 2563 แบบ

รายคณะและแบบรายบุคคลมีระดับคะแนนเฉลี�ยอยู่ในเกณฑด์ีมาก เท่ากับรอ้ยละ 83.75 และ 89.09 

ตามลาํดบั 

5) คณะกรรมการบรหิาร ผลการประเมินประจาํปี 2563 แบบรายคณะและแบบรายบคุคลมีระดบั

คะแนนเฉลี�ยอยูใ่นเกณฑด์ีเยี�ยมและดีมาก เทา่กบัรอ้ยละ 90.67 และ 89.09 ตามลาํดบั 

6) คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง ผลการประเมินประจาํปี 2563 แบบรายคณะและแบบ

รายบคุคลมีระดบัคะแนนเฉลี�ยอยูใ่นเกณฑด์ีมาก เทา่กบัรอ้ยละ 87.14 และ 87.27 ตามลาํดบั 

7) คณะกรรมการพฒันาทรพัยากรบคุคล ผลการประเมินประจาํปี 2563 แบบรายคณะและแบบ

รายบคุคลมีระดบัคะแนนเฉลี�ยอยูใ่นเกณฑด์ีมากและดีเยี�ยม เทา่กบัรอ้ยละ 82.67 และ 98.18 ตามลาํดบั 

8) ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร ผลการประเมินประจาํปี 2563 มีระดบัคะแนนเฉลี�ยอยู่ในเกณฑด์ี

เยี�ยม เทา่กบัรอ้ยละ 100 
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การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายใหก้รรมการเดิมซึ�งไดร้บัมอบหมายแนะนาํกรรมการใหม่ใหรู้จ้กั

บริษัทฯ และบรรยายสรุปแผนธุรกิจของบริษัทฯ ผลประกอบการ กลยุทธ์ สภาพการแข่งขัน วิสัยทัศน ์

ค่านิยมองคก์ร นโยบายกาํกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั�งขอ้มูลอื�นๆที�เกี�ยวข้องกับการ

ดาํเนินธุรกิจของบรษิัทฯ เป็นตน้ 

 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที�จะเสริมสรา้งและพัฒนาความรูใ้หม่ๆ ให้กับกรรมการและ

ผูบ้ริหาร โดยสนบัสนุนใหเ้ขา้รบัการสัมมนาและการอบรมในหลกัสูตรที�เป็นประโยชน ์ซึ�งจดัโดยสมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย และสถาบนัอื�นๆ เพื�อสนบัสนุนการปฏิบตัิหนา้ที�อย่างมีประสิทธิภาพ 

ซึ�งในปี 2563 ไดส้นบัสนนุกรรมการเขา้รว่มอบรม ดงันี � 

ชื�อ-สกุล  นายวิทวสั เวชชบษุกร  

ตาํแหน่ง กรรมการ กรรมการบรหิาร และประธานเจา้หนา้ที�ฝ่ายการเงิน 

หลักสูตร 1) หลักสูตร “CFO’s Orientation Course for New IPOs” รุ่น 4 (Orientation 12 ชั�วโมง) 

  จดัโดยศนูยส์ง่เสรมิการพฒันาความรูต้ลาดทนุ (TSI) ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

  2) อบรมพฒันาความรูต้่อเนื�องทางดา้นบญัชีจาํนวน 6 ชั�วโมงหลกัสูตร "2136 TFRS ที�มี

  ผลบงัคบัใช ้ปี 2020 (ใหมล่า่สดุ)" จดัโดย บรษิัท ฝึกอบรมและสมัมนาธรรมนิต ิจาํกดั 

แผนการสืบทอดงานของประธานเจ้าหน้าที�บริหารและผู้บริหารระดับสูง 

คณะกรรมการบริษัทไดส้นบัสนนุใหมี้การจดัทาํแผนสืบทอดตาํแหนง่ ซึ�งจะชว่ยใหก้ารดาํเนินงาน

ของบรษิัทฯ เป็นไปไดอ้ยา่งราบรื�น นอกจากนั�น คณะกรรมการบรษิัทจดัใหมี้โครงการสาํหรบัพฒันาผูบ้ริหาร 

ซึ�งเป็นการเตรียมใหพ้รอ้มเป็นแผนที�ต่อเนื�องถึงผูสื้บทอดงานของประธานเจา้หนา้ที�บริหารและผูบ้ริหาร

ระดบัสูง ในกรณีที�ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที�ได ้เพื�อลดความเสี�ยงจากการขาดความต่อเนื�องในการบริหาร

จดัการองคก์ร มีขั�นตอนดาํเนินการ ดงันี � 

1) คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล พิจารณาเสนอชื�อและ

คดัเลือกกลุม่ผูบ้รหิารซึ�งมีศกัยภาพสงู เพื�อนาํมาพฒันาและเตรียมความพรอ้ม 

2) คณะกรรมการพฒันาทรพัยากรบคุคลดาํเนินการใหมี้การพฒันาผูบ้ริหารกลุ่มดงักล่าวโดยจดั

โปรแกรมพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงู  

3) คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการพฒันาทรพัยากรบุคคล ร่วมพิจารณาคดัเลือกผูที้�มี

ความเหมาะสมเพื�อมาดาํรงตาํแหน่งประธานเจ้าหน้าที�บริหารและผู้บริหารระดับสูง สาํหรับตาํแหน่ง

ประธานเจา้หนา้ที�บริหารที�มีการคดัเลือกแลว้จะนาํเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน ตลอดจนคณะกรรมการบรษิัทตอ่ไป 

4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาบุคคลที�ไดร้บัการเสนอมาว่ามี

ความเหมาะสม และมีความรูค้วามสามารถ ที�จะเป็นประโยชนต์อ่บริษัทฯ ได ้พรอ้มขอ้มลูตา่งๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 

เพื�อนาํเสนอตอ่ที�ประชมุคณะกรรมการบริษัทเพื�อแตง่ตั�งตอ่ไป 
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ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ 

บริษัทฯ เห็นถึงความสาํคญัของการกาํหนดองคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัท ในดา้นการ

กําหนดให้มีความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ มีความเชื�อมั�นว่าการกําหนดความ

หลากหลายจะเป็นปัจจัยสาํคัญที�ช่วยเสริมสรา้งความสมดุลดา้นความคิด และการตัดสินใจที�จะเป็น

ประโยชนต์อ่การดาํเนินงานของบรษิัทฯ 

 ดงันั�น บริษัทฯ จึงไดก้าํหนดองคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัท ซึ�งประกอบดว้ยบุคคลที�มี

ความรู ้ความสามารถ ประสบการณ ์ความเชี�ยวชาญทางทักษะวิชาชีพที�หลากหลาย โดยพิจารณาจาก

ทักษะที�จาํเป็นและยังขาดอยู่ใหส้อดคลอ้งกับกลยุทธใ์นการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั�งมีคุณธรรม 

จรรยาบรรณ มีภาวะผู้นาํ มีทัศนคติที�ดีต่อองคก์ร และสามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอสาํหรับ 

การปฏิบตัิหนา้ที�คณะกรรมการ โดยไม่จาํกดัเพศ เชื �อชาติ ศาสนา ทกัษะทางวิชาชีพ และความเชี�ยวชาญ

เฉพาะดา้นอื�นๆ และยังไดใ้ชฐ้านขอ้มูลกรรมการ (Director Pool) รวมถึงการจัดทาํ Board Skill Matrix  

เพื�อกาํหนดคณุสมบตัขิองกรรมการที�ตอ้งการสรรหาไดอ้ยา่งถกูตอ้งและเหมาะสม  

ความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัทจากฝ่ายจัดการ 

 คณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ยกรรมการที�ไม่เป็นผูบ้รหิาร 4 ทา่น (เป็นกรรมการอิสระ 3 ทา่น) 

และเป็นกรรมการที�เป็นผูบ้ริหาร 4 ท่าน ประวัติของกรรมการแต่ละท่านแสดงไวใ้นหัวขอ้คณะกรรมการ

บรษิัท 

ประธานกรรมการเป็นบุคคลเดียวกับประธานเจา้หนา้ที�บริหาร และเป็นตวัแทนของกลุ่มผูถื้อหุน้

ใหญ่ อย่างไรก็ตาม โครงสรา้งคณะกรรมการของบริษัท ประกอบดว้ย กรรมการที�เป็นอิสระ 3 ใน 8 ของ

กรรมการทั�งคณะ ทาํใหเ้กิดการถ่วงดลุและสอบทานการบรหิารงาน 

คณะกรรมการบริษัทจัดใหมี้องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัทอย่างเหมาะสมและมีการ

แบ่งแยกบทบาทหน้าที�และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการที�ชัดเจน 

กรรมการทกุคนมีความเป็นอิสระในการแสดงความเห็นต่อการดาํเนินงานบริษัทฯ ดว้ยความซื�อสตัยส์ุจริต 

รกัษาผลประโยชนข์องบริษัทฯ โดยไม่ถูกครอบงาํ ตลอดจนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนา้ที�ตาม

กฎหมาย ขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ตลอดจนมตขิองที�ประชมุคณะกรรมการบรษิัท และมตขิองที�ประชมุผูถื้อหุน้ 

ความเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดคุณสมบัติที� เหมาะสมของผู้ที�จะดํารงตําแหน่งกรรมการ 

ประกอบดว้ยผูมี้ความรู ้ประสบการณ ์ความสามารถเฉพาะดา้นที�เป็นประโยชนก์ับบริษัทฯ รวมทั�งอุทิศ

เวลา ความรู ้ความสามารถ และความพยายามในการปฏิบตัิหนา้ที�เพื�อเสรมิสรา้งใหบ้ริษัทฯ เจรญิกา้วหนา้ 

และกาํหนดนโยบายใหก้รรมการทกุคนและผูบ้รหิารระดบัสงู ที�มีหนา้ที�รายงานการถือครองหลกัทรพัยต์าม

กฎหมายจดัสง่รายงานดงักลา่วใหแ้ก่คณะกรรมการบรษิัทเป็นประจาํ 

ในคณะกรรมการของบริษัทใหก้รรมการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไดไ้มเ่กิน 5 

บริษัท และใหก้รรมการที�เป็นผูบ้ริหารไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื�นไดไ้ม่เกิน 2 บริษัท 
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ตลอดจนในการไปดาํรงตาํแหนง่กรรมการที�บริษัทจดทะเบียนอื�นของประธานเจา้หนา้ที�บรหิารและผูบ้ริหาร

ระดบัสงูของบรษิัทฯ ตอ้งผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษิัทก่อน  

กรรมการหรือผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษัทไม่เคยเป็นพนกังานหรือหุน้ส่วนของบริษัทสอบบญัชี

ภายนอกที�บรษิัทใชบ้รกิารอยูใ่นชว่ง 2 ปีที�ผา่นมา 

บทบาทหน้าที�ของคณะกรรมการบริษัท 

การกาํหนดนโยบาย 

คณะกรรมการบริษัทมีส่วนรว่มในการกาํหนด Core Purpose คตพิจน ์(Motto) วฒันธรรมองคก์ร 

(Culture) ค่านิยมหลักขององคก์ร (Core Values) กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของ 

บริษัทฯ ตลอดจนกาํกับดูแลใหฝ่้ายจัดการดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามแผนธุรกิจ และงบประมาณที�วางไว้

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงการจัดการให้

บริษัทฯ มีนโยบายการกาํกับดแูลกิจการที�ดี ระบบการควบคมุภายใน การตรวจสอบภายใน และนโยบาย

และการดาํเนินงานบริหารความเสี�ยงที�เหมาะสม รวมทั�งมีการติดตามผลการดาํเนินงานในเรื�องดงักล่าว

อย่างสมํ�าเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี�คณะกรรมการบริษัทเป็นผูพ้ิจารณาการ

กาํหนดและแยกบทบาทหนา้ที� และความรบัผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน คณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง คณะกรรมการบรรษัทภิ

บาลและการพฒันาอย่างยั�งยืน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการพฒันาทรพัยากรบคุคล และประธาน

เจา้หนา้ที�บรหิารอยา่งชดัเจน 

ซึ�งเปา้หมายหลกั คตพิจน ์วฒันธรรมองคก์ร และคา่นิยมหลกัของบริษัทฯ ไดร้บัการทบทวนอย่าง

สมํ�าเสมอ โดยล่าสดุไดร้บัการทบทวนและอนมุตัิจากที�ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั�งที� 2/2564 เมื�อวนัที� 

24 กมุภาพนัธ ์2564 เรียบรอ้ยแลว้ 

การกาํกับดูแลฝ่ายจัดการ 

เมื�อวันที� 24 กุมภาพันธ์ 2564 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั�งที� 2/2564 ไดมี้การพิจารณา

ประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายในและผลการบริหารความเสี�ยง และประเมินเรื�องการปฏิบตัิ

ตามนโยบายการกาํกบัดแูลกิจการที�ด ี  

8.1.3)   การกาํกับดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

การเสนอชื�อและใชส้ิทธิออกเสียงแตง่ตั�งบุคคลเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจควบคมุใน

บริษัทย่อยและบริษัทรว่มตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษิัทเป็นลายลกัษณอ์กัษรดว้ย เวน้แตบ่ริษัท

ดังกล่าวเป็นบริษัทขนาดเล็กที� เป็น Operating Arms ของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้

ประธานเจา้หนา้ที�บริหารเป็นผูแ้ต่งตั�ง โดยบุคคลที�ไดร้บัแต่งตั�งใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจ

ควบคมุในบริษัทย่อยหรือบริษัทรว่ม มีหนา้ที�ดาํเนินการเพื�อประโยชนที์�ดีที�สดุของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม

นั�นๆ และใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของบริษัทแม ่ซึ�งบรษิัทฯ ไดก้าํหนดใหบ้คุคลที�ไดร้บัแตง่ตั�งนั�น ตอ้งไดร้บั
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อนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิัทก่อนที�จะไปลงมต ิหรือใชส้ิทธิออกเสียงในเรื�องสาํคญัในระดบัเดียวกบัที�ตอ้ง

ไดร้บัอนมุตัจิากคณะกรรมการ หากเป็นการดาํเนินการโดยบริษัทฯ เอง 

นอกจากนี� ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บคุคลที�ไดร้บัแตง่ตั�งจากบริษัทฯ นั�น ตอ้งดแูลใหบ้ริษัทย่อยมี

ขอ้บงัคบัในเรื�องการทาํรายการเกี�ยวโยงที�สอดคลอ้งกบับริษัทฯ มีการจดัเก็บขอ้มลู และการบนัทึกบญัชีให้

บริษัทฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจดัทาํงบการเงินรวมไดท้นักาํหนดดว้ย ตลอดจนกาํหนดระบบ

การควบคมุภายในที�เหมาะสมและรดักุมเพียงพอและทาํรายการต่างๆ เป็นไปอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย 

และหลกัเกณฑที์�เกี�ยวขอ้ง 

8.1.4)  การตดิตามให้มีการปฏิบัตติามนโยบายและแนวปฏิบัตใินการกาํกับดูแลกิจการ 

บริษัทฯ ใหค้วามสาํคญัในเรื�องการกาํกบัดแูลกิจการที�ดี โดยไดก้าํหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิที�

เกี�ยวขอ้งไวใ้นนโยบายการกาํกบัดแูลกิจการที�ดีและคูมื่อจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ พรอ้มทั�งส่งเสริมให้

เกิดการปฏิบตัอิยา่งแทจ้รงิเพื�อสรา้งความเชื�อมั�นตอ่ผูมี้สว่นไดเ้สียทกุกลุม่ 

ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั�งที� 2/2564 เมื�อวันที� 24 กุมภาพันธ์ 2564 ไดมี้การพิจารณา

ทบทวน ปรบัปรุง อนมุตันิโยบายการกาํกบัดแูลกิจการที�ดีและคูมื่อจรรยาบรรณของกลุม่บริษัทฯ ทั�งตดิตาม

ประเมินผลการปฏิบตัติามนโยบายดงักลา่ว 

บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับปฏิบัติตามที�กาํหนดในคู่มือ

จรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ในปีที�ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททาง

กฎหมายที�มีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสาํคญั และที�มีผลกระทบดา้นลบอัน

อาจจะมีผลกระทบตอ่สินทรพัยข์องบริษทัฯ หรือบรษิัทย่อยที�มีจาํนวนสงูกว่ารอ้ยละ 5 ของสว่นของผูถื้อหุน้ 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 ตลอดจนไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายที�มิไดเ้กิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติ

ของบรษิัทฯ หรือบรษิัทยอ่ย 

นอกจากนี� บรษิัทฯ มีการตดิตามเพื�อใหเ้กิดการปฏิบตัติามการกาํกบัดแูลกิจการที�ดีอีกในประเด็น 

ดงัตอ่ไปนี� 

การต่อต้านทุจริตและคอรรั์ปชัน  

บริษัทฯ ใหค้วามสาํคญัในการปฎิบตัิตนของเจา้หนา้ที�ทุกระดบั ทั�งกรรมการ ที�ปรกึษา ผูบ้ริหาร 

และพนักงานที�ปฏิบัติงานในบริษัทฯ รวมถึงบุคคลที�เกี�ยวข้องกับการดาํเนินงานของบริษัทฯ ห้ามมิให้

เรียกรอ้ง ดาํเนินการ หรือยอมรบัการคอรร์ปัชนั เพื�อประโยชนต์อ่ตนเอง ครอบครวั เพื�อน และคนรูจ้กั และ

หา้มมิใหด้าํเนินการหรือยอมรบัการทจุริตคอรร์ปัชนัในทุกรูปแบบ ทั�งทางตรงและทางออ้ม โดยครอบคลุม

ถึงทุกธุรกิจ ทุกหน่วยงาน และทุกประเทศที�เกี�ยวขอ้ง และใหมี้การสอบทานและการปฏิบตัิตามนโยบาย

ต่อตา้นการทุจริตคอรร์ัปชั�นอย่างสมํ�าเสมอ ตลอดจนทบทวนหนา้ที�ความรับผิดชอบ ขอ้พึงปฏิบตัิ และ

มาตรการในการดาํเนินงาน เพื�อใหส้อดคลอ้งกับการเปลี�ยนแปลงของธุรกิจ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ 

ขอ้บงัคบั นโยบาย ศีลธรรม จรยิธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีทอ้งถิ�น หรือจารีตการคา้อยา่งเหมาะสม 



บรษิัท อารเ์อส จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                        

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี/รายงานประจาํปี (แบบ 56-1 One Report) สาํหรบัรอบปี สิ �นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2563                         160 

โดยเมื�อวนัที� 2 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพฒันาอย่างยั�งยืน ไดมี้

การเสนอวาระตอ่ที�ประชมุคณะกรรมการบรษิัท และมีมตอินมุตัใิหบ้รษิัทฯ เขา้รว่มโครงการแนวรว่มต่อตา้น

คอรร์ปัชนัของภาคเอกชนไทย (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) 

ซึ�งที�ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าการดาํเนินการนี �ถือเป็นส่วนหนึ�งของการยกระดบัการกาํกับกิจการที�ดี 

เป็นมิติหลกัที�สาํคญัในการขับเคลื�อนการดาํเนินธุรกิจใหเ้ติบโตไปไดอ้ย่างยั�งยืน ที�บริษัทฯ ควรใหค้วาม

รว่มมือและดาํเนินการใหเ้กิดขึ �น โดยเปา้หมายแรกคือการแสดงเจตนารมณเ์ขา้รว่มโครงการ และเปา้หมาย

ตอ่ไปคือผา่นการรบัรองเป็นสมาชิกของโครงการโดยเรว็ที�สดุ 

รายงานการกระทาํความผิดดา้นคอรร์ปัชนัเป็นศนูย ์ 

การกํากับดูแลและควบคุมดูแลเพื�อป้องกันและติดตามความเสี�ยงจากการทุจริตคอรรั์ปชัน และ

การตดิตามประเมินผลการปฏิบัตติามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอรรั์ปชัน  

1) จัดใหมี้การสื�อสารและฝึกอบรมแก่พนักงานทุกคนเพื�อให้ความรูเ้กี�ยวกับนโยบายและแนว

ปฏิบตัใินการตอ่ตา้นการทจุริตคอรร์ปัชนั 

  2) เปิดโอกาสใหพ้นกังานในทกุระดบัไดเ้สนอความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะเพื�อการพฒันาการ

ควบคมุภายใน รวมถึงการปอ้งกนัการทจุรติคอรร์ปัชนัใหเ้หมาะสมและรดักมุมากขึ �น 

  3) กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือหวัหนา้งานในทกุระดบัมีหนา้ที�สอดส่องติดตามไมใ่หผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชา

ฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัติามจรยิธรรมในเรื�องนี � รวมถึงสื�อสารและใหค้วามรูก้บัผูเ้กี�ยวขอ้ง  

  4) ฝ่ายตรวจสอบกลางปฏิบตัิหนา้ที�ใหเ้ป็นไปตามแผนงานตรวจสอบประจาํปีที�กาํหนดไว ้หาก

ตรวจพบความเสี�ยงหรือการกระทาํซึ�งส่งผลกระทบที�มีนยัสาํคญัในเรื�องเกี�ยวเนื�องกบัการทุจริตคอรร์ปัชนั 

ใหน้าํเสนอขอ้มลูตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิัท 

  5) ช่องทางในการแจง้เบาะแสและรอ้งเรียน ในกรณีที�พบเห็นการกระทาํที�ฝ่าฝืนนโยบายดงักลา่ว 

ทั�งจากพนักงานเอง และผู้มีส่วนได้เ สียอื�น สามารถร้องเรียน หรือให้ข้อมูลผ่านช่องทางอี เมล

IA_Anti_Corruption@rs.co.th และใหค้วามรว่มมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิตา่งๆ 

ความขัดแย้งด้านผลประโยชน ์ 

บริษัทฯ มีความมุ่งมั�นในการดาํเนินธุรกิจดว้ยความโปรง่ใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได ้

จึงมีนโยบายเกี�ยวกับความขัดแย้งดา้นผลประโยชน ์ดว้ยหลักการที�ว่าการตัดสินใจใดๆ ในการเข้าทาํ

ธุรกรรม ตอ้งเป็นไปเพื�อรกัษาผลประโยชนส์ูงสุดของบริษัทฯ และผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ และหลีกเลี�ยงการ

กระทาํที�อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์โดยกาํหนดใหก้รรมการหรือผูบ้ริหารที�มีส่วนเกี�ยวขอ้ง

หรือมีส่วนไดเ้สียกบัรายการที�พิจารณาตอ้งแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบถึงความสมัพนัธห์รือการมีส่วนไดเ้สียของ

ตนในรายการดังกล่าว และตอ้งไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณา รวมถึงไม่มีอาํนาจในการอนุมัติธุรกรรม

รายการนั�นๆ ซึ�งครอบคลมุถึงรายการที�เกี�ยวโยงกนั รายการระหว่างกัน และสถานการณที์�ทาํใหเ้กิดความ

ขดัแยง้ดา้นผลประโยชน ์
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รายการขดัแยง้ทางผลประโยชน ์0 กรณี 

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน  

บริษัทฯ ให้ความสาํคัญกับการเก็บข้อมูลรอ้งเรียนเป็นความลับเพื�อสรา้งความมั�นใจใหแ้ก่ผู้

รอ้งเรียน และเรื�องรอ้งเรียนดงักล่าวจะรบัรูเ้ฉพาะในกลุ่มบคุคลที�ไดร้บัมอบหมายและเกี�ยวขอ้งดว้ยเทา่นั�น 

และบคุคลใดๆ ที�ไดร้บัทราบเรื�องรอ้งเรียน หรือขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งกบัเรื�องรอ้งเรียน จะตอ้งปกปอ้งขอ้มลูเรื�อง

รอ้งเรียน หรือขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งกบัเรื�องรอ้งเรียนใหเ้ป็นความลบั และไมเ่ปิดเผยตอ่บคุคลอื�น เวน้แตเ่ป็นการ

ใหข้อ้มลูเพื�อการตรวจสอบขอ้เท็จจริงตามกระบวนการ หรือตามที�กฎหมายกาํหนด หากมีการจงใจฝ่าฝืน

นาํขอ้มลูไปเปิดเผย บรษิัทฯ จะดาํเนินการลงโทษทางวินยัและ/หรือดาํเนินการทางกฎหมายแลว้แตก่รณี 

การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)  

บริษัทฯ พัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดเ้สียในการสรา้งเสริมผลการดาํเนินงานของ 

บริษัทฯ เพื�อสรา้งความมั�นคงอย่างยั� งยืนให้กับกิจการโดยการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และรับฟัง

ความเห็น  ขอ้รอ้งเรียน หรือขอ้เสนอแนะ (ยกเวน้คาํรอ้งเกี�ยวกับพฤติกรรมที�อาจส่อถึงการทุจริต หรือ

ประพฤตมิิชอบของบคุคลในองคก์ร ดรูายละเอียดเพิ�มเตมิในหวัขอ้นโยบายการตอ่ตา้นการทจุริตคอรร์ปัชนั) 

ทั�งจากพนกังานเอง และผูมี้ส่วนไดเ้สียอื�น ผ่านทางการพบผูบ้ริหาร หน่วยงานตรวจสอบกลาง หน่วยงาน

นักลงทุนสัมพันธ์  เลขานุการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบเพื�อนาํเสนอผ่านไปยังคณะกรรมการ

บริษัทโดยตรง โดยทางเว็บไซต ์http://ir.rs.co.th ทางโทรศพัท ์หมายเลข +66 2037 8126 หรือ 8128 หรือ

ติดตอ่โดยตรงตามหน่วยงานดงักล่าว เพื�อใหมี้การรวบรวมและตรวจสอบขอ้มลูตามกระบวนการที�บริษัทฯ 

กาํหนดไวแ้ละรายงานตอ่คณะกรรมการ  

สาํหรบัคาํรอ้งเกี�ยวกับรายงานทางบญัชีและการเงิน การควบคมุภายใน การบริหารความเสี�ยง 

การปฏิบตัิตามกฎหมายและจรรยาบรรณ เลขานุการบริษัท จะเป็นผูร้บัเอกสารและสรุปประเด็นต่างๆ 

ทั�งหมดเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส  บริษัทฯ ให้

ความสาํคญักบัการเก็บขอ้มลูรอ้งเรียนเป็นความลบัเพื�อสรา้งความมั�นใจใหแ้ก่ผูร้อ้งเรียน และเรื�องรอ้งเรียน

ดงักลา่วจะรบัรูเ้ฉพาะในกลุม่บคุคลที�ไดร้บัมอบหมายและเกี�ยวขอ้งดว้ยเทา่นั�น 

โดยบรษิัทฯ ไดจ้ดัใหมี้ชอ่งทางการแจง้เบาะแสและรบัขอ้รอ้งเรียนจากผูมี้ส่วนไดเ้สียทกุกลุม่ ผา่น

ทางเว็บไซตบ์รษิัทฯ หรือชอ่งทางที�หลากหลายดงันี � 

ผู้รับแจ้งเบาะแส ทางอีเมล ์ ทางโทรศัพท ์ ทางไปรษณีย ์
ฝ่ายตรวจสอบภายใน ia_anti_corruption.rs.co.th  บรษัิท อารเ์อส จาํกดั (มหาชน) 

เลขที� 27 อาคาร อารเ์อสกรุป๊  

ถ.ประเสรฐิมนกิูจ แขวงเสนานคิม  

เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 

เลขานกุารบรษัิท   

ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์ ir@rs.co.th 0-2037-8126 

ฝ่ายการพฒันาอยา่งยั�งยืน sd@rs.co.th 0-2037-8125 

ในปี 2563 ไม่พบข้อรอ้งเรียนจากการดาํเนินงานที�ไม่สอดคล้องตามกฎหมาย ไม่มีการจ่าย

คา่ปรบัหนี�สินที�ไมเ่ป็นตวัเงิน และไมพ่บกรณีคอรร์ปัชนั และเพื�อการดาํเนินงานและการติดตามขอ้รอ้งเรียน
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ให้มีประสิทธิภาพดียิ�งขึ �น จึงมีแผนงานที�จะส่งเสริมระบบการรอ้งเรียนและการแจ้งเบาะแส (Whistle 

Blowing) ในการแจง้เรื�องรอ้งเรียนที�เกิดขึ �นภายในบรษิัทฯ ใหเ้ป็นที�รูจ้กัและเขา้ใจกบัพนกังานมากยิ�งขึ �น  

8.2) การปฏิบัตงิานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในปี 2563 บริษัทฯ มีการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั�งสิ �นจาํนวน 5 ครั�ง ซึ�งกรรมการ

ตรวจสอบทุกท่านที�อยู่ในตาํแหน่งไดเ้ขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั�ง และรายงานผลการ

ปฏิบตัิหนา้ที�ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสมํ�าเสมอ อีกทั�งในการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ มี

การประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกับผูส้อบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารอยู่ 2 ครั�ง คือ การ

ประชมุในวนัที� 7 กรกฎาคม 2563 และ วนัที� 12 พฤศจิกายน 2563 

ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2563 
ชื�อ – สกุล ตาํแหน่ง จัด/ร่วม ร้อยละ 

1) นายพิศิษฐ์                    ดชัณาภิรมย ์ ประธานกรรมการ 5/5 100 

2) นางวรรณสดุา               ธนสรานาต กรรมการ 5/5 100 

3) นายจกัรกฤศฏิ�              พาราพนัธกลุ         กรรมการ 5/5 100 

8.3) การปฏิบัตงิานของคณะกรรมการชุดย่อยอื�นๆ 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั�งที�  3/2550 เมื�อวันที� 26 กุมภาพันธ์ 2550 ไดมี้การแต่งตั�ง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  อนุมตัิขอบเขตอาํนาจหนา้ที�  และพิจารณาค่าตอบแทน 

โดยคณะกรรมการประกอบดว้ยผู้ทรงคุณวุฒิทั�งหมดจาํนวน 3 ท่าน ซึ�งมีสมาชิกที�เป็นกรรมการอิสระ

ทั�งหมด จาํนวน 3 ท่าน โดยกรรมการอิสระ 1 ใน 3 ท่าน เป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน  และคณะกรรมการมีวาระในการดาํรงตาํแหนง่คราวละ 3  ปี  

ในปี 2563 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมทั�งสิ �น

จาํนวน 3 ครั�ง ซึ�งกรรมการทุกท่านที�อยู่ในตาํแหน่งไดเ้ขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทนทกุครั�ง และคณะกรรมการสรรหาฯ รายงานผลการปฏิบตัิหนา้ที�ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่าง

สมํ�าเสมอ 

ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนในปี 2563 
ชื�อ – สกุล ตาํแหน่ง จัด/ร่วม ร้อยละ 

1) นายพิศิษฐ์                    ดชัณาภิรมย ์ ประธานกรรมการ 3/3 100 

2) นางวรรณสดุา               ธนสรานาต กรรมการ 3/3 100 

3) นายจกัรกฤศฏิ�              พาราพนัธกลุ         กรรมการ 3/3 100 
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ในระหวา่งปี 2563 สรุปสาระสาํคญัของงานที�ปฏิบตัไิดด้งัตอ่ไปนี� 

1) พิจารณาสรรหาและคดัเลือกบุคคลที�มีคณุสมบตัิและความเหมาะสม เพื�อดาํรงตาํแหน่งกรรม

การบรษิัทแทนกรรมการที�พน้จากตาํแหนง่ตามวาระ 

2) พิจารณาทบทวนและอนมุตักิฎบตัรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  

3) พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของรูปแบบและหลกัเกณฑก์ารจ่ายคา่ตอบแทน 

4) พิจารณาทบทวนเรื�องคา่ตอบแทนประจาํปีของกรรมการ 

5) พิจารณาเกณฑก์ารประเมินผลประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร 

6) พิจารณาประเมินผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนประจาํปี 

2563 

7) พิจารณารบัทราบการลาออกของกรรมการและพิจารณาแตง่ตั�งกรรมการใหม่แทนกรรมการที�

ลาออก 

8) พิจารณาอนมุตักิารแตง่ตั�งกรรมการพฒันาทรพัยากรบคุคลใหมแ่ทนกรรมการที�ลาออก 

9) พิจารณาอนุมัติการแต่งตั�งประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและกรรมการบรรษัทภิบาลแทน

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการบรรษัทภิบาลที�ลาออก 

10) พิจารณาอนมุตักิารแกไ้ขเปลี�ยนแปลงชื�อคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

11) พิจารณาอนมุตักิฎบตัรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพฒันาอยา่งยั�งยืน 

12) พิจารณาอนมุตักิารแตง่ตั�งกรรมการบรหิารความเสี�ยง 

13) รายงานผลการปฏิบตัหินา้ที�ตอ่คณะกรรมการบรษิัทอย่างสมํ�าเสมอ 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนมีความเห็นว่า รายการดงักล่าวมีความเหมาะสม

และเป็นไปเพื�อประโยชนข์องบรษิัทฯ ผูถื้อหุน้ และผูมี้สว่นไดเ้สียในระยะยาวแลว้ 

คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการประกอบดว้ยผูท้รงคณุวุฒิทั�งหมดจาํนวน 3 ท่าน รายนามคณะกรรมการบริหาร  

ดรูายละเอียดในหวัขอ้โครงสรา้งการจัดการของบริษัทฯ ในปี 2563 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการ

บรหิาร รวมทั�งสิ �นจาํนวน 6 ครั�ง  

รายชื�อ ตาํแหน่ง จัด/ร่วม ร้อยละ 

1)      นายสรุชยั                    เชษฐโชติศกัดิ� ประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร 6/6 100 

2)      นางพรพรรณ               เตชรุง่ชยักลุ ประธานเจา้หนา้ที�ฝ่ายพาณิชย ์  6/6 100 

              3)      นายวิทวสั    เวชชบษุกร ประธานเจา้หนา้ที�ฝ่ายการเงิน    6/6   100 

   4)      นายดนยัศิษฏ ์   เปสลาพนัธ ์ ประธานเจา้หนา้ที�ฝ่ายกฎหมาย         6/6          100 

       5)      นางสาวกลุจรรยา        คฤหเดช กรรมการพฒันาทรพัยากรบคุคล         6/6          100 
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 ในระหวา่งปี 2563 สรุปสาระสาํคญัของงานที�ปฏิบตัไิดด้งัตอ่ไปนี� 

1) จัดทํา เสนอแนะ และกําหนดนโยบายแนวทางธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ  

ตอ่คณะกรรมการ 

2) กาํหนดแผนธุรกิจ การบริหารงาน อนุมัติงบประมาณสาํหรบัประกอบธุรกิจประจาํปี และ

งบประมาณรายจ่ายประจาํปี รวมถึงดาํเนินการตามแผนทางธุรกิจและกลยทุธท์างธุรกิจโดยสอดคลอ้งกับ

นโยบาย และแนวทางธุรกิจที�ไดแ้ถลงตอ่คณะกรรมการ 

3) กาํกบั ควบคมุ และดแูลบรหิารงานใหเ้ป็นไปตามกลยทุธแ์ละแผนงานที�ไดว้างไว ้

4) ปฏิบตัหินา้ที�อื�นๆ ตามที�ไดร้บัมอบหมายในแตล่ะชว่งเวลาจากคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริหารไดบ้ริหารงานอย่างรอบคอบ เต็มกาํลงัความรูค้วามสามารถ และสอดคลอ้ง

กบันโยบายการกาํกับดแูลกิจการที�ดีและจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ เพื�อประโยชนข์องบริษัทฯ ผูถื้อหุน้ 

และผูมี้สว่นไดเ้สียในระยะยาวแลว้ 

คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

  ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั�งที�  5/2553 เมื�อวันที�  16 สิงหาคม 2553 ได้มีการแต่งตั�ง

คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง อนมุตัิขอบเขตอาํนาจหนา้ที� โดยคณะกรรมการ ประกอบดว้ยทรงคณุวฒุิ

ทั�งหมดจาํนวน 3 ทา่น  

 โดยในปี 2563 บริษัทฯ มีการประชมุคณะกรรมการบริหารความเสี�ยงเพื�อวางแผน ทบทวนระบบ 

หรือประเมินประสิทธิผลของการบรหิารจดัการความเสี�ยง รวมทั�งสิ �นจาํนวน 1 ครั�ง 

รายชื�อ ตาํแหน่ง จัด/ร่วม ร้อยละ 

1)      นางพรพรรณ               เตชรุง่ชยักลุ ประธานกรรมการ 1/1 100 

              2)      นายวิทวสั                    เวชชบษุกร* กรรมการ 1/1 100 

       3)      นายดนยัศิษฏ ์             เปสลาพนัธ ์ กรรมการ 1/1 100 

หมายเหต ุ * นายวิทวสั เวชชบษุกร  ไดร้บัการแตง่ตั�งใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการบรหิารความเสี�ยง โดยมีผลตั�งแตว่นัที� 12 พฤศจิกายน 2563 

 ในระหวา่งปี 2563 สรุปสาระสาํคญัของงานที�ปฏิบตัไิดด้งัตอ่ไปนี� 

1) พิจารณาแผนงาน ปัจจยัความเสี�ยงที�สาํคญัของบรษิัทฯ การดาํเนินงานบริหารความเสี�ยง การ

ประเมินการบรหิารความเสี�ยงใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ ์และแผนธุรกิจของบรษิัทฯ 

2) กาํกบัดแูลและสนบัสนนุใหก้ารบรหิารความเสี�ยงเป็นไปตามแผนงาน 

 คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงไดป้ฏิบตัิงานในการบริหารความเสี�ยงอย่างรอบคอบ เต็มกาํลงั

ความรูค้วามสามารถ และสอดคลอ้งกบันโยบายการกาํกบัดแูลกิจการที�ดีและจรรยาบรรณของกลุม่บริษัทฯ 

เพื�อประโยชนข์องบรษิัทฯ ผูถื้อหุน้ และผูมี้สว่นไดเ้สียในระยะยาวแลว้ 
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คณะกรรมการบรรษัทภบิาลและการพัฒนาอย่างยั�งยืน  

ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั�งที�  1/2554 เมื�อวันที� 23 กุมภาพันธ์ 2554 ไดมี้การแต่งตั�ง

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และอนมุตัขิอบเขตอาํนาจหนา้ที� ตอ่มาเมื�อวนัที� 12 พฤศจิกายน 2563 ที�ประชมุ

คณะกรรมการบรษิัท ครั�งที� 7/2563 ไดมี้การอนมุตัเิปลี�ยนแปลงชื�อ จาก ”คณะกรรมการบรรษัทภิบาล” เป็น 

”คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั� งยืน” และอนุมัติขยายขอบเขตอาํนาจหน้าที�ให้

ครอบคลมุมากขึ �น โดยจดัทาํเป็นกฎบตัรของ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพฒันาอย่างยั�งยืน  โดย

คณะกรรมการประกอบดว้ยผูท้รงคณุวฒุิทั�งหมดจาํนวน 3 ท่าน ดรูายละเอียดในหวัขอ้โครงสรา้งการกาํกบั

ดแูลกิจการของบรษิัทฯ 

  โดยในปี 2563 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลไดมี้การพิจารณาทบทวน ปรบัปรุงนโยบายการกาํกบั

ดูแลกิจการที�ดี คู่มือจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ และนโยบายที�เกี�ยวข้องอื�นๆ รวมถึงการติดตาม

ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย การดาํเนินงานดา้นการพัฒนาอย่างยั� งยืนต่อผู้มีส่วนไดเ้สียซึ�งจะ

ครอบคลมุเนื �อหาดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และสิ�งแวดลอ้ม รวมทั�งสิ �นจาํนวน 1 ครั�ง  

ชื�อ – สกุล ตาํแหน่ง จัด/ร่วม ร้อยละ 

1)      นายวิทวสั                     เวชชบษุกร* ประธานกรรมการ 1/1 100 

              2)      นางสาวกลุจรรยา          คฤหเดช** กรรมการ 1/1 100 

       3)      นายปรญิ                      เฟื� องวฒุิ*** กรรมการ 1/1 100 

หมายเหต ุ    *นายวิทวสั เวชชบุษกร  ไดร้บัการแต่งตั�งใหด้าํรงตาํแหน่งประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั�งยืน แทนนาง

พรพรรณ เตชรุง่ชยักลุ โดยมีผลตั�งแตว่นัที� 12 พฤศจิกายน 2563 

                     **นางสาวกุลจรรยา คฤหเดช ไดร้บัการแต่งตั�งใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั�งยืน แทนนาย

ดนยัศิษฏ ์เปสลาพนัธ ์โดยมีผลตั�งแตว่นัที� 12 พฤศจิกายน 2563 

 ***นายปรญิ เฟื� องวฒุ ิไดร้บัการแตง่ตั�งใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาลและการพฒันาอยา่งยั�งยืน โดยมีผลตั�งแตว่นัที� 12 

พฤศจิกายน 2563 

ในระหวา่งปี 2563 สรุปสาระสาํคญัของงานที�ปฏิบตัไิดด้งัตอ่ไปนี� 

1) กาํหนดแนวทาง ส่งเสริม และใหค้าํแนะนาํทั�งการดาํเนินงานสาํหรบัการพฒันาอย่างยั� งยืน

ดา้นการกาํกบัดแูลกิจการที�ดี สิ�งแวดลอ้ม และสงัคม 

2) ทบทวนนโยบายกํากับดูแลกิจการที�ดี คู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ และนโยบายอื�นๆ  

ที�เกี�ยวขอ้ง 

3) ส่งเสริมใหก้ารปฏิบตัิงานสอดคลอ้งไปกบันโยบายกาํกบัดแูลกิจการที�ดี คูมื่อจรรยาบรรณของ

บรษิัทฯ และนโยบายอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 

4) ใหค้าํแนะนาํดา้นการกาํกบัดแูลกิจการที�ดีแก่คณะกรรมการบรษิัท 

5) กาํหนดแนวทางและสอบทานการรายงานการปฏิบตัิตามหลักการกาํกับดแูลกิจการที�ดีเพื�อ

เสนอในรายงานประจาํปี 

 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั�งยืนไดป้ฏิบตัิงานอย่างรอบคอบ เต็มกาํลัง

ความรูค้วามสามารถและสอดคลอ้งกับการดาํเนินงานดา้นการพฒันาอย่างยั�งยืน ซึ�งรวมถึงนโยบายการ
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กาํกบัดแูลกิจการที�ดีและจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ เป็นไปดว้ยความถกูตอ้ง โปรง่ใส และเพื�อประโยชน์

ของบรษิัทฯ ผูถื้อหุน้และผูมี้สว่นไดเ้สียในระยะยาวแลว้ 

คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล   

ประกอบดว้ยผูท้รงคณุวฒุิ จาํนวน 4 ท่าน รายนามคณะกรรมการพฒันาทรพัยากรบุคคล และ

หนา้ที�ของคณะกรรมการพฒันาทรพัยากรบคุคล ดรูายละเอียดในหวัขอ้ขอ้มลูกรรมการชดุยอ่ย 

โดยในปี 2563 มีการประชมุคณะกรรมการพฒันาทรพัยากรบคุคล รวมทั�งสิ �นจาํนวน 6 ครั�ง 

ชื�อ – สกุล ตาํแหน่ง จัด/ร่วม ร้อยละ 

1)       นายสรุชยั                    เชษฐโชติศกัดิ� ประธานกรรมการ 6/6 100 

2)       นางพรพรรณ               เตชรุง่ชยักลุ กรรมการ 6/6 100 

              3)       นายชาครติ                  พิชญางกรู กรรมการ 6/6 100 

       4)       นางสาวกลุจรรยา         คฤหเดช กรรมการ 6/6 100 

 ในระหวา่งปี 2563 สรุปสาระสาํคญัของงานที�ปฏิบตัไิดด้งัตอ่ไปนี� 

1) การวางกรอบนโยบาย และแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล ที�สอดคล้องกับการ ทาํ 

rebranding เพื�อการ transform องคก์รใหท้นัสมยั และ มีการกาํหนด เปา้หมายของโครงการในการบริหาร

จดัการทรพัยากรบคุคลที�ชดัเจน 

2) การกาํหนด core value ที�สมัพนัธก์ับวฒันธรรมองคก์ร รวมทั�งการกาํหนดวิธีการสื�อสารต่อ

พนกังานและภายนอก กิจกรรมการสรา้งคา่นิยมหลกั ใหพ้นกังานมีความเขา้ใจ และ ดาํเนินการทาํงานตาม

คา่นิยมหลกั ที�สอดคลอ้งกบัวฒันธรรมขององคก์ร  

3) การปรบักลยุทธ ์และกระบวนการบริหารจัดการทรพัยากรบุคคล เช่น การกาํหนด กระบอก

เงินเดือนใหม่ การกาํหนดอตัราค่าตอบแทนสาํหรบัพนกังานที�จา้งใหม่ ตามความเป็นธรรม และสามารถ

แขง่ขนัได ้ 

4) การสรา้งเครื�องมือ ระบบการวางเปา้หมายความสาํเรจ็ ขององคก์ร หนว่ยงาน และแตล่ะบคุคล

ตามหนา้ที� ความรบัผิดชอบ และกาํหนด เรื�องการวดัผลการปฏิบตัิงานการพฒันาทรพัยากรบุคคลอย่าง

ยตุธิรรม ตามผลงานและคา่นิยมที�ตอ้งเชื�อมโยงถึงกนัทั�งระบบ 

5) การพฒันาบคุลากรให ้เรียนรูอ้ยู่ตลอดเวลา มีการจดัอบรมโดยใชเ้ทคโนโลยีมาช่วยถ่ายทอด 

ทั�งจากการเรียน และการลงมือทาํ การสรา้งแผนการพฒํนาเฉพาะบุคคลเพื�อใหมี้การพฒันาอย่างเขม้ขน้ 

เห็นผลเรว็ 

6) พิจารณา และตดัสินใจในประเด็นที�เกี�ยวขอ้งดา้นพฒันาทรพัยากรบคุคล ตามแนวทางที�ไดร้บั

อนมุตัโิดยคณะกรรมการบรหิาร 

 คณะกรรมการพฒันาทรพัยากรบคุคล ไดป้ฏิบตัิงานในการพฒันาทรพัยากรบคุคลอย่างรอบคอบ 

เต็มกาํลงัความรูค้วามสามารถ และสอดคลอ้งกับนโยบายการกาํกับดแูลกิจการที�ดีและจรรยาบรรณของ

กลุม่บรษิัทฯ เพื�อประโยชนข์องบรษิัทฯ ผูถื้อหุน้ และผูมี้สว่นไดเ้สียในระยะยาวแลว้ 
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9)   การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน  

9.1) การควบคุมภายใน 

บริษัทฯ ใหค้วามสาํคญัต่อการเสริมสรา้งการควบคมุภายใน ใหเ้พียงพอและเหมาะสมกับการ

ดาํเนินธุรกิจ เพื�อเป็นการป้องกันทรพัยส์ินของบริษัทฯ ไม่ใหเ้กิดความเสียหาย หรือนาํไปหาประโยชน ์

โดยมิชอบ โดยมีฝ่ายตรวจสอบกลางเป็นหน่วยงานทาํหนา้ที�ตรวจสอบการปฏิบตัิงานและกิจกรรมทาง

การเงินที�สาํคญั และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื�อใหฝ่้ายตรวจสอบ

กลางมีความเป็นอิสระเพียงพอในการปฏิบตังิาน ปัจจบุนัหวัหนา้งานผูต้รวจสอบภายใน คือ  

ชื�อ - สกุล   นางสาวกรพินธุ ์นาคศภุรงัษี  

ตาํแหน่ง   ผูช้ว่ยผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบกลาง 

คุณวุฒทิางการศึกษา   ปรญิญาโทบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

   ปรญิญาตรีบญัชีบณัฑิต จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  

ประสบการณก์ารทาํงาน  ธนัวาคม 2544 - ปัจจบุนั   

              ผูช้ว่ยผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบกลาง บรษิัท อารเ์อส จาํกดั (มหาชน) 

   2536 - 2544     

   ผูช้ว่ยผูจ้ดัการ บรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย ออดทิ จาํกดั 

ในการประชุมคณะกรรมการครั�งที� 2/2564 เมื�อวนัที� 24 กุมภาพนัธ ์2564 โดยมีคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 3 ท่านเขา้รว่มประชมุดว้ย คณะกรรมการไดป้ระเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายในโดย

การซกัถามขอ้มูลจากฝ่ายบริหาร และการตอบแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของ

บรษิัทฯ ดว้ยตนเอง สรุปการประเมินระบบควบคมุภายในของบรษิัทฯ ในดา้นตา่งๆ 5 สว่น ดงันี �  

1) องคก์รและสภาพแวดลอ้ม บริษัทฯ คาํนึงถึงสภาพแวดลอ้มการทาํงานที�ดี โดยไดก้าํหนดใหมี้

นโยบายการกาํกับดแูลกิจการที�ดี คู่มือจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ เผยแพร่เพื�อใชอ้า้งอิงและถือปฏิบตัิ 

ตลอดจนติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายฯ นอกจากนี� คณะกรรมการบริษัทมีการกําหนด

เป้าหมายการดาํเนินธุรกิจอย่างชัดเจน ทบทวนแผนธุรกิจ และใหข้อ้สังเกตแก่ฝ่ายจัดการไปพิจารณา

ดาํเนินการ 

2) การบริหารความเสี�ยง บริษัทฯ มุ่งเนน้ใหค้วามสาํคญักับการบริหารความเสี�ยง โดยจดัใหมี้

คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง เพื�อกาํหนดนโยบาย กาํกับดแูล และสนบัสนุนใหก้ารบริหารความเสี�ยง

เป็นไปตามนโยบาย หรือแผนงาน และสาํเรจ็ลลุว่ง 

3) การควบคมุการปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหาร บริษัทฯ มีนโยบาย ระเบียบขอ้บงัคบั วิธีปฏิบตัิงาน 

อาํนาจหนา้ที� และอาํนาจอนมุตัเิพื�อใหมี้การควบคมุที�รดักมุ 

4) ระบบสารสนเทศและการสื�อสารขอ้มูล บริษัทฯ จดัใหมี้ระบบสารสนเทศที�เกี�ยวเนื�องกับการ

ปฏิบตังิานทางบญัชีและการรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ เป็นไปตามนโยบาย และระเบียบขอ้บงัคบั

ที�ควบคมุ 
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5) ระบบการตดิตาม คณะกรรมการบริษัทไดร้บัทราบผลการดาํเนินงานเปรียบเทียบกบัเปา้หมาย

ทกุไตรมาส และมีฝ่ายงานตรวจสอบภายในทาํหนา้ที�ประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของการ

ควบคมุภายในที�มีอยู ่ตลอดจนตรวจสอบการปฏิบตัิตามระบบการควบคมุภายในของหนว่ยงานตา่งๆ ตาม

แผนการตรวจสอบที�ไดร้บัอนมุตัจิากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

คณะกรรมการมีความเห็นว่า ปัจจุบนับริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายในในเรื�องการทาํธุรกรรม

กบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูที้�เกี�ยวขอ้งกับบุคคลดงักล่าวอย่างเพียงพอแลว้ สาํหรบัการ

ควบคมุภายในในหวัขอ้อื�น คณะกรรมการเห็นวา่บรษิัทฯ มีการควบคมุภายในที�เพียงพอแลว้เชน่กนั 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า นางสาวกรพินธุ์ นาคศุภรงัษี ผูด้าํรงตาํแหน่งหัวหน้า

หน่วยงานตรวจสอบภายในมีประสบการณด์า้นการตรวจสอบมากว่า 20 ปี ไดร้บัการอบรมในหลกัสูตรที�

เกี�ยวขอ้งกับการปฏิบัติงานดา้นตรวจสอบภายในอย่างเพียงพอ และมีความเขา้ใจการดาํเนินงานของ 

บรษิัทฯ จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที�จะปฏิบตัิหนา้ที�ดงักล่าวไดอ้ย่างเหมาะสม ทั�งนี � การพิจารณาแต่งตั�ง 

โยกยา้ย เลิกจา้ง และพิจารณาความดีความชอบของหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายในตอ้งไดร้บัความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัทฯ มอบหมายใหส้าํนกักฎหมายของบริษัทฯ ทาํหนา้ที�เป็นหน่วยงานกาํกับการปฏิบตัิงาน 

(Compliance Unit) มีหนา้ที�ความรบัผิดชอบในการกาํกับดแูลการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ/กลุ่มบริษัทให้

เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั นโยบาย และขอ้กาํหนดของหน่วยงานราชการที�เกี�ยวขอ้ง หรือ

หน่วยงานอื�นที�เกี�ยวขอ้งกับการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยสาํนกักฎหมายของบริษัทฯ ไดม้อบหมายให ้

นางสาวพชัรีย ์มณีธรรมวงศเ์ป็นหวัหนา้งานกาํกับดแูลการปฏิบตัิงานของบริษัทฯ โดยมีคณุสมบตัิของผู้

ดาํรงตาํแหนง่หวัหนา้งานกาํกบัดแูลการปฏิบตังิานของบริษัทฯ ปรากฏในเอกสารแนบ 3 

9.2)  รายการระหว่างกัน 

รายละเอียดขอ้มลูของรายการระหวา่งกนั ระหวา่งบรษิัทฯ บรษิัทยอ่ย และบรษิัทที�เกี�ยวขอ้งกนัได้

แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับปีสิ �นสุดวันที�  31 ธันวาคม 2563 ซึ�ง

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ไดส้อบทานรายการระหวา่งกนัของบริษัทฯ แลว้มีความเห็นวา่รายการ

ระหว่างกันดงักล่าว เป็นไปตามเงื�อนไขการคา้โดยทั�วไปและเป็นไปตามหลักเกณฑต์ามขอ้กาํหนดของ

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย มีหลกัฐานการทาํรายการครบถว้น ตลอดจนมีการเปิดเผยในงบการเงิน

อยา่งเพียงพอ ทั�งนี � ไดเ้ปิดเผยรายละเอียดรายการระหวา่งกนั 3 ปียอ้นหลงัไวบ้นเว็บไซตข์องบรษิัทฯ 
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9.2.1)  ข้อมูลรายการระหว่างกันกับบุคคลที�อาจมีความขัดแย้ง 

ในปี 2563 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย มีรายการระหวา่งกนัที�เกิดขึ �นจากการประกอบธุรกิจตามปกติ

กบับคุคลที�อาจมีความขดัแยง้ตั�งแตว่นัที� 1 มกราคม 2563 ดงัตอ่ไปนี� 

บุคคลที�อาจมคีวามขัดแยง้ ความสัมพนัธ ์

นายสรุชยั เชษฐโชติศกัดิ� เป็นกรรมการและผูถื้อหุน้รายใหญ่ ถือหุน้รอ้ยละ 22.64 ในบรษัิทฯ 

บรษัิท เชษฐโชติศกัดิ� จาํกดั นายสรุชยั เชษฐโชติศกัดิ� เป็นกรรมการและผูถื้อหุน้ ถือหุน้รอ้ยละ 18.70  

ในบรษัิท เชษฐโชติศกัดิ� จาํกดั 

นางสจีุรา เชษฐโชติศกัดิ� เป็นผูถื้อหุน้ ถือหุน้รอ้ยละ 6.30 ในบริษัท เชษฐโชติศกัดิ� 

จาํกดั และเป็นคู่สมรสของนายสรุชยั เชษฐโชติศกัดิ� ซึ�งเป็นกรรมการ และผูถื้อหุน้

รายใหญ่ ถือหุน้รอ้ยละ 22.64 ในบรษัิทฯ 

นายสวุฒัน ์เชษฐโชติศกัดิ� เป็นกรรมการและผูถื้อหุน้ ถือหุน้รอ้ยละ 14.35  

ในบรษัิท เชษฐโชติศกัดิ� จาํกดั และเป็นนอ้งชายของนายสรุชยั เชษฐโชติศกัดิ� 

นางสาวมาล ีเชษฐโชติศกัดิ� เป็นกรรมการและผูถื้อหุน้ ถือหุน้รอ้ยละ 14.50  

ในบรษัิท เชษฐโชติศกัดิ� จาํกดั และเป็นพี�สาวของนายสรุชยั เชษฐโชติศกัดิ� 

บรษัิท เม็มเบอรชิ์ป จาํกดั 

 

 

นายสรุชยั เชษฐโชติศกัดิ� เป็นกรรมการและผูถื้อหุน้ โดยถือหุน้ทางออ้มใน 

บรษัิท เม็มเบอรชิ์ป จาํกดั รอ้ยละ 50.00 ซึ�งรวมการถือหุน้ของคูส่มรสดว้ย  

ในบรษัิท เชษฐโชติ จาํกดั ซึ�งบรษัิท เชษฐโชติ จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่  

ถือหุน้รอ้ยละ 60.00 ในบรษัิท เม็มเบอรชิ์ป จาํกดั 

นางสจีุรา เชษฐโชติศกัดิ� เป็นกรรมการ ในบรษัิท เม็มเบอรชิ์ป จาํกดั  

และเป็นคูส่มรสของนายสรุชยั เชษฐโชติศกัดิ� 

นายเชษฐ เชษฐโชติศกัดิ� เป็นกรรมการและผูถื้อหุน้ ถือหุน้รอ้ยละ 30.00  

ในบรษัิท เม็มเบอรชิ์ป จาํกดั และถือหุน้รอ้ยละ 0.062 ในบรษัิทฯ และเป็นบตุรชาย 

ของนายสรุชยั เชษฐโชติศกัดิ� 

นายโชติ เชษฐโชติศกัดิ� เป็นกรรมการและผูถื้อหุน้ ถือหุน้รอ้ยละ 10.00  

ในบรษัิท เม็มเบอรชิ์ปจาํกดั และเป็นบตุรชายของนายสรุชยั เชษฐโชติศกัดิ� 

บรษัิท เชษฐโชติ จาํกดั นายสรุชยั เชษฐโชติศกัดิ� เป็นกรรมการและผูถื้อหุน้ ถือหุน้รอ้ยละ 25.00  

ในบรษัิท เชษฐโชติ จาํกดั 

นางสจีุรา เชษฐโชติศกัดิ� เป็นกรรมการและผูถื้อหุน้ ถือหุน้รอ้ยละ 25.00  

ในบรษัิท เชษฐโชติ จาํกดั และเป็นคูส่มรสของนายสรุชยั เชษฐโชติศกัดิ� 

นายเชษฐ เชษฐโชติศกัดิ� เป็นกรรมการและผูถื้อหุน้ ถือหุน้รอ้ยละ 25.00  

ในบรษัิท เชษฐโชติ จาํกดั และถือหุน้รอ้ยละ 0.062 ในบรษัิทฯ และเป็นบตุรชาย 

ของนายสรุชยั เชษฐโชติศกัดิ� 

นายโชติ เชษฐโชติศกัดิ� เป็นกรรมการและผูถื้อหุน้ ถือหุน้รอ้ยละ 25.00  

ในบรษัิท เชษฐโชติ จาํกดั และเป็นบตุรชายของนายสรุชยั เชษฐโชติศกัดิ� 

หมายเหต ุ สดัสว่นการถือหุน้ของบคุคลที�อาจมีความขดัแยง้ในบรษิัทฯ เป็นขอ้มลู ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 
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บรษิัทฯ มีรายการระหวา่งกนักบับคุคลที�อาจมีความขดัแยง้ ในปี 2563 ดงันี � 

บุคคลที�อาจมี 

ความขัดแย้ง 

ลักษณะ

ความสัมพันธ ์
ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ 

(ล้านบาท) 

ความจาํเป็น 

และสมเหตุสมผล 

บจก.เชษฐโชต ิ กรรมการและ 

ผูถื้อหุน้รว่มกนั 

ค่าเช่าอาคารสาํนักงาน 

คา่บรกิารส่วนกลาง และ

ค่าสาธารณูปโภค ซึ�งมี

ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี 

159.67 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

อตัราค่าเช่าและค่าบริการส่วนกลางที�คิด

ระหว่างกันมีความเหมาะสมและเป็นไป

ตามราคาตลาด โดยราคาดงักล่าวมาจาก

ราคาเฉลี�ยของผู้ประเมิน ราคาทรัพย์สิน

อิสระที�ไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนกังาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัยจ์าํนวน 3 ราย 

บจก.เม็มเบอรช์ิป กรรมการและ 

ผูถื้อหุน้รว่มกนั 

ค่า เช่ าอาคารจอดร ถ 

และหอ้งแถลงข่าว ซึ�งมี

ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี 

2.09 คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า

อตัราค่าเช่าและค่าบริการส่วนกลาง ที�คิด

ระหว่างกันมีความเหมาะสมและเป็นไป

ตามราคาตลาด เมื�อเทียบกับอาคารที�อยู่

ในบรเิวณใกลเ้คียงกบับรษิัทฯ 

บจก.เชษฐโชตศิกัดิ� กรรมการและ 

ผูถื้อหุน้รว่มกนั 

ค่าเช่าอาคารสาํนักงาน 

คา่บรกิารส่วนกลาง และ

ค่าสาธารณูปโภค ซึ�งมี

ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี 

11.43 คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า

อตัราค่าเช่าและค่าบริการส่วนกลางที�คิด

ระหว่างกันมีความเหมาะสมและเป็นไป

ตามราคาตลาด เมื�อเทียบกับอาคารที�อยู่

ในบรเิวณใกลเ้คียงกบับรษิัทฯ 

หมายเหต ุ รายการระหว่างกนัที�เกิดขึ �นไดมี้การอนมุตัริายการและเปิดเผยขอ้มลูตามประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุแลว้ 

การซื�อทรัพยส์ินถาวร 

 -ไมมี่- 

การคํ�าประกัน  

  -ไมมี่ 
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9.2.2)  ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของการทาํรายการระหว่างกัน 

รายการระหว่างกันที�เกิดขึ �นนั�นมีความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของการทาํรายการเพื�อ

ก่อใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุดของบริษัทฯ ซึ�งในปี 2563 ที�ผ่านมา บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันที�เกิดขึ �นกับ

บรษิัทยอ่ย และกบับรษิัทที�เกี�ยวขอ้งกนั โดยมีรายการหลกั ไดแ้ก่ การเชา่อาคารเพื�อใชเ้ป็นอาคารสาํนกังาน 

หรือเพื�อการดาํเนินธุรกิจ และรายการคํ�าประกันซึ�งเป็นรายการที�ดาํเนินตามธุรกิจปกติ ไม่มีเงื�อนไขพิเศษ 

และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชนร์ะหว่างบริษัทฯ และผูที้�เกี�ยวขอ้ง การกาํหนดราคา อตัราค่าธรรมเนียม 

และ/หรือ อตัราดอกเบี �ย เป็นการกาํหนดตามราคาที�สอดคลอ้งกับอตัราปกติที�สามารถเปรียบเทียบไดก้บั

การทาํรายการกบับคุคลอื�นที�ไม่มีความเกี�ยวขอ้งกนั ซึ�งไดเ้ปิดเผยในหมายเหตปุระกอบงบการเงินประจาํปี 

2563 แลว้ 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ไดส้อบทานรายการระหว่างกนัของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

และกบับคุคลที�อาจมีความขดัแยง้ อนัไดแ้ก่ การเช่าอาคาร รายการซื �อขายสินคา้หรือทรพัยส์ิน คา่ลิขสิทธิ� 

การรบัจา้งผลิต งานคอนเสิรต์และกิจกรรมการตลาด การขายโฆษณา ค่าบริการ และดอกเบี �ยเงินกู ้ฯลฯ  

ซึ�งไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจาํปี 2563 แลว้ มีความเห็นว่า รายการดงักล่าวเป็น

รายการที�ดาํเนินตามธุรกิจปกติ มีความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของการทาํรายการเพื�อก่อให้เกิด

ประโยชนส์งูสดุของบรษิัทฯ 

9.2.3)  มาตรการหรือขั�นตอนการอนุมัตกิารทาํรายการระหว่างกัน  

 บริษัทฯ ใหค้วามสาํคญัในการพิจารณารายการต่างๆ  โดยจัดมาตรการอนุมัติใหเ้ป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ ประกาศจากสาํนักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครดั โดยรายการระหว่างกันนั�นตอ้งอยู่บนพื �นฐานของความจาํเป็น 

ความสมเหตสุมผล และเป็นการดาํเนินการเพื�อก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุตอ่บริษัทฯ  ซึ�งเป็นไปในราคาและ

เงื�อนไขที�ไม่แตกตา่งกบัรายการที�มีกับบคุคลภายนอกที�ไม่เกี�ยวขอ้งกัน และในกรณีที�มีรายการระหว่างกัน 

ที�มีสาระสาํคญั ตอ้งไดร้บัการอนมุตัจิากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท รวมถงึที�ประชมุ

ผูถื้อหุน้ตามแต่กรณี ส่วนการลงมติหากมีกรรมการหรือผูถื้อหุน้ท่านใดที�มีส่วนไดเ้สียในรายการดงักล่าว  

จะไมเ่ขา้รว่มและไมมี่สิทธิ�ในการออกเสียงในวาระนั�นๆ เพื�อใหที้�ประชมุอภิปรายและลงมตดิว้ยความอิสระ  

9.2.4)  นโยบายหรือแนวโน้มการทํารายการระหว่างกันรวมทั�งการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�ง

สินทรัพยใ์นอนาคต 

บริษัทฯ ไดก้าํหนดนโยบายการทาํรายการเกี�ยวโยง รายการระหว่างกัน และการไดม้าหรือ

จาํหน่ายไปซึ�งสินทรพัย ์ใหเ้ป็นไปตามกรอบจริยธรรมที�ดี ระเบียบปฏิบตัิ กระบวนการในการพิจารณา 

ขั�นตอนการอนมุตัิรายการ ซึ�งเป็นไปตามหลกัการ เงื�อนไขการคา้ทั�วไปของธุรกิจ ที�ไดก้ระทาํอย่างยตุิธรรม 

ตามราคาตลาด รวมทั�งเป็นราคาเดียวกับการทาํรายการกับบุคคลภายนอก ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูล

ต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื�องการ

เปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัขิองบรษิัทจดทะเบียนในรายการที�เกี�ยวโยงกนั พ.ศ.2546  



บรษิัท อารเ์อส จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                        

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี/รายงานประจาํปี (แบบ 56-1 One Report) สาํหรบัรอบปี สิ �นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2563                         173 

9.2.5)  แนวโน้มการทาํรายการในอนาคต  

บริษัทฯ ยังคงมีแนวโน้มในการทํารายการในอนาคตกับบริษัทที� เกี� ยวข้องกันต่อไป เช่น  

การเช่าอาคารสาํนักงาน ซึ�งเป็นไปตามขั�นตอนโดยคาํนึงถึงความสมเหตุสมผลของการทาํรายการ  

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที�จะทํารายการกับบุคคลที�อาจขัดแย้งกัน ยกเว้นในกรณีที� 

บรษิัทฯ เห็นวา่จะไดร้บัผลตอบแทนสงูสดุของบริษัทฯ เป็นสาํคญั 
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รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
 

 

เสนอผูถ้อืหุน้ของบรษิทั อารเ์อส จาํกดั (มหาชน) 

 

 

ความเหน็ 

ข้าพเจ้าเหน็ว่า งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินรวมของบรษิทั อาร์เอส จํากดั (มหาชน) (บรษิทั) และ 

บรษิทัย่อย (กลุ่มกจิการ) และแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และผลการดําเนินงานรวมและ 

ผลการดําเนินงานเฉพาะกจิการ รวมถงึกระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการสาํหรบัปีสิ�นสดุวนัเดยีวกนั โดยถูกต้อง

ตามที�ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
 

งบการเงินที�ตรวจสอบ 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการประกอบดว้ย 

 งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 งบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการสาํหรบัปีสิ�นสุดวนัเดยีวกนั  

 งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการสําหรบัปี

สิ�นสดุวนัเดยีวกนั 

 งบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการสาํหรบัปีสิ�นสุดวนัเดยีวกนั และ 
 หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการซึ�งประกอบดว้ยนโยบายการบญัชทีี�สําคญัและหมายเหตุเรื�องอื�นๆ 

 

เกณฑใ์นการแสดงความเหน็  

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นสว่นของความรบัผดิชอบ

ของผูส้อบบญัชตี่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มคีวามเป็นอสิระจาก
กลุ่มกจิการและบรษิทัตามขอ้กําหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชทีี�กําหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนส่วนที�เกี�ยวข้อง

กบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ และขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามความรบัผดิชอบดา้นจรรยาบรรณอื�น ๆ  

ซึ�งเป็นไปตามขอ้กําหนดเหล่านี� ขา้พเจา้เชื�อว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีี�ขา้พเจ้าได้รบัเพยีงพอและเหมาะสมเพื�อใช้เป็นเกณฑ ์

ในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 

 
เรื�องสาํคญัในการตรวจสอบ 

เรื�องสําคญัในการตรวจสอบคอืเรื�องต่าง ๆ ที�มนีัยสําคญัที�สุดตามดุลยพนิิจเยี�ยงผู้ประกอบวชิาชพีของขา้พเจ้าในการตรวจสอบ 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการสําหรบังวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดนํ้าเรื�องเหล่านี�มาพจิารณาในบรบิทของการตรวจสอบ 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า ทั �งนี� ขา้พเจา้ไม่ได้แสดงความเหน็ 
แยกต่างหากสาํหรบัเรื�องเหล่านี� 
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เรื�องสาํคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
 

การตดัจาํหน่ายต้นทุนการผลิตละคร 
 

 

อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการข้อ 5.9 ก) เรื�อง ต้นทุนการผลิตละคร และ 20 

เรื�อง สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (สทุธ)ิ 

 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการมยีอดคงเหลอื

ตน้ทุนการผลติละครและภาพยนตรส์ทุธจิํานวน 597 ลา้นบาท 

คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 13.22 ของสนิทรพัยร์วมในงบการเงนิรวม 

ต้นทุนการผลิตละครแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่ า 
ตดัจําหน่ายสะสม ซึ�งวิธีการตดัจําหน่ายตดัจําหน่ายตาม

รูปแบบที�คาดการณ์ของการใช้สนิทรพัย์เพื�อประโยชน์เชิง

เศรษฐกจิในอนาคต 

 

ฝ่ายบริหารแบ่งสัดส่วนต้นทุนการผลิตละครออกเป็น  
2 ส่วนกล่าวคอื ส่วนแรกของต้นทุนการผลิตละคร จะตดั

จําหน่ายตามจํานวนตอนในแต่ละครั �งที�คาดการณ์ว่า 

จะออกอากาศทางโทรทศัน์ สว่นที�เหลอืของตน้ทุนการผลติ

ละครจะตดัจําหน่ายด้วยวธิเีส้นตรงตามจํานวนปีที�คาดว่า

จะขายลขิสทิธิ �ละครไดห้ลงัจากออกอากาศทางโทรทศัน์ 
 

ข้าพเจ้าให้ความใส่ใจวิธีการตัดจําหน่ายต้นทุนการผลิต

ละครในส่วนที�ตัดจําหน่ายตามจํานวนตอนในแต่ละครั �งที�

คาดการณ์ว่าจะออกอากาศทางโทรทัศน์และส่วนที�ตัด
จําหน่ายด้วยวิธีเส้นตรงตามจํานวนปีที�คาดว่าจะขาย

ลขิสทิธิ �ละครไดห้ลงัจากออกอากาศทางโทรทศัน์ เนื�องจาก

การประมาณวิธีตดัจําหน่ายในส่วนนี�เกี�ยวข้องกบัการใช้

ดลุยพนิิจของฝ่ายบรหิาร 

ขา้พเจา้ทําความเขา้ใจและตรวจสอบวธิกีารตดัจาํหน่ายตน้ทุนการ

ผลติละครโดย 

 

 ประเมนิความเหมาะสมของดุลยพินิจที�ฝ่ายบริหารใช้ในการ
แบ่งสดัสว่นตน้ทุนการผลติละครกบัสดัส่วนของการใช้งานที�ทํา

ให้เกิดรายได้จากการออกอากาศละครแต่ละเรื�อง และรายได้

จากการขายลขิสทิธิ �ละคร 

 

 ประเมนิความเหมาะสมของวธิกีารคาดการณ์ที�เกี�ยวกบัการ

ประมาณการจํานวนตอนของการออกอากาศละครแต่ละเรื�อง

โดยเทยีบกบัแผนการออกอากาศ 

 

 ประเมนิความถูกต้องของแผนการออกอากาศละครที�นํามาใช้
คํานวณการตดัจําหน่ายต้นทุนการผลติละครโดยเปรยีบเทยีบ

กบัจาํนวนตอนที�ออกอากาศจรงิของละครเรื�องนั �น 

 

 ประเมนิความเหมาะสมอายขุองละครที�ฝ่ายบรหิารคาดวา่จะมี

การใชง้านที�เกดิขึ�นจากการขายลขิสทิธิ �ละคร 
 

 ทดสอบการคํานวณ เพื�อประเมินความถูกต้องของการ

คาํนวณการตดัจาํหน่ายต้นทุนการผลติละคร 

 
ข้าพเจ้าพจิารณาแล้วว่าข้อสมมติฐานและข้อมูลที�ฝ่ายบรหิารใช้ใน

การประมาณการตัดจําหน่ายต้นทุนการผลิตละครมีความ

สมเหตุสมผลตามหลกัฐานที�สนบัสนุน จากวธิกีารตรวจสอบดงักล่าว 
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เรื�องสาํคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
 

การวดัมลูค่าสินค้าคงเหลือ 
 

 

อา้งองิหมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบเฉพาะกิจการ
ขอ้ 9 ง) เรื�อง การประมานการค่าเผื�อสนิค้าคงเหลือ และข้อ
13 เรื�อง สนิคา้คงเหลอื (สทุธ)ิ 
 

ณ วันที�  31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการมีสินค้า
คงเหลอื (สทุธ)ิ จาํนวน 228.73 ลา้นบาท ภายหลงัการรบัรู้
ค่าเผื�อสนิคา้เสื�อมสภาพและล้าสมยัจํานวน 8.30 ล้านบาท 
ซึ�งสนิคา้คงเหลอื (สทุธ)ิ คดิเป็นรอ้ยละ 5.06 ของสนิทรพัย์
รวมในงบการเงนิรวม  
 

ฝ่ายบริหารให้ความสําคญักับการประเมินค่าเผื�อสินค้า
เสื�อมสภาพและล้าสมัย ดังนั �นผู้บริหารจึงกําหนดข้อ
สมมตฐิานในการประมาณการค่าเผื�อสนิคา้เสื�อมสภาพและ
ล้าสมยัในเป็นอัตราร้อยละในแต่ละช่วงอายุคงค้างของ
สินค้าแต่ละกลุ่ม โดยใช้ประสบการณ์และข้อมูลการ
เคลื�อนไหวสินค้ารวมถึงการเสื�อมสภาพที�เกิดขึ�นในอดีต
และอายคุงเหลอืของสนิคา้  
 
ขา้พเจา้ใหค้วามใส่ใจในการประมาณค่าเผื�อสนิคา้คงเหลือ
เนื�องจากสินค้าคงเหลือมีมูลค่าเป็นจํานวนที�มีสาระสําคญั 
และเ ป็นรายการประมาณการที�อาศัยดุลยพินิจและ
ประสบการณ์ของผู้บรหิาร ความเหมาะสมของมูลค่าสินค้า
คงเหลือจึงขึ�นอยู่กับดุลยพินิจ และความน่าเชื�อถือของ
ข้อมูลที�เกี�ยวข้องที�นํามาใช้ในการพิจารณาบนัทึกค่าเผื�อ
สนิคา้คงเหลอื 

 

ข้าพเจ้าทําความเข้าใจและตรวจสอบการประมาณค่าเผื�อสินค้า
คงเหลอืโดย 
 
 ประเมนิวธิกีารที�ฝ่ายบรหิารใชใ้นการประมาณการคา่เผื�อสนิคา้

เสื�อมสภาพและลา้สมยั เพื�อใหแ้น่ใจว่าพบวา่นโยบายการบญัชี
มคีวามสมํ�าเสมอกบัปีที�ผา่นมา 

 ประเมนิความสมเหตุสมผลและสอบถามผูบ้รหิารเชงิทดสอบ

ในข้อสมมติฐานซึ�งใช้ในการประมาณการค่าเผื�อสินค้า

เสื�อมสภาพและล้าสมยั โดยพจิารณาจากข้อมูลที�เกิดขึ�นใน

อดตีและอายขุองสนิคา้คงเหลอื รวมถงึการวเิคราะหอ์ตัราการ

หมนุเวยีนของสนิคา้คงเหลอื  

 ทดสอบความน่าเชื�อถอืของรายงานอายุของสนิคา้คงเหลือที�คง

ค้างนานตามหลกัเกณฑ์ที�ฝ่ายบริหารกําหนดและตรวจสอบ

รายการเคลื�อนไหววนัสุดท้ายของสินค้าคงเหลือกับเอกสาร
ประกอบรายการ  

 ทดสอบการคํานวณค่าเผื�อสินค้าเสื�อมสภาพและล้าสมัยที�

ประมาณการจากขอ้สมมตฐิานของฝ่ายบรหิารและเปรยีบเทยีบ

ผลการคาํนวณกบัยอดประมาณการที�ผา่ยบรหิารคํานวณได ้ 
 

ข้าพเจ้าพจิารณาแล้วว่าข้อสมมติฐานและข้อมูลที�ฝ่ายบรหิารใช้ใน
การประมาณการค่าเผื�อสินค้าเสื�อมสภาพและล้าสมัยมีความ
สมเหตุสมผลตามหลกัฐานที�สนบัสนุน จากวธิกีารตรวจสอบดงักล่าว 
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ข้อมลูและเหตกุารณ์ที�เน้น 

ข้าพเจ้าขอให้สงัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ข้อ 4.1 5.6(ง) 5.6(จ) 5.15 ที�อธิบายถึง
นโยบายการบญัชเีกี�ยวกบัการนําขอ้ยกเวน้จากมาตรการผอ่นปรนชั �วคราวเพื�อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคตดิเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ที�ออกโดยสภาวชิาชพีบญัช ีมาถอืปฏบิตัสิาํหรบัรอบระยะเวลารายงานสิ�นสุดภายใน

ช่วงเวลาระหว่างวนัที� 1 มกราคม พ .ศ . 2563 ถงึวนัที� 31 ธนัวาคม พ .ศ . 2563 ทั �งนี� ความเหน็ของขา้พเจา้ไม่ไดเ้ปลี�ยนแปลงไป

เนื�องจากเรื�องที�ขา้พเจา้ใหข้อ้สงัเกตนี� 
 

ข้อมลูอื�น 

กรรมการเป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มูลอื�น ขอ้มูลอื�นประกอบด้วย ขอ้มูลซึ�งรวมอยู่ในรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถงึงบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ และรายงานของผูส้อบบญัชทีี�อยูใ่นรายงานนั �น ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดร้บัรายงานประจาํปีภายหลงั
วนัที�ในรายงานของผูส้อบบญัชนีี�  
 

ความเหน็ของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื�น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื�อมั �น 

ต่อขอ้มลูอื�น 
 

ความรบัผดิชอบของข้าพเจ้าที�เกี�ยวเนื�องกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการคอื การอ่านและพจิารณา 

วา่ขอ้มลูอื�นมคีวามขดัแยง้ที�มสีาระสําคญักบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ หรอืกบัความรูท้ี�ไดร้บัจากการตรวจสอบ 

ของขา้พเจา้ หรอืปรากฏวา่ขอ้มลูอื�นมกีารแสดงขอ้มลูที�ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัหรอืไม ่ 
 

เมื�อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที�ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั ข้าพเจ้า 
ตอ้งสื�อสารเรื�องดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

ความรบัผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

กรรมการมหีน้าที�รบัผดิชอบในการจดัทําและนําเสนองบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการเหล่านี� โดยถูกต้องตามที�ควร 

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกี�ยวกบัการควบคุมภายในที�กรรมการพจิารณาว่าจําเป็น เพื�อใหส้ามารถ

จดัทํางบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการที�ปราศจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระสําคญัไม่ว่าจะเกิด

จากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  
 

ในการจดัทํางบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ กรรมการรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกลุ่มกิจการและ

บรษิทัในการดาํเนินงานต่อเนื�อง เปิดเผยเรื�องที�เกี�ยวกบัการดาํเนินงานต่อเนื�อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชี

สําหรบัการดําเนินงานต่อเนื�อง เวน้แต่กรรมการมคีวามตั �งใจที�จะเลกิกลุ่มกจิการและบรษิทั หรอืหยุดดําเนินงาน หรอืไม่สามารถ

ดาํเนินงานต่อเนื�องต่อไปได ้ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าที�ช่วยกรรมการในการกํากบัดูแลกระบวนการในการจดัทํารายงานทางการเงนิของกลุ่มกิจการและ

บรษิทั 
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ความรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มวีตัถุประสงคเ์พื�อใหไ้ดค้วามเชื�อม ั �นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ
โดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสําคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และ

เสนอรายงานของผู้สอบบญัชีซึ�งรวมความเหน็ของขา้พเจ้าอยู่ด้วย ความเชื�อมั �นอย่างสมเหตุสมผลคอืความเชื�อมั �นในระดบัสูง  

แต่ไม่ไดเ้ป็นการรบัประกนัว่าการปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิ 

อนัเป็นสาระสําคญัที�มอียู่ได้เสมอไป ข้อมูลที�ขดัต่อข้อเท็จจรงิอาจเกิดจากการทุจริตหรอืข้อผิดพลาด และถือว่ามสีาระสําคญั 

เมื�อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที�ขดัต่อขอ้เท็จจรงิแต่ละรายการ หรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสินใจ 

ทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่านี�  

 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัช ีขา้พเจา้ไดใ้ชด้ลุยพนิิจเยี�ยงผูป้ระกอบวชิาชพีและการสงัเกต และสงสยั

เยี�ยงผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 
 

 ระบุและประเมนิความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงนิรวมและงบการเงิน 
เฉพาะกจิการ ไมว่า่จะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพื�อตอบสนองต่อ

ความเสี�ยงเหล่านั �น และได้หลกัฐานการสอบบญัชีที�เพียงพอและเหมาะสมเพื�อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ

ขา้พเจา้ ความเสี�ยงที�ไม่พบขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสําคญัซึ�งเป็นผลมาจากการทุจรติจะสูงกว่าความเสี�ยงที�

เกดิจากขอ้ผดิพลาด เนื�องจากการทุจรติอาจเกี�ยวกบัการสมรู้ร่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั �งใจละเว้น

การแสดงขอ้มลู การแสดงขอ้มลูที�ไมต่รงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคมุภายใน 
 ทําความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในที�เกี�ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื�อออกแบบวธิกีารตรวจสอบที�เหมาะสมกบัสถานการณ์ 

แต่ไมใ่ช่เพื�อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคมุภายในของกลุ่มกจิการและบรษิทั 

 ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีี�กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัช ีและการเปิดเผย

ขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งซึ�งจดัทําขึ�นโดยกรรมการ  

 สรุปเกี�ยวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรบัการดําเนินงานต่อเนื�องของกรรมการจากหลกัฐานการสอบ

บญัชทีี�ไดร้บั และประเมนิวา่มคีวามไมแ่น่นอนที�มสีาระสําคญัที�เกี�ยวกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ที�อาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้

สงสยัอย่างมนีัยสําคญัต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบรษิทัในการดําเนินงานต่อเนื�องหรอืไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อ

สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนที�มสีาระสําคญั ขา้พเจา้ต้องกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยใหข้อ้สงัเกตถึง
การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการที�เกี�ยวขอ้ง หรอืถ้าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพยีงพอ ความเหน็

ของขา้พเจา้จะเปลี�ยนแปลงไป ขอ้สรปุของขา้พเจา้ขึ�นอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชทีี�ไดร้บัจนถงึวนัที�ในรายงานของผูส้อบบญัชี

ของขา้พเจา้ อย่างไรกต็าม เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจการและบรษิทัต้องหยุดการดําเนินงาน
ต่อเนื�อง  

 ประเมนิการนําเสนอ โครงสรา้งและเนื�อหาของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวม รวมถงึการเปิดเผย
ขอ้มูลว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที�ทําใหม้กีารนําเสนอข้อมูล 

โดยถูกตอ้งตามที�ควรหรอืไม ่

 ได้รบัหลกัฐานการสอบบญัชีที�เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี�ยวกบัข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรอืกิจกรรม 
ทางธรุกจิภายในกลุ่มกจิการเพื�อแสดงความเหน็ต่องบการเงนิรวม ขา้พเจา้รบัผดิชอบต่อการกําหนดแนวทาง การควบคุม 

ดแูลและการปฏบิตังิานตรวจสอบกลุ่มกจิการ ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อความเหน็ของขา้พเจา้ 
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ขา้พเจา้ไดส้ื�อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเรื�องต่าง ๆ ที�สําคญัซึ�งรวมถงึขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที�ได้

วางแผนไว ้ประเดน็ที�มนีัยสําคญัที�พบจากการตรวจสอบ และขอ้บกพร่องที�มนีัยสําคญัในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้า 

ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้ํารบัรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบวา่ ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้กําหนดจรรยาบรรณที�เกี�ยวขอ้งกบัความเป็นอสิระ

และไดส้ื�อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเกี�ยวกบัความสมัพนัธท์ั �งหมด ตลอดจนเรื�องอื�นซึ�งขา้พเจา้เชื�อว่ามเีหตุผลที�บุคคลภายนอก

อาจพจิารณาวา่กระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการที�ขา้พเจา้ใชเ้พื�อป้องกนัไมใ่หข้า้พเจา้ขาดความเป็นอสิระ 
 

จากเรื�องที�สื�อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาเรื�องต่าง ๆ ที�มนีัยสําคญัที�สุดในการตรวจสอบงบการเงนิรวม

และงบการเงนิเฉพาะกจิการในงวดปัจจุบนัและกําหนดเป็นเรื�องสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธบิายเรื�องเหล่านี�ในรายงาน

ของผู้สอบบญัช ีเว้นแต่กฎหมายหรอืข้อบงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี�ยวกบัเรื�องดงักล่าว หรอืในสถานการณ์ที�ยากที�จะ

เกิดขึ�น ข้าพเจ้าพจิารณาว่าไม่ควรสื�อสารเรื�องดงักล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้
อยา่งสมเหตุผลวา่จะมผีลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อสว่นไดเ้สยีสาธารณะจากการสื�อสารดงักล่าว  

 

 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั 
 

 
 

 

 

สง่า  โชคนิติสวสัดิ�  

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที� 11251 

กรงุเทพมหานคร 
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บริษทั อารเ์อส จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 10 200,100,593   328,409,093   42,996,478   104,285,400   

ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�อื�น (สทุธ)ิ 11 711,408,947   516,373,744   548,961,895   561,632,556   

เงนิใหกู้ย้มืระยะสั �นแก่กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั (สทุธ)ิ 37 ง) -  -  1,034,700,000   1,006,700,000   

สนิคา้คงเหลอื (สทุธ)ิ 13 228,725,881   258,795,418   115,780   4,147,152   

ภาษมีลูคา่เพิ�ม 26 24,610,076   8,610,259   -  -  

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื�น 14 8,684,428   4,593,844   677,049   1,817,844   

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 1,173,529,925   1,116,782,358   1,627,451,202   1,678,582,952   

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

สนิทรพัยต์ามสญัญาไมห่มนุเวยีน 11.1 10,000,000   28,460,824   10,000,000   28,460,824   

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย (สทุธ)ิ 15 -  -  532,485,044   532,444,152   

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม (สทุธ)ิ 16 3,992,546   3,992,546   -  -  

อาคาร และอุปกรณ์ (สทุธ)ิ 17 641,880,556   503,783,449   487,484,726   409,046,698   

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้(สทุธ)ิ 18 471,486,947   - 237,829,068 -  

ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื�นความถี�และ

ประกอบกจิการโทรทศัน์ (สทุธ)ิ 19 598,720,594   670,748,615   -  -  

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (สทุธ)ิ 20 1,314,037,630   702,789,651   110,316,228   111,070,961   

คา่ใชจ้า่ยจา่ยล่วงหน้าไมห่มนุเวยีน -  696,666   -  -  

ภาษเีงนิไดถู้กหกั ณ ที�จา่ย (สทุธ)ิ 21 156,404,476   165,615,539   25,522,031   59,836,570   

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี(สทุธ)ิ 22 123,568,442   200,796,413   85,872,673   92,623,154   

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื�น (สทุธ)ิ 22,868,498   13,095,597   9,796,516   11,274,899   

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 3,342,959,689   2,289,979,300   1,499,306,286   1,244,757,258   

รวมสินทรพัย์ 4,516,489,614   3,406,761,658   3,126,757,488   2,923,340,210   

กรรมการ  ____________________________________________      กรรมการ  _____________________________________________

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั อารเ์อส จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนี�สินและส่วนของเจ้าของ

หนี�สินหมนุเวียน

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 23 1,016,085,502   651,166,696   114,177,323   242,054,856   

เจา้หนี�เงนิประกนัผลงาน 23,429,564   - 10,702,736 -  

หนี�สนิภายใตส้ญัญาเชา่ที�ถงึกาํหนดชาํระ

ภายในหนึ�งปี (สทุธ)ิ 24 83,311,020   - 42,197,064 -  

หนี�สนิภายใตส้ญัญาเชา่การเงนิที�ถงึกาํหนดชาํระ

ภายในหนึ�งปี (สทุธ)ิ 24 -  6,729,866   -  6,729,866   

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิ 25 540,000,000   450,000,000   350,000,000   320,000,000   

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 37 จ) -  -  255,327,125   97,027,125   

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

ที�ถงึกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 27 80,000,000   80,000,000   -  -  

ภาษมีลูคา่เพิ�ม 26 36,883,597   34,996,464   33,307,694   32,968,814   

ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 21,563,289   30,660,198   13,009,535   26,712,960   

ภาษเีงนิไดห้กั ณ ที�จา่ยคา้งจา่ย 11,545,413   12,095,248   2,800,596   3,831,171   

หนี�สนิหมนุเวยีนอื�น 977,571   - 977,571 -  

รวมหนี�สินหมนุเวียน 1,813,795,956   1,265,648,472   822,499,644   729,324,792   

หนี�สินไม่หมนุเวียน

หนี�สนิภายใตส้ญัญาเชา่ (สทุธ)ิ 24 366,745,952   - 185,698,983 -  

หนี�สนิภายใตส้ญัญาเชา่การเงนิ (สทุธ)ิ 24 -  2,580,565   -  2,580,565   

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 27 156,085,000   236,085,000   -  -  

หนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี(สทุธ)ิ 22 9,897  -  -  -  

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 28 170,653,648   163,964,704   100,858,435   105,976,538   

ประมาณการหนี�สนิคา่รื�อถอน 5,088,170   - 2,296,877 -  

เจา้หนี�เงนิประกนัผลงานไมห่มนุเวยีน -  11,423,096   -  6,398,098   

หนี�สนิไมห่มนุเวยีนอื�น 42,363   37,363   20,000   15,000   

รวมหนี�สินไม่หมนุเวียน 698,625,030   414,090,728   288,874,295   114,970,201   

รวมหนี�สิน 2,512,420,986   1,679,739,200   1,111,373,939   844,294,993   

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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บริษทั อารเ์อส จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนี�สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้ 29.1

ทุนจดทะเบยีน

 หุน้สามญั 1,161,997,216 หุน้ 

    มลูคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 1,161,997,216   1,161,997,216   1,161,997,216   1,161,997,216   

ทุนที�ออกและชาํระเตม็มลูคา่แลว้

 หุน้สามญั 972,496,946 หุน้

  มลูคา่ที�ไดร้บัชาํระแลว้หุน้ละ 1 บาท 972,496,946   - 972,496,946 -  

 หุน้สามญั 972,495,202 หุน้

      มลูคา่ที�ไดร้บัชาํระแลว้หุน้ละ 1 บาท -  972,495,202   -  972,495,202   

สว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญั 29.1 322,107,225   322,087,270   322,107,225   322,087,270   

หุน้สามญัซื�อคนื 29.5 (160,158,220)  - (160,158,220) -  

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 31 120,327,052   120,327,052   120,327,052   120,327,052   

จดัสรรแลว้ - สาํรองหุน้สามญัซื�อคนื 29.5 160,158,220   - 160,158,220 -  

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 587,007,031   309,980,034   600,452,326 664,135,693   

รวมส่วนของผูเ้ป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ 2,001,938,254   1,724,889,558   2,015,383,549   2,079,045,217   

สว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีาํนาจควบคมุ 2,130,374   2,132,900   -  -  

รวมส่วนของเจ้าของ 2,004,068,628   1,727,022,458   2,015,383,549   2,079,045,217   

รวมหนี�สินและส่วนของเจ้าของ 4,516,489,614   3,406,761,658   3,126,757,488   2,923,340,210   

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

183



บริษทั อารเ์อส จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 2,381,378,687   2,012,441,388   -               27,670,300       

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 1,392,785,020   1,598,699,374   844,008,448      889,175,624      

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 3,774,163,707   3,611,140,762   844,008,448      916,845,924      

ตน้ทุนขาย (801,666,768)     (680,003,091)     -               (17,604,101) 

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร (966,995,535)     (1,339,959,121)  (542,137,541)     (403,173,880)     

รวมต้นทุนขายและการให้บริการ (1,768,662,303)  (2,019,962,212)  (542,137,541)     (420,777,981)     

กาํไรขั �นต้น 2,005,501,404   1,591,178,550   301,870,907      496,067,943      

รายไดอ้ื�น 32 16,903,778       10,719,894       44,985,735       463,545,028      

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 2,022,405,182   1,601,898,444   346,856,642      959,612,971      

คา่ใชจ้า่ยในการขาย (585,774,737)     (512,363,644)     (6,305,844)        (48,234,749) 

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (730,845,510)     (587,396,191)     (90,326,166) (472,055,864)     

กลบัรายการประมาณการผลขาดทุนของเงนิลงทุน

ในบรษิทัยอ่ย (สทุธ)ิ -               -               40,892             20,592,275       

คา่ใชจ้า่ยอื�น (4,126,899)        (5,660,463)        (1,849,596)        (4,779,773)        

ตน้ทุนทางการเงนิ 34 (36,111,312) (34,631,659) (18,699,597) (7,984,452)        

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 665,546,724      461,846,487      229,716,331      447,150,408      

คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ 35 (137,269,081)     (97,451,696) (42,496,624) (81,931,484) 

กาํไรสาํหรบัปี 528,277,643      364,394,791      187,219,707      365,218,924      

กาํไรเบด็เสรจ็อื�น :

รายการที�จะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงักาํไร

หรอืขาดทุนในภายหลงั

การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนั

   ผลประโยชน์พนกังาน 28 5,914,159         (22,123,651)      6,349,270         (11,042,823)      

ภาษเีงนิไดข้องรายการที�จะไมจ่ดัประเภท

   รายการใหมไ่ปยงักาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (1,182,832)        4,424,730         (1,269,854)        2,208,565         

กาํไรเบด็เสรจ็อื�นสาํหรบัปี - สทุธิจากภาษี 4,731,327         (17,698,921)      5,079,416         (8,834,258)        

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 533,008,970      346,695,870      192,299,123      356,384,666      

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั อารเ์อส จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

การแบง่ปันกาํไร(ขาดทุน)

สว่นที�เป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 528,278,160      363,343,967      187,219,707      365,218,924      

สว่นที�เป็นของสว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีาํนาจควบคมุ (517) 1,050,824         -               -               

528,277,643      364,394,791      187,219,707      365,218,924      

การแบง่ปันกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็

สว่นที�เป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 533,009,487      345,645,046      192,299,123      356,384,666      

สว่นที�เป็นของสว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีาํนาจควบคมุ (517) 1,050,824         -               -               

533,008,970      346,695,870      192,299,123      356,384,666      

กาํไรต่อหุ้นส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่

กาํไรตอ่หุน้ขั �นพื�นฐาน 36.1 0.5505             0.3744             0.1951             0.3763             

กาํไรตอ่หุน้ปรบัลด 36.2 0.5505             0.3583             0.1951             0.3602             

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั อารเ์อส จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ 

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

ทุนจดทะเบียน สาํรอง รวมส่วน

ที�ออกและ ส่วนเกิน หุ้นสามญั ทุนสาํรอง หุ้นสามญั ยงัไม่ได้ ของผูเ้ป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียที�ไม่มี

หมายเหตุ เรียกชาํระแล้ว มูลค่าหุ้น ซื�อคืน ตามกฎหมาย ซื�อคืน จดัสรร ของบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคมุ รวม

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2562 1,010,149,192  258,257,595 (465,274,840) 120,327,052  465,274,840  282,483,158   1,671,216,997   1,116,516         1,672,333,513  

ผลกระทบของการเปลี�ยนนโยบายบญัชี -      -  -    -   - 25,850,904 25,850,904       - 25,850,904 

ยอดคงเหลือที�ปรบัปรงุแล้ว 1,010,149,192  258,257,595 (465,274,840) 120,327,052  465,274,840  308,334,062   1,697,067,901   1,116,516         1,698,184,417  

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบัปี

   การเพิ�มหุน้สามญั 29.1 5,619,310        64,429,859  -    -   -    -    70,049,169       - 70,049,169 

   ลดทุนจดทะเบยีนจากการตดัหุน้สามญัซื�อคนื 29.5 (43,273,300)     (600,184)     465,274,840  - (421,401,356) -    -       - -

   สาํรองซื�อหุน้คนื 29.5 -      -  -    -   (43,873,484)   43,873,484    -       -       -      

   เงนิปันผลจา่ย 30 -      -  -    -   - (387,872,558) (387,872,558)     (34,440)    (387,906,998)   

   กาํไรเบด็เสรจ็สาํหรบัปี -      -  -    -   - 363,343,967 363,343,967      1,050,824         364,394,791    

   กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อื�น - การวดัมลูคา่ใหมข่อง

      ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (สทุธจิากภาษ)ี -      -  -    -   - (17,698,921) (17,698,921)      - (17,698,921) 

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 972,495,202     322,087,270 - 120,327,052 - 309,980,034 1,724,889,558   2,132,900         1,727,022,458  

งบการเงินรวม (บาท)

กาํไรสะสม

จดัสรรแล้ว

ส่วนของผูเ้ป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562
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บริษทั อารเ์อส จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ตอ่)

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

ทุนจดทะเบียน สาํรอง รวมส่วน

ที�ออกและ ส่วนเกิน หุ้นสามญั ทุนสาํรอง หุ้นสามญั ยงัไม่ได้ ของผูเ้ป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียที�ไม่มี

หมายเหตุ เรียกชาํระแล้ว มูลค่าหุ้น ซื�อคืน ตามกฎหมาย ซื�อคืน จดัสรร ของบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคมุ รวม

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 972,495,202     322,087,270 -    120,327,052  -    309,980,034   1,724,889,558   2,132,900         1,727,022,458  

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบัปี

   การเพิ�มหุน้สามญั 29.1 1,744      19,955        -    -   -    -    21,699     -       21,699    

   หุน้สามญัซื�อคนื 29.5 -      -  (160,158,220) -   -    -    (160,158,220)     -       (160,158,220)   

   สาํรองซื�อหุน้คนื 29.5 -      -  -    -   160,158,220  (160,158,220)  -       -       -      

   เงนิปันผลจา่ย 30 -      -  -    -   -    (95,824,270)   (95,824,270)      (2,009)      (95,826,279)     

   กาํไรเบด็เสรจ็สาํหรบัปี -      -  -    -   -    528,278,160   528,278,160      (517)        528,277,643    

   กาํไรเบด็เสรจ็อื�น - การวดัมลูคา่ใหมข่อง

      ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (สทุธจิากภาษ)ี -      -  -    -   -    4,731,327      4,731,327         -       4,731,327        

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 972,496,946     322,107,225 (160,158,220) 120,327,052  160,158,220  587,007,031   2,001,938,254   2,130,374         2,004,068,628  

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

ส่วนของผูเ้ป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

กาํไรสะสม

จดัสรรแล้ว

งบการเงินรวม (บาท)

187



บริษทั อารเ์อส จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

ทนุจดทะเบียน สาํรอง

ที�ออกและ ส่วนเกิน หุ้นสามญั ทนุสาํรอง หุ้นสามญั ยงัไม่ได้

หมายเหตุ เรียกชาํระแล้ว มลูค่าหุ้น ซื�อคืน ตามกฎหมาย ซื�อคืน จดัสรร รวม

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2562 1,010,149,192  258,257,595   (465,274,840)   120,327,052   465,274,840  633,950,934  2,022,684,773   

ผลกระทบของการเปลี�ยนนโยบายบญัชี -  -  -   -  - 17,799,167 17,799,167   

ยอดคงเหลือที�ปรบัปรงุแล้ว 1,010,149,192  258,257,595   (465,274,840)   120,327,052   465,274,840  651,750,101  2,040,483,940   

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบัปี

 การเพิ�มหุน้สามญั 29.1 5,619,310  64,429,859  -   -  -   -   70,049,169   

 การลดทุนจดทะเบยีนจากการตดัหุน้สามญัซื�อคนื 29.5 (43,273,300)   (600,184)   465,274,840  - (421,401,356) -   -   

 สาํรองหุน้สามญัซื�อคนื 29.5 -  -  -   -  (43,873,484) 43,873,484   -   

 เงนิปันผลจา่ย 30 -  -  -   -  - (387,872,558) (387,872,558)    

 กาํไรเบด็เสรจ็สาํหรบัปี -  -  -   -  - 365,218,924 365,218,924   

 กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อื�น - การวดัมลูคา่ใหมข่อง

  ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (สทุธจิากภาษ)ี -  -  -   -  - (8,834,258) (8,834,258)  

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 972,495,202   322,087,270   - 120,327,052 - 664,135,693 2,079,045,217   

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

ส่วนของเจ้าของ

กาํไรสะสม

จดัสรรแล้ว
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บริษทั อารเ์อส จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

ทนุจดทะเบียน สาํรอง

ที�ออกและ ส่วนเกิน หุ้นสามญั ทนุสาํรอง หุ้นสามญั ยงัไม่ได้

หมายเหตุ เรียกชาํระแล้ว มลูค่าหุ้น ซื�อคืน ตามกฎหมาย ซื�อคืน จดัสรร รวม

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 972,495,202   322,087,270   -   120,327,052   -  664,135,693  2,079,045,217   

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบัปี

 เพิ�มทุนสามญั 29.1 1,744 19,955  -   -  -  -   21,699   

 หุน้สามญัซื�อคนื 29.5 -  -  (160,158,220)   -  -  -   (160,158,220)  

 สาํรองหุน้สามญัซื�อคนื 29.5 -  -  -   -  160,158,220   (160,158,220)   -   

 เงนิปันผลจา่ย 30 -  -  -   -  -  (95,824,270)  (95,824,270)  

 กาํไรเบด็เสรจ็สาํหรบัปี -  -  -   -  -  187,219,707  187,219,707   

 กาํไรเบด็เสรจ็อื�น - การวดัมลูคา่ใหมข่อง

  ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (สทุธจิากภาษ)ี -  -  -   -  -  5,079,416   5,079,416   

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 972,496,946   322,107,225   (160,158,220)   120,327,052   160,158,220   600,452,326  2,015,383,549   

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

ส่วนของเจ้าของ

กาํไรสะสม

จดัสรรแล้ว
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บริษทั อารเ์อส จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด 

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

665,546,724  461,846,487    229,716,331  447,150,408    

รายการปรบัปรงุ

คา่เสื�อมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 17 18, 19, 20 534,112,273  576,679,841    133,369,736  113,131,361    

(กลบัรายการ)คา่เผื�อหนี�สงสยัจะสญู (272,140) (5,276,265)   33,730     (3,321,929)   

คา่เผื�อสนิคา้ลา้สมยั 13 2,127,781     5,996,985    -   -  

ตดัจาํหน่ายงานระหวา่งทาํรายการโทรทศัน์ 183,234   -  -   -  

(กลบัรายการ)คา่เผื�อการดอ้ยคา่ของ

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื�นและสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื�น -   (388,600)     -   (388,600)     

(กลบัรายการ)คา่เผื�อการดอ้ยคา่ของเงนิลงทนุ

ในบรษิทัรว่ม -   (1,413)    -   -  

(กลบัรายการ)คา่เผื�อการดอ้ยคา่ของเงนิลงทนุ

ในบรษิทัยอ่ย 15 -   -  (40,892)    (1,837,149)   

กาํไรจากการลดทนุของบรษิทัยอ่ย -   -  -   (14,850,000)     

ขาดทนุจากการตดัจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์

และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 2,473,832     821,198  1,339,622     146    

(กาํไร)ขาดทนุจากการจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์

และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 32 (845,520) 8,377     (893,449) (329,429)     

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 28 12,808,703   42,550,274  6,665,211     27,595,243  

ประมาณการหนี�สนิคา่รื�อถอน 179,968 - 81,240 -  

รายไดเ้งนิปันผล 32 -   -  (16,747,990) (45,419,936)     

รายไดด้อกเบี�ย 32 (486,454) (1,195,205)   (20,955,242) (30,058,081)     

ตน้ทนุทางการเงนิ - ดอกเบี�ยจา่ย 34 36,111,312   34,631,659  18,699,597 7,984,452    

การเปลี�ยนแปลงในเงนิทนุหมนุเวยีน 1,251,939,713   1,115,673,338  351,267,894  499,656,486    

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

งบการเงินรวม

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้
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บริษทั อารเ์อส จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

การเปลี�ยนแปลงในเงนิทนุหมนุเวยีน 1,251,939,713   1,115,673,338  351,267,894  499,656,486    

ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�อื�น (175,945,027)     30,575,739  30,028,137   31,289,595  

สนิคา้คงเหลอื 27,758,522   19,993,265  4,031,372     7,809,390    

ภาษมีลูคา่เพิ�ม (14,112,684)  (9,166,683)   338,880 (6,300,757)   

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื�น (4,090,584)    379,847  1,140,795     (1,249,252)   

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื�น (9,772,901)    2,092,739    1,478,383     3,702,739    

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 23,216,832   (81,752,683)     (111,260,186)     (39,998,650)     

ภาษเีงนิไดห้กั ณ ที�จา่ยคา้งจา่ย (549,835) 2,852,935    (1,030,575)    (1,249,163)   

หนี�สนิหมนุเวยีนอื�น 12,984,039   - 11,680,307 -  

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานจา่ย 28 (205,600) (254,400)     -   (254,400)     

หนี�สนิไมห่มนุเวยีนอื�น 5,000   5,211,222    (6,393,098)    5,635,224    

เงนิสดไดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงานก่อนภาษเีงนิไดจ้า่ย 1,111,227,475   1,085,605,319  281,281,909  499,041,212    

รบัคนืภาษถีูกหกั ณ ที�จา่ย 35,180,508   56,590,674  34,170,433   55,788,282  

เงนิสดจา่ยภาษเีงนิได้ (96,280,399)  (109,115,700)   (50,575,316)  (31,274,386)     

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 1,050,127,584   1,033,080,293  264,877,026  523,555,108    

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

เงนิสดรบัจากดอกเบี�ยรบั 486,508 1,194,856    22,024,860   32,284,352  

เงนิใหกู้ย้มืระยะสั �นแก่บุคคลและกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 37 ง) -   -  (471,000,000)     (335,000,000)   

รบัชาํระเงนิใหกู้ย้มืระยะสั �นแก่บุคคลและกจิการ

ที�เกี�ยวขอ้งกนั 37 ง) -   -  443,000,000  210,000,000    

เงนิสดรบัจากการลดการลงทนุในบรษิทัยอ่ย -   -  -   18,750,000  

เงนิสดรบัจากเงนิปันผล -   -  16,747,990   45,419,936  

เงนิสดจา่ยซื�ออาคาร และอุปกรณ์ (242,549,432)     (230,463,298)   (180,823,613)     (166,908,621)   

เงนิสดจา่ยซื�อสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (561,035,614)     (386,135,436)   (25,622,012)  (25,242,911)     

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายอาคาร และอุปกรณ์ 

และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 6,095,701     177,570  7,100,316     1,902,441    

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทนุ (797,002,837)     (615,226,308)   (188,572,459)     (218,794,803)   

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั อารเ์อส จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

จา่ยชาํระดอกเบี�ย (19,433,420)  (21,927,333)     (9,698,349)    (8,363,810)   

จา่ยชาํระหนี�สนิภายใตส้ญัญาเช่า (116,037,027)     (11,799,687)     (60,234,349)  (11,799,687)     

จา่ยชาํระคา่ใบอนุญาตสาํหรบัสทิธใินการดาํเนินการ

บนคลื�นความถี�สาํหรบักจิการบนโทรทศัน์ระบบดจิติอล -   (207,500,000)   -   -  

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิ 4,310,000,000   1,150,000,000  2,930,000,000   920,000,000    

จา่ยชาํระเงนิกูย้มืระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิ (4,220,000,000)  (940,000,000)   (2,900,000,000)  (840,000,000)   

จา่ยชาํระเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (80,000,000)  (80,000,000)     -   -  

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสั �นจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 37 จ) -   -  182,000,000  154,027,125    

จา่ยชาํระเงนิกูย้มืระยะสั �นจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 37 จ) -   -  (23,700,000)  (265,027,125)   

จา่ยเงนิปันผล 30 (95,824,270)  (387,872,558)   (95,824,270)  (387,872,558)   

จา่ยชาํระเงนิซื�อหุน้คนื (160,158,220)     - (160,158,220) -  

จา่ยเงนิปันผลใหส้ว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีํานาจควบคมุ (2,009)  (34,440)   -   -  

เงนิสดรบัจากการออกหุน้เพิ�มทนุ 21,699     70,049,169  21,699     70,049,169  

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (381,433,247)     (429,084,849)   (137,593,489)     (368,986,886)   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง) สทุธิ (128,308,500)     (11,230,864)     (61,288,922)  (64,226,581)     

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดยอดคงเหลอืตน้ปี 328,409,093  339,639,957    104,285,400  168,511,981    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือปลายปี 200,100,593  328,409,093    42,996,478   104,285,400    
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บริษทั อารเ์อส จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

บาท บาท บาท บาท

รายการที�มิใช่เงินสด

เจา้หนี�คงคา้ง ณ วนัที� 31 ธนัวาคม จากการซื�อ

อาคารและอุปกรณ์ในระหวา่งปี 51,739,198   47,915,677  17,401,442   39,265,320  

เจา้หนี�คงคา้ง ณ วนัที� 31 ธนัวาคม จากการซื�อสนิทรพัย์

ไมม่ตีวัตนในระหวา่งปี 384,862,263  46,909,204  -   727,600  

เจา้หนี�เช่าซื�อคงคา้ง ณ วนัที� 31 ธนัวาคม จากการ

ซื�อสนิทรพัยส์ทิธกิารใชใ้นระหวา่งงวด 450,056,972  - 225,315,482 -  

เจา้หนี� ณ วนัที� 31 ธนัวาคม จากการซื�อ

อุปกรณ์ภายใตส้ญัญาเช่าการเงนิในระหวา่งปี -   2,669,904    -   2,669,904    

เงนิปันผลคา้งจา่ย -   24,525    -   -  

กลบัรายการจากการยกเวน้คา่ธรรรมเนียมใบอนุญาตสาํหรบัสทิธิ

ในการดาํเนินการบนคลื�นความถี�สาํหรบักจิการโทรทศัน์

ระบบดจิติอล -   635,616,368    -   -  

กลบัรายการสาํรองหุน้ทนุซื�อคนืจากการลดทนุ -   43,873,484  -   43,873,484  

รายการปรบัปรงุจากการนํามาตรฐานรายงานทางการเงนิ

ฉบบัที� 16 มาถอืปฏบิตัิ 8,666,299     -  -   -  

โอนสนิทรพัยถ์าวร สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนไปเป็นสนิทรพัย์

สทิธกิารใชจ้ากการนํามาตรฐานรายงานทางการเงนิ

ฉบบัที� 16 มาถอืปฏบิตัิ 20,551,798   - 20,551,798 -  
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1 ข้อมลูทั �วไป 

 

บรษิทั อารเ์อส จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทั”) เป็นบรษิทัจาํกดัซึ�งที�จดัตั �งขึ�นในประเทศไทยเมื�อวนัที� 17 เมษายน พ.ศ. 2535 บรษิทั 

ไดแ้ปลงสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจาํกดัเมื�อวนัที� 15 มกราคม พ.ศ. 2546 และจดทะเบยีนกบัตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยเมื�อ

วนัที� 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 และมทีี�อยูจ่ดทะเบยีนดงันี� 

 

เมื�อวนัที� 7 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนเปลี�ยนแปลงที�อยู่เป็น เลขที� 27 อาคารอารเ์อสกรุ๊ป ทาวเวอร ์เอ ถนนประเสรฐิ

มนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย (ที�อยู่เดมิ เลขที� 419/1 ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว 

แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรงุเทพมหานคร ประเทศไทย) 

 

เพื�อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มลู จงึรวมเรยีกบรษิทัและบรษิทัยอ่ยวา่ “กลุ่มบรษิทั” 

 

ธุรกจิหลกัของกลุ่มบรษิทัได้แก่ ธุรกจิพาณิชยห์ลายช่องทาง ธุรกจิสื�อ ธุรกจิจดัจําหน่ายลขิสทิธิ �เพลง และธุรกจิรบัจา้งและผลิต

กจิกรรม  

 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัเมื�อวนัที� 24 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2564 
 

2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จดัทําขึ�นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยและข้อกําหนดภายใต้
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไดจ้ดัทําขึ�นโดยใช้เกณฑร์าคาทุนเดมิในการวดัมลูค่าขององคป์ระกอบของงบการเงนิ 
 

การจดัทํางบการเงนิใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการบญัชทีี�รบัรองทั �วไปในประเทศไทยกําหนดใหใ้ชป้ระมาณการทางบญัชทีี�สําคญัและ
การใชด้ลุยพนิิจของผูบ้รหิารตามกระบวนการในการนํานโยบายการบญัชขีองกลุ่มบรษิทัไปถอืปฏบิตั ิกลุ่มบรษิทัเปิดเผยเรื�องการ

ใช้ดุลยพนิิจของผู้บรหิารหรอืรายการที�มคีวามซบัซ้อน และรายการเกี�ยวกบัข้อสมมติฐานและประมาณการที�มนีัยสําคญัต่องบ

การเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 9 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบบัภาษาองักฤษจดัทําขึ�นจากงบการเงินตามกฎหมายที�เป็นภาษาไทย ในกรณีที�มี

เนื�อความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามในสองภาษาแตกต่างกนัใหใ้ช้งบการเงนิตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุ 

 
3.1  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมาถือปฏิบติัสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มใน

หรือหลงัวนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 มีดงัต่อไปนี� 

 

 มาตราฐานกลุ่มที�มีผลกระทบอย่างมีสาระสาํคญั 

 

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 16 เรื�อง สญัญาเช่า 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที� 16 เรื�อง สญัญาเช่า ส่งผลใหก้ลุ่มบรษิทัในฐานะผู้เช่ารบัรูส้ญัญาเช่าเกือบ

ทั �งหมดในงบแสดงฐานะการเงนิ โดยไม่ต้องจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าดําเนินงานและสญัญาเช่าการเงนิอกีต่อไป 

กลุ่มบรษิทัต้องรบัรูส้นิทรพัยส์ทิธกิารใช้ และหนี�สนิตามสญัญาเช่า เวน้แต่เป็นสญัญาเช่าระยะสั �นและสญัญาเช่าซึ�ง
สนิทรพัยอ์า้งองิมมีลูคา่ตํ�า  

 

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มบรษิทันํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�เกี�ยวกบัสญัญาเช่าฉบบัใหม่มาถือ

ปฏบิตั ิโดยผลกระทบที�มสีาระสาํคญัที�เกดิจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัดงักล่าวไดอ้ธบิายไวใ้น

หมายเหตุ 4 

 

 มาตราฐานกลุ่มที�ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสาํคญั 

 

ก) เครื�องมือทางการเงิน 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหมท่ี�เกี�ยวกบัเครื�องมอืทางการเงนิมดีงันี� 

 

มาตรฐานการบญัชฉีบบัที� 32 การแสดงรายการเครื�องมอืทางการเงนิ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที� 7 การเปิดเผยขอ้มลูเครื�องมอืทางการเงนิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที� 9 เครื�องมอืทางการเงนิ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที� 16 การป้องกนัความเสี�ยงของเงนิลงทุนสทุธใินหน่วยงานต่างประเทศ 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที� 19 การชําระหนี�สนิทางการเงนิดว้ยตราสารทุน 

 
กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�เกี�ยวกบัเครื�องมอืทางการเงนิได้กําหนดหลกัการใหม่ในการจดัประเภท

และการวดัมูลค่าของเครื�องมอืทางการเงนิ ใหแ้นวทางปฏบิตัสิําหรบัการตดัรายการสนิทรพัย์และหนี�สนิทางการ

เงนิ และใหท้างเลอืกกจิการในการเลอืกถอืปฏบิตักิารบญัชป้ีองกนัความเสี�ยงเพื�อลดผลกระทบจากความแตกต่าง

ในหลกัการรบัรู้รายการระหว่างรายการที�ถูกป้องกนัความเสี�ยงและเครื�องมอืป้องกนัความเสี�ยง (Accounging 

mismatch) และใหแ้นวปฏบิตัใินรายละเอยีดเกี�ยวกบัการจดัประเภทเครื�องมอืทางการเงนิที�ออกโดยกจิการว่าเป็น

หนี�สนิหรอืทุน และกําหนดให้กิจการเปิดเผยข้อมูลเกี�ยวกบัเครื�องมอืทางการเงนิและความเสี�ยงที�เกี�ยวข้องใน

รายละเอยีด 
 

หลกัการใหม่ในการจดัประเภทรายการสินทรพัย์ทางการเงินนั �น กิจการต้องพิจารณาจากทั �ง ก) โมเดลธุรกิจ

สําหรบัการถอืสนิทรพัยท์างการเงนิ และ ข) ลกัษณะกระแสเงนิสดตามสญัญาว่าเขา้เงื�อนไขของการเป็นเงนิต้น

และดอกเบี�ย (SPPI) หรอืไม่ ซึ�งการจดัประเภทนั �นจะมผีลต่อการวดัมูลค่าของรายการสนิทรพัยท์างการเงนิด้วย 
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หลกัการใหม่ยงัรวมถงึการพจิารณาค่าเผื�อผลขาดทุนการดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิรวมทั �งสนิทรพัยท์ี�เกดิ

จากสญัญาซึ�งกจิการจะตอ้งพจิารณารบัรูผ้ลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดวา่จะเกดิขึ�น ณ วนัที�รบัรูร้ายการเริ�มแรก  
 

ข) การปรบัปรงุมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 12 เรื�อง ภาษีเงินได้ ไดอ้ธบิายใหช้ดัเจนวา่การรบัรูผ้ลกระทบทางภาษี

เงนิไดข้องเงนิปันผลจากตราสารทุน ใหร้บัรูภ้าษเีงนิไดโ้ดยใหส้อดคลอ้งกบัการรบัรูร้ายการหรอืเหตุการณ์ในอดตี
ที�ทําใหเ้กดิกําไรที�นํามาจดัสรรเงนิปันผล  

 

ค) การปรบัปรงุมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 19 เรื�อง ผลประโยชน์ของพนักงาน (การแก้ไขโครงการ การลด

ขนาดโครงการ หรือการจ่ายชาํระผลประโยชน์) ไดอ้ธบิายใหช้ดัเจนเกี�ยวกบัวธิกีารบญัชสีําหรบักรณีที�มกีาร

แก้ไขโครงการ การลดขนาดโครงการ หรอืการจ่ายชําระผลประโยชน์ของโครงการผลประโยชน์ที�กําหนดไว ้โดยเมื�อ

การเปลี�ยนแปลงโครงการได้เกิดขึ�น กลุ่มบรษิทัจะต้องใช้ขอ้สมมตทิี�เป็นปัจจุบนั ณ วนัที�ที�มกีารแก้ไขโครงการ 

การลดขนาดโครงการ หรอืการจ่ายชําระผลประโยชน์ ในการคํานวณต้นทุนบรกิารในปัจจุบนัและดอกเบี�ยสุทธิ

สาํหรบัระยะเวลาที�เหลอืของรอบระยะเวลารายงานภายหลงัการเปลี�ยนแปลงดงักล่าว 

 

ง) การปรบัปรงุมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 23 เรื�อง ต้นทุนการกู้ยืม ไดอ้ธบิายใหช้ดัเจนว่าหากสนิทรพัย์ที�เข้า

เงื�อนไขที�เกิดจากเงนิที�กู้มาโดยเฉพาะนั �นอยู่ในสภาพพร้อมใช้ไดต้ามประสงค์หรอืพรอ้มที�จะขาย ยอดคงเหลือ

ของเงนิที�กูม้าโดยเฉพาะดงักล่าว กลุ่มบรษิทัตอ้งนํามารวมเป็นสว่นหนึ�งของเงนิกูย้มืที�มวีตัถุประสงคท์ั �วไปดว้ย 

 

จ) การปรบัปรงุมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 28 เรื�อง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมค้า (ส่วนได้เสียระยะ

ยาวในบริษทัร่วมและการร่วมค้า) ไดอ้ธบิายใหช้ดัเจนยิ�งขึ�นเกี�ยวกบัส่วนได้เสยีระยะยาวในบรษิทัร่วมและการ

รว่มคา้ซึ�งโดยเนื�อหาแล้วถอืเป็นส่วนหนึ�งของเงนิลงทุนสทุธใินบรษิทัร่วมและการร่วมคา้นั �น แต่ไมไ่ดนํ้าวธิสี่วนได้เสยี
มาถือปฏิบตัิ กลุ่มบรษิทัจะต้องถือปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 9 เรื�อง เครื�องมอืทาง

การเงนิ ก่อนรบัรู้การปันส่วนผลขาดทุนและการด้อยค่าตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 28 เรื�อง เงนิลงทุนใน

บรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 

 

ฉ) การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 23 เรื�อง ความไม่แน่นอนเกี�ยวกบัวิธีการทางภาษีเงิน

ได้ 

ได้อธบิายวธิกีารรบัรู้รายการและการวดัมูลค่าสนิทรพัย์และหนี�สนิภาษีเงนิได้รอการตดับญัชีและสนิทรพัย์และ

หนี�สนิภาษเีงนิไดใ้นงวดปัจจบุนัในกรณีที�มคีวามไมแ่น่นอนเกี�ยวกบัวธิกีารทางภาษเีงนิได ้ในเรื�องดงัต่อไปนี� 

 

- กลุ่มบรษิทัตอ้งสมมตวิ่าหน่วยงานจดัเกบ็ภาษจีะตรวจสอบวธิกีารทางภาษทีี�มคีวามไม่แน่นอน และมคีวามรู้

เกี�ยวกบัข้อมูลที�เกี�ยวข้องทั �งหมดอย่างครบถ้วน โดยไม่นําเหตุผลว่าจะตรวจพบหรอืไม่มาเป็นข้อในการ

พจิารณา 

- หากกลุ่มบรษิทัสรุปว่าไม่มคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ที�หน่วยงานจดัเกบ็ภาษจีะยอมรบัวธิกีารทางภาษีที�ม ี

ความไมแ่น่นอน กลุ่มบรษิทัตอ้งสะทอ้นผลกระทบของความไมแ่น่นอนในการคาํนวณบญัชภีาษเีงนิไดด้ว้ย 

- กลุ่มบรษิทัต้องประเมนิการใช้ดุลยพนิิจหรอืประมาณการใหม่ เมื�อขอ้เทจ็จรงิและสถานการณ์ที�เคยอ้างอิงใน

การใช ้ดุลยพนิิจหรอืประมาณการมกีารเปลี�ยนแปลงไป หรอืขอ้มูลใหม่ที�ส่งผลกระทบต่อการใช้ดุลยพนิิจหรอื

ประมาณการ 

 

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ฝ่ายบรหิารนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�ข้างต้นมาถือปฏบิตั ิซึ�งไม่มผีลกระทบที�มี
สาระสาํคญัที�เกดิจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัดงักล่าวมาปฏบิตั ิ
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3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุที�มีผลบงัคบัใช้สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีใน

หรือหลงัวนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2564 ที�เกี�ยวข้องและมีผลกระทบที�มีนัยสาํคญัต่อกลุ่มบริษทั 
 

กลุ่มบรษิทัประเมนิผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุง ซึ�งยงัไม่มผีลบงัคบัใช้ใน

รอบระยะเวลารายงานปัจจบุนัมดีงันี� 
 

ก) การปรบัปรงุการอ้างอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เพิ�มเตมิหลกัการใหม่และแนว

ปฏบิตัใินเรื�องต่อไปนี� 

- การวดัมลูคา่ ซึ�งรวมถงึปัจจยัที�ตอ้งพจิารณาในการเลอืกเกณฑก์ารวดัมลูคา่ 

- การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล รวมถงึการจดัประเภทรายการรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายในกําไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื�น 

- เรื�องกจิการที�เสนอรายงานอาจเป็นกจิการเดยีวหรอืส่วนของกจิการหรอืประกอบดว้ยกจิการมากกว่า 1 แห่ง  

ซึ�งไมจ่าํเป็นตอ้งเป็นกจิการตามกฎหมาย และ 

- การตดัรายการสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิ 
 

กรอบแนวคดิไดป้รบัปรุงคํานิยามของสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิ และเกณฑใ์นการรวมสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิในงบการเงนิ 
รวมทั �งได้อธิบายให้ชัดเจนขึ�นถึงบทบาทของความสามารถของฝ่ายบริหารในการดูแลรกัษาทรพัยากรเชิง

เศรษฐกจิของกจิการ ความระมดัระวงั และความไมแ่น่นอนของการวดัมลูคา่ในการรายงานทางการเงนิ 
 

ข) การปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที�  9 เรื�อง เครื�องมือทางการเงิน และมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 7 เรื�อง การเปิดเผยข้อมลูเครื�องมือทางการเงิน ปรบัเปลี�ยนขอ้กําหนดการ

บญัชป้ีองกนัความเสี�ยงโดยเฉพาะ เพื�อบรรเทาผลกระทบที�อาจเกดิขึ�นจากความไม่แน่นอนที�เกดิจากการปฏริูป

อตัราดอกเบี�ยอ้างองิ เช่น อตัราดอกเบี�ยอ้างองิที�กําหนดจากธุรกรรมการกู้ยมื (Interbank offer rates - IBORs) 
นอกจากนี� การปรบัปรุงได้กําหนดใหก้ลุ่มบรษิทัให้ข้อมูลเพิ�มเติมเกี�ยวกบัความสมัพนัธ์ของการป้องกนัความ

เสี�ยงที�ไดร้บัผลกระทบโดยตรงจากความไมแ่น่นอนใด ๆ นั �น 
 

ค) การปรบัปรงุมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 1 เรื�อง การนําเสนองบการเงิน และมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 8  

เรื�อง นโยบายการบญัชี การเปลี�ยนแปลงประมาณการทางบญัชีและข้อผิดพลาด ปรบัปรุงคํานิยามของ 

“ความมสีาระสําคญั” โดยใหเ้ป็นไปในแนวทางเดยีวกนักบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและกรอบแนวคิด 

และอธบิายถงึการนําความมสีาระสาํคญัไปประยุกตไ์ดช้ดัเจนขึ�นในมาตรฐานการบญัชฉีบบัที� 1 
 

3.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรบัปรุงที�มีผลบงัคบัใช้สําหรบัรอบระยะเวลาบญัชีในหรือหลงัวนัที�  1 

มกราคม พ.ศ. 2565 ที�เกี�ยวข้องและมีผลกระทบที�มีนัยสาํคญัต่อกลุ่มบริษทั 
 

กลุ่มบรษิทัประเมนิผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรงุ ซึ�งยงัไมม่ผีลบงัคบัใช้ในรอบระยะเวลา

รายงานปัจจบุนัและกลุ่มบรษิทัยงัไมนํ่ามาถอืปฏบิตัมิดีงันี� 
 

ก) การปรบัปรงุมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 16 (TFRS 16) เรื�อง สญัญาเช่า เกี�ยวกบัแนวผ่อน

ปรนในทางปฏิบตัิกรณีมกีารเปลี�ยนแปลงสญัญาเช่าที�เขา้เงื�อนไขที�กําหนดซึ�งเกิดจากการปฏิรูปอตัราดอกเบี�ย

อา้งองิ (เช่น การทดแทนอตัรา THBFIX ดว้ยอตัราดอกเบี�ยอา้งองิใหมซ่ึ�งเป็นผลมาจากการยกเลกิ LIBOR) ผูเ้ช่า

ต้องวดัมูลค่าหนี�สินตามสญัญาเช่าใหม่ โดยใช้อตัราคิดลดที�ปรบัปรุงซึ�งสะท้อนการเปลี�ยนแปลงของอัตรา

ดอกเบี�ย เพื�อคดิลดคา่เช่าจา่ยที�เปลี�ยนแปลงไป โดยอนุญาตใหถ้อืปฏบิตักิ่อนวนัที�มผีลบงัคบัใชไ้ด ้ 
 

กลุ่มบรษิทัเลอืกที�จะไมนํ่าแนวผอ่นปรนดงักล่าวมาถอืปฏบิตัสิาํหรบัรอบระยะเวลารายงานปีปัจจบุนั  
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4 ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุใช้คร ั �งแรก 

 

หมายเหตุนี�อธิบายถึงผลกระทบจากการที�กลุ่มบริษทัได้นํามาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 32 (TAS 32) เรื�อง การแสดงรายการ

เครื�องมอืทางการเงนิ มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที� 7 (TFRS 7) เรื�อง และการเปิดเผยข้อมูลเครื�องมอืทางการเงนิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที� 9 (TFRS 9) เรื�อง เครื�องมอืทางการเงนิ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที� 16 (TFRS 

16) เรื�อง สญัญาเช่า มาถอืปฏบิตัเิป็นครั �งแรก โดยนโยบายการบญัชใีหม่ที�นํามาถอืปฏบิตัติ ั �งแต่วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ได้

อธบิายไวใ้นหมายเหต ุ5.6 หมายเหตุขอ้ 5.11 และหมายเหตุขอ้ 5.12 

 

กลุ่มบรษิทัได้นํานโยบายการบญัชีใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบตั ิโดยปรบัปรุงย้อนหลงัตั �งแต่วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 แต่กลุ่ม

บรษิทัไม่ได้ทําการปรบัปรุงย้อนหลงังบการเงนิที�แสดงเปรยีบเทียบสําหรบัรอบระยะเวลาบญัชี พ.ศ. 2562 ซึ�งเป็นแนวทางที�

สามารถกระทําไดต้ามขอ้กําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัดงักล่าว ทั �งนี�กลุ่มบรษิทัไดท้ําการปรบัปรุงรายการ

และจดัประเภทรายการใหม่ตามขอ้กําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่ในยอดยกมาในงบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563  
 

ผลกระทบของการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหมม่าใชเ้ป็นครั �งแรกที�มตี่องบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะ

การเงนิเฉพาะกจิการ เป็นดงันี� 
 

  งบการเงินรวม 

 

  31 ธนัวาคม  

 พ.ศ. 2562 

 

 TFRS 16 

 1 มกราคม 

  พ.ศ. 2563 

 หมายเหตุ บาท บาท บาท 
     

สินทรพัยห์มนุเวียน     

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น (สทุธ)ิ ก 516,373,744 (339,400) 516,034,344 

     

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน     

อาคารและอุปกรณ์ (สทุธ)ิ ข 503,783,449 (20,355,023) 483,428,426 
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้(สทุธ)ิ ก,ข -       29,218,097 29,218,097 

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (สทุธ)ิ ข 702,789,651 (196,775) 702,592,876 
     

รวมรายการสินทรพัยที์�ปรบัปรงุ  1,722,946,844 8,326,899 1,731,273,743 

     

หนี�สินหมนุเวียน     
หนี�สนิภายใตส้ญัญาเช่าที�ถงึกําหนดชําระภายในหนึ�งปี (สทุธ)ิ ก -       8,485,415 8,485,415 

หนี�สนิภายใตส้ญัญาเช่าการเงนิที�ถงึ     

   กําหนดชําระภายในหนึ�งปี (สทุธ)ิ ก 6,729,866 (6,729,866) -       

     

หนี�สินไม่หมุนเวียน     
หนี�สนิภายใตส้ญัญาเช่า (สทุธ)ิ ก,ข -       9,151,915 9,151,915 

หนี�สนิไมห่มนุเวยีนอื�น ข 2,580,565 (2,580,565) -       
     

รวมรายการหนี�สินที�ปรบัปรงุ  9,310,431 8,326,899 17,637,330 
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  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

  31 ธนัวาคม  

 พ.ศ. 2562 

 

 TFRS 16 

 1 มกราคม 

  พ.ศ. 2563 

 หมายเหตุ บาท บาท บาท 

     

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน     

อาคารและอุปกรณ์ (สทุธ)ิ ข 409,046,698 (20,355,023) 388,691,675 

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้(สทุธ)ิ ข -       20,551,798 20,551,798 

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (สทุธ)ิ ข 111,070,961 (196,775) 110,874,186 

     

รวมรายการสินทรพัยที์�ปรบัปรงุ  520,117,659 -       520,117,659 

     

หนี�สินหมนุเวียน     

หนี�สนิภายใตส้ญัญาเช่าที�ถงึกําหนดชําระภายในหนึ�งปี (สทุธ)ิ ข -       6,729,866 6,729,866 

หนี�สนิภายใตส้ญัญาเช่าการเงนิที�ถงึกําหนดชําระ ข 6,729,866 (6,729,866) -       

     

หนี�สินไม่หมุนเวียน     

หนี�สนิภายใตส้ญัญาเช่า (สทุธ)ิ ข -       2,580,565 2,580,565 
หนี�สนิภายใตส้ญัญาเช่าการเงนิ (สุทธ)ิ ข 2,580,565 (2,580,565) -       

     

รวมรายการหนี�สินที�ปรบัปรงุ  9,310,431 -       9,310,431 
 

รายการปรบัปรงุและการจดัประเภทรายการใหมข่า้งตน้ สามารถสรปุไดด้งันี� 

ก) การรบัรูส้นิทรพัยส์ทิธกิารใชแ้ละหนี�สนิตามสญัญาเช่าตาม TFRS 16 (หมายเหตุ 4.2) 

ข) การโอนจดัประเภทใหมใ่นสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ (หมายเหตุ 4.2) 
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4.1 เครื�องมือทางการเงิน 

 

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 (วนัที�ถือปฏิบตัิ TFRS 9 เป็นครั �งแรก) ผู้บริหารได้ประเมินโมเดลธุรกิจที�ใช้จ ัดการ

สนิทรพัยแ์ละหนี�สนิทางการเงนิ และจดัประเภทรายการสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิทางการเงนิตาม TFRS 9 โดยแสดงราคาทุน

ตดัจาํหน่ายไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุ 12 

 

การด้อยค่าของสินทรพัยท์างการเงิน 

 

กลุ่มบรษิทัมสีนิทรพัยท์างการเงนิที�เขา้เงื�อนไขที�ตอ้งพจิารณาผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดวา่จะเกดิขึ�น ดงันี� 

 

 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

 ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น (รวมสนิทรพัยท์ี�เกดิจากสญัญา) 

 เงนิใหกู้ย้มืระยะสั �นแก่บุคคลหรอืกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 

 
ลูกหนี�การคา้และสนิทรพัยท์ี �เกดิจากสญัญา 
 

กลุ่มบริษทัได้ปฏิบตัิตามวิธีอย่างง่าย (Simplified approach) ในการวดัมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะ

เกดิขึ�นตลอดอายขุองลูกหนี�การคา้และสนิทรพัยท์ี�เกดิจากสญัญาทั �งหมด 

 

ในการพจิารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น ผู้บรหิารได้จดักลุ่มลูกหนี�และสนิทรพัย์ที�เกิดจากสญัญาตาม

ความเสี�ยงด้านเครดติที�มลีกัษณะร่วมกนัและตามกลุ่มระยะเวลาที�เกินกําหนดชําระ ทั �งนี�เนื�องจากสนิทรพัยท์ี�เกิดจาก

สญัญานั �นเป็นงานที�ส่งมอบแต่ยงัไม่ได้เรียกเก็บซึ�งมีลักษณะความเสี�ยงใกล้เคียงกบัลูกหนี�สําหรบัสญัญาประเภท

เดยีวกนั ผู้บรหิารจงึได้ใช้อตัราผลขาดทุนด้านเครดติของลูกหนี�กบัสนิทรพัย์ที�เกิดจากสญัญาที�เกี�ยวข้องด้วย อตัรา
ขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นพิจารณาจากลักษณะการจ่ายชําระในอดีต ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจาก

ประสบการณ์ในอดตี รวมทั �งขอ้มลูและปัจจยัในอนาคตที�อาจมผีลกระทบต่อการจา่ยชําระของลูกหนี�  
 

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มบรษิทัไม่มผีลกระทบที�มสีาระสําคญัที�ต้องปรบัปรุงค่าเผื�อผลขาดทุนของลูกหนี�การค้า

และสนิทรพัยต์ามสญัญา 
 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2563 กลุ่มบรษิทัได้รบัรู้ค่าเผื�อผลขาดทุนจากลูกหนี�การค้าเพิ�มขึ�นในงบการเงนิรวมและงบเฉพาะ

กิจการจํานวน 89,230 บาท และ 87,708 บาท ตามลําดบั และรบัรู้ผลขาดทุนจากสินทรพัย์ที�เกิดจากสญัญาจํานวน 

17,987 บาทเพิ�มขึ�นในงบการเงนิรวมและงบเฉพาะกจิการ 

 
ทั �งนี� สําหรบัรอบระยะเวลารายงานสิ�นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 

2563 กลุ่มบรษิทัเลือกนําข้อยกเว้นจากมาตรการผ่อนปรนชั �วคราวเพื�อลดผลกระทบจาก COVID-19 ที�ออกโดยสภา

วชิาชพีบญัชมีาถอืปฏบิตั ิโดยเลอืกที�จะไม่นําขอ้มูลที�มกีารคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มา

ใชใ้นการพจิารณารบัรูผ้ลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�นของ ลูกหนี�การคา้ และสนิทรพัยท์ี�เกดิจากสญัญา ซึ�งกลุ่ม

บรษิทัเลือกใช้วิธีการอย่างง่ายในการคํานวณ โดยผลขาดทุนด้านเครดติที�คาดว่าจะเกิดขึ�นจํานวน 5,748,902 บาท 

สําหรบัลูกหนี�การคา้ และจํานวน 841,185 บาท สําหรบัสนิทรพัยท์ี�เกดิจากสญัญา ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 วดั

มลูคา่โดยใชข้อ้มลูผลขาดทุนดา้นเครดติในอดตี ประกอบกบัดลุยพนิิจของผูบ้รหิารในการประมาณการผลขาดทุนที�คาด

วา่จะเกดิขึ�น 
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เงนิใหกู้ย้มืระยะสั �นแก่บุคคลหรอืกจิการที �เกี �ยวขอ้งกนั 
 

กิจการมีเงินให้กู้ยืมแก่บริษทัย่อยเป็นจํานวน 1,034,700,000 บาท โดยมีการจ่ายคืนเมื�อทวงถาม กิจการคิดอตัรา

ดอกเบี�ยของเงนิใหกู้้ยมืเท่ากบัอตัราถั �วเฉลี�ยของตั �วสญัญาใช้เงนิจากธนาคารพาณิชย ์3 แห่งซึ�งเป็นอตัราลอยตวั บวก

เพิ�มดว้ยอตัราเพิ�มเตมิตามสญัญา กจิการจดัประเภทเงนิใหกู้้ยมืแก่บรษิทัย่อยเป็นสนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่าด้วย

ราคาทุนตดัจําหน่ายโดยรบัรู้รายการเริ�มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์ กิจการพจิารณาผลขาดทุนที�คาดว่าจะ
เกดิขึ�นของสนิทรพัยท์างการเงนิโดยวธิกีารที�สะทอ้นถงึเรื�องต่อไปนี� 

 

1. จํานวนเงนิที�คํานึงถึงความน่าจะเป็นถ่วงนํ�าหนักและปราศจากอคติ ซึ�งพจิารณาจากการประเมินช่วงของผลลัพธ์ที�

เป็นไปได ้

2. มลูคา่เงนิตามเวลา และ 

3. ขอ้มลูสนบัสนุนและสมเหตุสมผลโดยไมใ่ชต้้นทุนหรอืความพยายามที�มากเกนิไป ณ วนัที�รายงาน เกี�ยวกบัเหตุการณ์ใน

อดตี สภาพการณ์ปัจจบุนั และการพยากรณ์สภาวะเศรษฐกจิในอนาคต 

 

ผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�นตลอดอายุของสญัญาของเครื�องมอืทางการเงนิโดยคํานวณจากผลต่างระหว่าง

กระแสเงนิสดตามสญัญาทั �งหมดซึ�งกจิการตอ้งไดร้บั และกระแสเงนิสดทั �งหมดซึ�งกจิการคาดวา่จะไดร้บั คดิลดดว้ยอตัรา
ดอกเบี�ยที�แท้จรงิเมื�อเริ�มแรก (หรอือตัราดอกเบี�ยที�แท้จรงิปรบัดว้ยความเสี�ยงดา้นเครดติสําหรบัสนิทรพัยท์างการเงนิที�

มกีารดอ้ยค่าดา้นเครดติเมื�อซื�อหรอืกําเนิด) อตัราดอกเบี�ยที�แท้จรงิของเงนิใหกู้้ยมืแก่บรษิทัย่อยเท่ากบัอตัราลอยตวัถั �ว

เฉลี�ย ณ วนัสิ�นงวด กจิการไดพ้จิารณาขอ้มลูสนบัสนุนและสมเหตุสมผลของการประมาณกระแสเงนิสดรวมทั �งพจิารณา

ถงึเงื�อนไขตามสญัญาท้ังหมดของเครื�องมอืทางการเงนิตลอดอายขุองเครื�องมอืทางการเงนิที�คาดไว ้กจิการมผีลกระทบ
จากการพจิารณาผลขาดทุนที�คาดวา่จะเกดิขึ�นของสนิทรพัยท์างการเงนิอย่างไมเ่ป็นสาระสาํคญั 

 

4.2 สญัญาเช่า 

 

กลุ่มบรษิทัไดนํ้า TFRS 16 มาถอืปฏบิตั ิโดยการรบัรูห้นี�สนิตามสญัญาเช่าสําหรบัสญัญาเช่าที�ไดเ้คยถูกจดัประเภทเป็น

สญัญาเช่าดาํเนินงานตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที� 17 (TAS 17) เรื�อง สญัญาเช่า สาํหรบัสญัญาเช่าอาคารสิ�งปลูกสร้าง 
ที�มอีายุสญัญาเช่ามากกว่า 12 เดอืน ทั �งนี� หนี�สนิตามสญัญาเช่า ณ วนัที�นํา TFRS 16 มาถอืปฏบิตัดิงักล่าวจะรบัรู้ด้วย

มูลค่าปัจจุบนัของหนี�สนิที�จะต้องชําระ คดิลดดว้ยอตัรากู้ยมืส่วนเพิ�ม ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยอตัรากู้ยมืส่วน

เพิ�มถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกัที�กลุ่มบรษิทันํามาใชใ้นการคดิลดดงักล่าว คอื รอ้ยละ 4.00 

 
กลุ่มบรษิทัรบัรูส้นิทรพัยส์ทิธกิารใช้ที�เป็นการเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์สมอืนหนึ�งว่ากลุ่มบรษิทัไดนํ้า TFRS 16 มาถอืปฏบิตัิ

ตั �งแต่วนัเริ�มตน้สญัญาเช่านั �น ซึ�งคาํนวณจากอตัราการกูย้มืส่วนเพิ�มตามอายทุั �งหมดของสญัญา ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 

2563 และกลุ่มบรษิทัรบัรู้สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ประเภทอื�น ๆ ดว้ยจํานวนเดยีวกบัหนี�สนิตามสญัญาเช่า ซึ�งคํานวณจาก

อตัราการกู้ยมืส่วนเพิ�มตามอายุทั �งหมดของสญัญา ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ปรบัปรุงดว้ยยอดยกมาของจํานวน
เงนิคา่เช่าจา่ยล่วงหน้า หรอื คา่เช่าคา้งชําระที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562  
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สาํหรบัสญัญาเช่าที�เดมิกลุ่มบรษิทัไดร้บัรูเ้ป็นสญัญาเช่าการเงนินั �น จะรบัรูด้ว้ยมลูคา่คงเหลอืของสนิทรพัยต์ามสญัญาเช่า

การเงนิและหนี�สนิตามสญัญาเช่า ณ วนัที�นํา TFRS 16 มาถอืปฏบิตัคิรั �งแรก โดยจดัประเภทเป็นสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้และ
หนี�สนิตามสญัญาเช่า ทั �งนี� กลุ่มบรษิทัจะเริ�มนําขอ้กําหนดของการรบัรูร้ายการภายใต ้TFRS 16 มาถอืปฏบิตักิบัรายการ

ดงักล่าวภายหลงัวนัที�ถอืปฏบิตัคิรั �งแรก 

 

 ข้อมลูทางการเงิน 

รวม 

ข้อมลูทางการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 บาท บาท 

   

ภาระผูกพนัตามสญัญาเช่าดําเนินงานที�ไดเ้ปิดเผยไว ้ 
   ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 30,492,856 2,530,621 

บวก - หนี�สนิตามสญัญาเช่าการเงนิที�ไดร้บัรู ้ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 9,310,431 9,310,431 

(หกั) - ผลกระทบจากอตัราดอกเบี�ยการกูย้มืสว่นเพิ�มของผูเ้ช่า  
   ณ วนัที�นําใชเ้ป็นครั �งแรก 

 
(716,901) 

 
-       

(หกั) - สญัญาเช่าระยะสั �นที�รบัรูเ้ป็นคา่ใชจ้า่ยตามวธิเีสน้ตรง  (3,077,971) (2,530,621) 

(หกั) - สญัญาที�ไดม้กีารประเมนิใหมแ่ละรบัรูเ้ป็นสญัญาบรกิาร  (18,371,085) -       

หนี�สินตามสญัญาเช่า ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 17,637,330 9,310,431 

   

   หนี�สนิตามสญัญาเช่า - สว่นที�หมนุเวยีน 8,485,415 6,729,866 

   หนี�สนิตามสญัญาเช่า - สว่นที�ไมห่มนุเวยีน 9,151,915 2,580,565 

   รวม 17,637,330 9,310,431 

 

สนิทรพัยส์ทิธกิารใชท้ี�รบัรูน้ั �น เป็นการเช่าสนิทรพัยด์งัต่อไปนี� 

 

 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  31 ธนัวาคม  1 มกราคม  31 ธนัวาคม  1 มกราคม 

  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2563 

  บาท  บาท  บาท  บาท 

     

อาคารสาํนักงาน และคลงัสนิคา้ 459,996,593 8,666,299 235,687,932 -       
สทิธกิารใชอุ้ปกรณ์และซอฟทแ์วร ์ 9,002,592 3,426,678 -       3,426,678 

ยานพาหนะ  2,487,762 17,125,120 2,141,136 17,125,120 

รวมสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้(หมายเหตุ 18) 471,486,947 29,218,097 237,829,068 20,551,798 

 

วิธีผ่อนปรนในทางปฏิบติัที�กลุ่มบริษทัเลือกใช้ 

 

ในการนํา TFRS 16 มาถือปฏิบตัิเป็นครั �งแรกนั �นกบัสญัญาเช่าที�กิจการมอียู่ก่อนวนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มบรษิทัได้
เลอืกใชว้ธิผีอ่นปรนในทางปฏบิตัติามมาตรฐานดงันี� 

 

 ใชอ้ตัราคดิลดอตัราเดยีวสาํหรบักลุ่มสญัญาเช่าสนิทรพัยอ์า้งองิที�มลีกัษณะคลา้ยคลงึกนัอยา่งสมเหตุสมผล 

 ถอืว่าสญัญาเช่าดําเนินงานที�มอีายุสญัญาเช่าคงเหลอืน้อยกว่า 12 เดอืนนับจากวนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นสญัญาเช่า

ระยะสั �น 
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5 นโยบายการบญัชี 

 

5.1 การบญัชีสาํหรบังบการเงินรวม 

 

ก) บรษิทัยอ่ย 

 

บรษิทัย่อยหมายถงึกจิการทั �งหมดที�กลุ่มบรษิทัมอีํานาจควบคุม กลุ่มบรษิทัมอีํานาจควบคุมเมื�อกลุ่มบรษิทัรบัหรอืมี

สทิธใินผลตอบแทนผนัแปรจากการเกี�ยวขอ้งกบัผูไ้ด้รบัการลงทุน และสามารถใช้อํานาจเหนือผูไ้ดร้บัการลงทุน

เพื�อใหไ้ดผ้ลตอบแทนผนัแปร กลุ่มบรษิทัรวมงบการเงนิของบรษิทัย่อยไวใ้นงบการเงนิรวมตั �งแต่วนัที�กลุ่มบรษิทั

มอีํานาจในการควบคมุบรษิทัยอ่ยจนถงึวนัที�กลุ่มบรษิทัสญูเสยีอํานาจควบคมุในบรษิทัยอ่ยนั �น  

 

ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยบนัทกึดว้ยวธิรีาคาทุน 

 

ข)  บรษิทัรว่ม 

 

บรษิทัร่วมเป็นกิจการที�กลุ่มบรษิทัมอีทิธพิลอย่างเป็นสาระสําคญัแต่ไม่ถึงกบัมอีํานาจควบคุมหรอืมกีารควบคุม
รว่มเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มรบัรูโ้ดยใชว้ธิสีว่นไดเ้สยีในการแสดงในงบการเงนิรวม 

 

ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มบนัทกึดว้ยวธิสีว่นไดเ้สยี 

 

ค) การบนัทกึเงนิลงทุนตามวธิสีว่นไดเ้สยี 

 

กลุ่มบรษิทัรบัรู้เงนิลงทุนเมื�อเริ�มแรกด้วยราคาทุน ซึ�งประกอบด้วยเงนิที�จ่ายซื�อรวมกบัต้นทุนทางตรงของเงิน

ลงทุน 

 
กลุ่มบรษิทัจะรบัรูมู้ลค่าภายหลงัวนัที�ไดม้าของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมดว้ยส่วนแบ่งกําไรหรอืขาดทุนของผู้ได้รบั

การลงทุนตามสดัส่วนที�ผู้ลงทุนมสี่วนได้เสยีอยู่ในกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น ผลสะสมของการ
เปลี�ยนแปลงภายหลงัการไดม้าดงักล่าวขา้งตน้จะปรบัปรงุกบัราคาตามบญัชขีองเงนิลงทุน 

 

เมื�อส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มบรษิทัในบรษิทัร่วมมมีูลค่าเท่ากบัหรอืเกนิกว่ามูลค่าส่วนไดเ้สยีของกลุ่มบรษิทัในบริษทั

ร่วมนั �นซึ�งรวมถงึส่วนไดเ้สยีระยะยาวอื�น กลุ่มบรษิทัจะไม่รบัรูส้่วนแบ่งขาดทุนที�เกนิกว่าส่วนไดเ้สยีในบรษิทัร่วมนั �น 

เวน้แตก่ลุ่มบรษิทัมภีาระผกูพนัหรอืไดจ้า่ยเงนิเพื�อชําระภาระผูกพนัแทนบรษิทัร่วม 

 

จ) การเปลี�ยนแปลงสดัสว่นการถอืครองกจิการ 

 

ในกรณีที�กลุ่มบรษิทัยงัคงมอีํานาจควบคุมบรษิทัย่อย กลุ่มบรษิทัปฏิบตัิต่อรายการกบัส่วนได้เสยีที�ไม่มอีํานาจ
ควบคมุเช่นเดยีวกนักบัรายการกบัผูเ้ป็นเจา้ของของกลุ่มบรษิทั ผลต่างระหวา่งราคาจา่ยซื�อหรอืราคาขายจากการ

เปลี�ยนแปลงสดัส่วนในบรษิทัย่อยกบัราคาตามบญัชขีองส่วนไดเ้สยีที�ไม่มอีํานาจควบคุมที�ลดลงหรอืเพิ�มขึ�นตาม

สดัสว่นที�เปลี�ยนแปลงไปจะถูกรบัรูใ้นสว่นของเจา้ของ 
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ถ้าสดัส่วนการถอืครองในบรษิทัร่วมลดลง แต่กลุ่มบรษิทัยงัคงมอีทิธพิลอย่างมนีัยสําคญั กําไรหรอืขาดทุนที�เคย

บนัทกึไวใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�นเฉพาะส่วนที�ลดลงจะถูกโอนไปยงักําไรหรอืขาดทุน กําไรหรอืขาดทุนจากการ
ลดสดัสว่นการถอืครองในบรษิทัร่วมจะถูกรบัรูใ้นกําไรขาดทุน 

 

เมื�อกลุ่มบรษิทัสญูเสยีอํานาจควบคมุ หรอืการมอีทิธพิลอยา่งมนียัสาํคญัในเงนิลงทุนนั �น เงนิลงทุนที�เหลอือยู่จะถูก

วดัมูลค่าใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรม ส่วนต่างที�เกิดขึ�นจะถูกรบัรู้ในกําไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนจะ
กลายเป็นมูลค่าเริ�มแรกในการบนัทึกบญัชีเงนิลงทุนและจะจดัประเภทใหม่ตามสดัส่วนการถอืครองที�เหลอือยู่เป็นเงิน

ลงทุนในบรษิทัรว่ม หรอืสนิทรพัยท์างการเงนิ 

 
ฉ) รายการระหวา่งกนัในงบการเงนิรวม 

 

รายการยอดคงเหลอื และกําไรที�ยงัไม่เกิดขึ�นจรงิระหว่างกนัในกลุ่มบรษิทัจะถูกตดัออก กําไรที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริงใน

รายการระหว่างกลุ่มบรษิทักบับรษิทัร่วมจะถูกตดัออกตามสดัส่วนที�กลุ่มบรษิทัมสี่วนไดเ้สยีในบรษิทัร่วม ขาดทุนที�ยงั
ไม่เกดิขึ�นจรงิในรายการระหว่างกลุ่มบรษิทัจะถูกตดัออกเช่นเดยีวกนั ยกเวน้รายการนั �นจะมหีลกัฐานว่าเกิดจาก

การดอ้ยคา่ของสนิทรพัยท์ี�โอน 

 

5.2 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 

 

ก) สกุลเงนิที�ใชใ้นการดาํเนินงานและสกุลเงนิที�ใชนํ้าเสนองบการเงนิ 
 

งบการเงนิแสดงในสกุลเงนิบาท ซึ�งเป็นสกุลเงนิที�ใช้ในการดําเนินงานของกิจการและเป็นสกุลเงนิที�ใช้นําเสนองบ
การเงนิของกลุ่มบรษิทั 

 

ข) รายการและยอดคงเหลอื 
 

รายการที�เป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศแปลงคา่เป็นสกุลเงนิที�ใช้ในการดําเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�
เกดิรายการ  

 

รายการกําไรและรายการขาดทุนที�เกดิจากการรบัหรอืจา่ยชําระที�เป็นเงนิตราต่างประเทศ และที�เกดิจากการแปลง 
คา่สนิทรพัยแ์ละหนี�สนิทางการเงนิไดบ้นัทกึไวใ้นกําไรหรอืขาดทุน 

 

5.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

ในงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝาก

ธนาคารประเภทจา่ยคนืเมื�อทวงถาม เงนิลงทุนระยะสั �นอื�นที�มสีภาพคล่องสงูซึ�งมอีายไุมเ่กนิสามเดอืนนบัจากวนัที�ไดม้า  
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5.4 ลกูหนี�การค้า 

 

ลูกหนี�การคา้แสดงถงึจํานวนเงนิที�ลูกคา้จะตอ้งชําระสําหรบัการขายสนิคา้และการใหบ้รกิารตามปกตธิุรกจิ ซึ�งลูกหนี�โดยส่วน

ใหญ่จะมรีะยะเวลาสนิเชื�อ 7 วนัถงึ 90 วนั ดงันั �นลูกหนี�การคา้จงึแสดงอยู่ในรายการหมุนเวยีน 

 
กลุ่มบรษิทัรบัรูลู้กหนี�การคา้เมื�อเริ�มแรกด้วยจํานวนเงนิของสิ�งตอบแทนที�ปราศจากเงื�อนไขในการไดร้บัชําระ ยกเวน้ใน

กรณีที�มสีว่นประกอบดา้นการจดัหาเงนิที�มนียัสําคญั กลุ่มบรษิทัจะรบัรูด้ว้ยมลูคา่ปัจจบุนัของสิ�งตอบแทน และวดัมลูคา่ใน

ภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายเนื�องจากกลุ่มบรษิทัตั �งใจที�จะรบัชําระกระแสเงนิสดตามสญัญา 

 

ทั �งนี�การพจิารณาการดอ้ยคา่ของลูกหนี�การคา้ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุ 5.6 (ง) 

 

5.5 สินค้าคงเหลือ 

 

ก)  สนิคา้สาํเรจ็รปูและบรรจภุณัฑ ์
 

สนิคา้สนิคา้สาํเรจ็รปูและบรรจภุณัฑแ์สดงในงบแสดงฐานะการเงนิดว้ยราคาทุนหรอืมลูค่าสทุธทิี�จะไดร้บัแล้วแต่ราคาใด 

จะตํ�ากว่า ราคาทุนของสินค้าคงเหลือคํานวณโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน ต้นทุนในการซื�อประกอบด้วยราคาซื�อ และ
ค่าใช้จ่ายทางตรงที�เกี�ยวข้องกบัการซื�อสนิค้า หกัด้วยส่วนลดที�เกี�ยวข้องทั �งหมดของสนิค้าสําเรจ็รูป มูลค่าสุทธทิี�จะ

ไดร้บัประมาณจากราคาที�คาดว่าจะขายได้ตามปกตขิองธุรกิจหกัด้วยค่าใช้จ่ายที�จําเป็นเพื�อให้สนิค้านั �นสําเรจ็รูปและ
เพื�อใหส้นิค้านั �นขายได้รวมถงึค่าใช้จ่ายในการขาย กลุ่มบรษิทัจะบนัทึกบญัชคี่าเผื�อลดมูลค่าสนิค้าเมื�อพบว่ามสีินค้า

เก่า ลา้สมยั เสื�อมคณุภาพเท่าที�จําเป็น 

 

ข) งานระหวา่งทํา 
 

ผลติภณัฑร์ายการทวี ีผลติภณัฑเ์พลง คอนเสริต์ และกจิกรรมรบัจา้งผลติแสดงมลูค่าต้นทุนของรายการทั �งที�อยูร่ะหว่าง

การผลติและที�ผลติเสรจ็พรอ้มที�จะออกอากาศ หรอืแสดง ตน้ทุนของรายการซึ�งประกอบดว้ยค่าใชจ้่ายต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง

โดยตรงกบัการผลิตซึ�งรบัรู้เป็นต้นทุนในงบกําไรขาดทุนเมื�อรายการไดอ้อกอากาศ ผลติภณัฑเ์พลงได้ขาย คอนเสริ์ต 

และกจิกรรมรบัจา้งผลติไดจ้ดัแสดงแล้ว 
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5.6 สินทรพัยท์างการเงิน 

 

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 

ก) การจดัประเภท 

 

ตั �งแต่วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มบรษิทัจดัประเภทสนิทรพัยท์างการเงนิประเภทตราสารหนี�ตามลกัษณะการวดั

มลูคา่ โดยพจิารณาจาก ก) โมเดลธรุกจิในการบรหิารสนิทรพัยด์งักล่าว และ ข) ลกัษณะกระแสเงนิสดตามสญัญา
ว่ า 

เขา้เงื�อนไขของการเป็นเงนิตน้และดอกเบี�ย (SPPI) หรอืไม ่ดงันี� 

 

 รายการที�วดัมลูคา่ภายหลงัดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม (ผา่นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�นหรอืผา่นกําไรหรอืขาดทุน) และ 
 รายการที�วดัมลูคา่ดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 

 

กลุ่มบรษิทัจะสามารถจดัประเภทเงนิลงทุนในตราสารหนี�ใหม่ก็ต่อเมื�อมกีารเปลี�ยนแปลงในโมเดลธุรกิจในการ

บรหิารสนิทรพัยเ์ท่านั �น 

 

สําหรบัเงินลงทุนในตราสารทุน กลุ่มบริษทัสามารถเลือก ที�จะวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุน ณ วนัที�รบัรู้

เริ�มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน (FVPL) หรือด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น 
(FVOCI) ยกเวน้เงนิลงทุนในตราสารทุนที�ถอืไวเ้พื�อคา้จะวดัมลูคา่ดว้ย FVPL เท่านั �น  

 
ข) การรบัรูร้ายการและการตดัรายการ 

 

ในการซื�อหรอืไดม้าหรอืขายสนิทรพัยท์างการเงนิโดยปกต ิกลุ่มบรษิทัจะรบัรู้รายการ ณ วนัที�ทํารายการคา้ ซึ�ง
เป็นวนัที�กลุ่มบรษิทัเข้าทํารายการซื�อหรอืขายสนิทรพัย์นั �น โดยกลุ่มบรษิทัจะตดัรายการสนิทรพัย์ทางการเงนิ

ออกเมื�อสทิธใินการได้รบักระแสเงนิสดจากสนิทรพัย์นั �นสิ�นสุดลงหรอืได้ถูกโอนไปและกลุ่มบรษิทัได้โอนความ
เสี�ยงและผลประโยชน์ที�เกี�ยวขอ้งกบัการเป็นเจา้ของสนิทรพัยอ์อกไป 

 

ค) การวดัมลูคา่ 
 

ในการรบัรูร้ายการเมื�อเริ�มแรก กลุ่มบรษิทัวดัมลูค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิดว้ยมูลค่ายุตธิรรมบวกตน้ทุนการทํา

รายการซึ�งเกี�ยวข้องโดยตรงกบัการได้มาซึ�งสนิทรพัย์นั �น สําหรบัสนิทรพัย์ทางการเงนิที�วดัมูลค่าด้วย FVPL กลุ่ม

บรษิทัจะรบัรูต้น้ทุนการทํารายการที�เกี�ยวขอ้งเป็นค่าใชจ้า่ยในกําไรหรอืขาดทุน 

 
กลุ่มบรษิทัจะพจิารณาสนิทรพัยท์างการเงนิซึ�งมอีนุพนัธ์แฝงในภาพรวมว่าลกัษณะกระแสเงนิสดตามสญัญาว่า 

เขา้เงื�อนไขของการเป็นเงนิตน้และดอกเบี�ย (SPPI) หรอืไม ่
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ง) ตราสารหนี� 

 
การวดัมูลค่าในภายหลงัของตราสารหนี�ขึ�นอยู่กบัโมเดลธุรกจิของกลุ่มบรษิทัในการจดัการสนิทรพัยท์างการเงนิ 

และลกัษณะของกระแสเงนิสดตามสญัญาของสนิทรพัยท์างการเงนิ การวดัมลูคา่สนิทรพัยท์างการเงนิประเภทตรา

สารหนี�สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภทดงันี� 

 
 ราคาทุนตดัจําหน่าย - สินทรพัย์ทางการเงินที�กลุ่มบริษทัถือไว้เพื�อรบัชําระกระแสเงินสดตามสญัญาซึ�ง

ประกอบด้วยเงนิต้นและดอกเบี�ยเท่านั �น จะวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจําหน่าย และรบัรูร้ายได้ดอกเบี�ยจาก

สนิทรพัยท์างการเงนิดงักล่าวตามวธิอีตัราดอกเบี�ยที�แท้จรงิและแสดงในรายการ รายไดอ้ื�น กําไรหรอืขาดทุน
ที�เกิดขึ�นจากการตดัรายการจะรบัรู้โดยตรงในกําไรหรอืขาดทุน และแสดงรายการในกําไรหรอืขาดทุนอื�น

พรอ้มกบักําไรขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยน  รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าแสดงเป็นรายการแยกต่างหาก

ใน งบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

 
ทั �งนี� กลุ่มบรษิทัเลอืกนําข้อยกเว้นจากมาตรการผ่อนปรนชั �วคราวเพื�อลดผลกระทบจาก COVID-19 ที�ออกโดย

สภาวชิาชพีบญัชมีาถอืปฏบิตัสิําหรบัรอบระยะเวลารายงานสิ�นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 

2563 ถงึวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 สําหรบัการวดัมูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์ทางการเงนิที�เป็นตราสารหนี�ตาม

ขอ้มลูระดบั 2 โดยเลอืกที�จะพจิารณาใหนํ้�าหนักของขอ้มลูที�เกี�ยวกบัสถานการณ์ COVID-19 เป็นนํ�าหนกัที�น้อยใน
เทคนิคการประเมนิมลูคา่ยตุธิรรม 

 

จ) การดอ้ยคา่ 

 
ตั �งแต่วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มบรษิทัใช้วธิอีย่างง่าย (Simplified approach) ตาม TFRS 9 ในการรบัรู้

การด้อยค่าของลูกหนี�การค้า รายได้ค้างรบั และสินทรพัย์ที�เกิดจากสญัญา ตามประมาณการผลขาดทุนด้าน

เครดติตลอดอายุของสนิทรพัยด์งักล่าวตั �งแต่วนัที�กลุ่มบรษิทัเริ�มรบัรู ้ลูกหนี�การคา้ รายไดค้า้งรบั และสนิทรพัยท์ี�

เกดิจากสญัญา  

 
ในการพจิารณาผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดวา่จะเกดิขึ�น ผูบ้รหิารไดจ้ดักลุ่มลูกหนี� รายคา้งรบั และสนิทรพัยท์ี�เกดิ

จากสญัญาตามความเสี�ยงดา้นเครดติที�มลีกัษณะร่วมกนัและตามกลุ่มระยะเวลาที�เกนิกําหนดชําระ ทั �งนี�เนื�องจาก
สนิทรพัย์ที�เกิดจากสญัญานั �นเป็นงานที�ส่งมอบแต่ยงัไม่ได้เรยีกเก็บซึ�งมลีกัษณะความเสี�ยงใกล้เคยีงกบัลูกหนี�

สําหรบัสญัญาประเภทเดียวกัน ผู้บริหารจึงได้ใช้อัตราผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี� รายได้ค้างรบั และ

สนิทรพัยท์ี�เกิดจากสญัญาที�เกี�ยวขอ้งดว้ย อตัราขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกิดขึ�นพจิารณาจากลกัษณะการ

จ่ายชําระในอดตี ขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดติจากประสบการณ์ในอดตี รวมทั �งขอ้มูลและปัจจยัในอนาคตที�อาจมี
ผลกระทบต่อการจา่ยชําระของลูกหนี� 

 

ประมาณการอตัราผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกิดขึ�นพจิารณาจากประวตัิการชําระเงนิจากการขายในช่วง

ระยะเวลา 36 เดอืนก่อนวนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 และประสบการณ์ผลขาดทุนด้านเครดติที�เกิดขึ�นในช่วง

ระยะเวลาดงักล่าว ทั �งนี� กลุ่มบริษทัเลือกนําข้อยกเว้นจากมาตรการผ่อนปรนชั �วคราวเพื�อลดผลกระทบจาก 
COVID-19 ที�ออกโดยสภาวชิาชพีบญัชมีาถอืปฏบิตัสิาํหรบัรอบระยะเวลารายงานสิ�นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที� 

1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 โดยกลุ่มบรษิทัเลอืกที�จะไมนํ่าขอ้มลูที�มกีารคาดการณ์ไป

ในอนาคต (Forward-looking information) มาใช้ในการวดัมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดติที�คาดว่าจะเกิดขึ�นตามวธิี
อยา่งงา่ย (Simplified approach) สาํหรบั ลูกหนี�การคา้ แตก่ลุ่มบรษิทัเลอืกใช้ขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดติในอดตี 

มาประกอบกบัดุลยพนิิจของผูบ้รหิาร ในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดติที�คาดว่าจะเกิดขึ�น การดอ้ยค่าที�

รบัรูต้ามวธิดีงักล่าวไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุฯ ขอ้ 11.2 
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สําหรบัสินทรพัย์ทางการเงินอื�นที�ว ัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย กลุ่มบริษัทใช้วิธีการทั �วไป (General 

approach) ตาม TFRS 9 ในการวดัมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น ซึ�งกําหนดให้พิจารณาผล
ขาดทุนที�คาดว่าจะเกดิขึ�นภายใน 12 เดอืนหรอืตลอดอายุสนิทรพัย ์ขึ�นอยู่กบัว่ามกีารเพิ�มขึ�นของความเสี�ยงดา้น

เครดติอยา่งมนียัสาํคญัหรอืไม ่และรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ตั �งแต่เริ�มรบัรูส้นิทรพัยท์างการเงนิดงักล่าว 

 

กลุ่มบรษิทัประเมนิความเสี�ยงดา้นเครดติของสนิทรพัยท์างการเงนิดงักล่าว ณ ทุกสิ�นรอบระยะเวลารายงาน ว่ามี
การเพิ�มขึ�นอย่างมนีัยสําคญันับตั �งแต่การรบัรู้รายการเมื�อแรกเริ�มหรอืไม่ (เปรยีบเทียบความเสี�ยงของการผิด

สญัญาที�จะเกดิขึ�น ณ วนัที�รายงาน กบัความเสี�ยงของการผดิสญัญาที�จะเกดิขึ�น ณ วนัที�รบัรูร้ายการเริ�มแรก)  
 

กลุ่มบรษิทัพจิารณาและรบัรูผ้ลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�น โดยพจิารณาถงึการคาดการณ์ในอนาคตมา
ประกอบกบัประสบการณ์ในอดตี  โดยผลขาดทุนด้านเครดติที�รบัรู้เกิดจากประมาณการความน่าจะเป็นของผล

ขาดทุนดา้นเครดติถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกั (เช่น มลูคา่ปัจจบุนัของจํานวนเงนิสดที�คาดว่าจะไมไ่ดร้บัทั �งหมดถวัเฉลี�ย

ถ่วงนํ�าหนัก) โดยจํานวนเงนิสดที�คาดว่าจะไม่ไดร้บั หมายถงึผลต่างระหว่างกระแสเงนิสดตามสญัญาทั �งหมดและ
กระแสเงนิสดซึ�งกลุ่มบรษิทัคาดวา่จะไดร้บั คดิลดดว้ยอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้รงิเมื�อแรกเริ�มของสญัญา  

 
กลุ่มบรษิทัวดัมลูคา่ผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�นโดยสะทอ้นถงึปัจจยัต่อไปนี� 

 
 จาํนวนเงนิที�คาดวา่จะไมไ่ดร้บัถ่วงนํ�าหนักตามประมาณการความน่าจะเป็น 
 มลูคา่เงนิตามเวลา 

 ขอ้มลูสนบัสนุนและความสมเหตุสมผล ณ วนัที�รายงาน เกี�ยวกบัประสบการณ์ในอดตี สภาพการณ์ในปัจจุบนั 

และการคาดการณ์ไปในอนาคต 
 

ผลขาดทุนและการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทกึในกําไรหรอืขาดทุน และแสดงรวมอยู่ในรายการ

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 

 

5.7 อาคารและอปุกรณ์  

 

อาคารและอุปกรณ์แสดงรายการดว้ยราคาทุนหกัค่าเสื�อมราคาสะสมและค่าเผื�อการดอ้ยค่า ตน้ทุนเริ�มแรกจะรวมต้นทุนทางตรง

อื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการซื�อสนิทรพัยน์ั �น 

 

ต้นทุนที�เกิดขึ�นในภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรพัย์หรือรบัรู้แยกเป็นอีกสินทรพัย์หนึ�งตามความ
เหมาะสมเมื�อต้นทุนนั �นเกิดขึ�นและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่กลุ่มบริษทั และต้นทุนดงักล่าว

สามารถวดัมูลค่าไดอ้ย่างน่าเชื�อถอื มูลค่าตามบญัชขีองชิ�นส่วนที�ถูกเปลี�ยนแทนจะถูกตดัรายการออก สําหรบัค่าซ่อมแซม

และบํารงุรกัษาอื�นๆกลุ่มบรษิทัจะรบัรูต้น้ทุนดงักล่าวเป็นคา่ใชจ้า่ยในกําไรหรอืขาดทุนเมื�อเกดิขึ�น 
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คา่เสื�อมราคาของสนิทรพัยค์ํานวณดว้ยวธิเีสน้ตรงเพื�อลดราคาตามบญัชใีหเ้ท่ากบัมูลค่าคงเหลอืของสนิทรพัยแ์ต่ละชนิด ตาม

อายกุารใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัยท์ี�ประมาณไวด้งัต่อไปนี� 
 

สว่นปรบัปรงุอาคารเช่า 8 ปี 7 เดอืน 

อุปกรณ์ 5 - 10 ปี 

เครื�องตกแต่ง ตดิตั �งและอุปกรณ์สํานกังาน 5 - 10 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 

 

ทุกสิ�นรอบระยะเวลารายงานกลุ่มบรษิทัไดม้กีารทบทวนและปรบัปรุงมูลค่าคงเหลือ และอายุการใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัย ์
ใหเ้หมาะสม 

 

รายการกําไรและรายการขาดทุนจากการจําหน่าย อาคารและอุปกรณ์ คํานวณโดยการเปรยีบเทียบสิ�งตอบแทนสุทธทิี�

ไดร้บัจากการจาํหน่ายสนิทรพัยก์บัมลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัย ์และไดร้วมอยูใ่นรายไดอ้ื�นหรอืคา่ใชจ้า่ยอื�น 
 

5.8 ใบอนุญาตให้ใช้คลื�นความถี�และประกอบกิจการโทรทศัน์ 

 

ใบอนุญาตใหใ้ช้คลื�นความถี�และประกอบกจิการโทรทศัน์ ประกอบดว้ย ต้นทุนทางตรงที�เกี�ยวขอ้งกบัการไดม้าซึ�งใบอนุญาต

ใหใ้ช้คลื�นความถี�และประกอบกิจการโทรทศัน์ภาคพื�นดนิในระบบดจิติอล ประเภทบรกิารทางธุรกิจระดบัชาต ิในหมวดหมู่
ทั �วไปแบบความคมชดัปกต ิแสดงดว้ยมูลคา่เทยีบเท่าเงนิสดโดยวธิคีดิลดจํานวนเงนิที�ตอ้งจา่ยชําระเพื�อใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั

โดยใช้อตัราคดิลดตามที�ธนาคารกําหนดสําหรบัสนิเชื�อเพื�อการดงักล่าวหกัค่าตดัจําหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า 

(ถ้าม)ี ผลต่างระหว่างราคาเทยีบเท่าเงนิสดกบัจํานวนเงนิทั �งหมดที�ต้องจ่ายชําระบนัทกึเป็นต้นทุนทางการเงนิตลอดอายุการ

จ่ายชําระค่าธรรมเนียมการไดร้บัใบอนุญาตใหใ้ช้คลื�นความถี�และประกอบกจิการโทรทศัน์ โดยจะเริ�มตดัจําหน่ายเมื�อพรอ้มที�

จะให้บรกิาร กลุ่มบรษิทัตดัจําหน่ายใบอนุญาตให้ใช้คลื�นความถี�และประกอบกิจการโทรทศัน์โดยวิธเีส้นตรงตามอายุของ

ใบอนุญาต 15 ปี 
 

5.9 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 

ก) ตน้ทุนการผลติละคร 

 
ต้นทุนการผลิตละคร แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจําหน่ายสะสมและค่าเผื�อการด้อยค่า (ถ้าม)ี ซึ�งกลุ่มบรษิทั

แบ่งสดัส่วนต้นทุนการผลติละครออกเป็น 2 ส่วนกล่าวคอื ส่วนแรกของต้นทุนการผลติละคร จะตดัจําหน่ายตาม

จํานวนตอนในแต่ละครั �งที�คาดการณ์ว่าจะออกอากาศทางโทรทศัน์ ส่วนที�เหลือของต้นทุนการผลิตละครจะตดั

จาํหน่ายดว้ยวธิเีสน้ตรงตามจาํนวนปีที�คาดวา่จะขายลขิสทิธิ �ละครไดห้ลงัจากออกอากาศทางโทรทศัน์ 

 
ข) ลขิสทิธิ �อื�น 

 

ลขิสทิธิ �อื�น แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจําหน่ายสะสมและค่าเผื�อการดอ้ยค่า (ถ้าม)ี กลุ่มบรษิทัตดัจําหน่าย
เป็นคา่ใชจ้า่ยโดยวธิเีสน้ตรงตามอายสุญัญาที�เกี�ยวขอ้ง 
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ค) ลขิสทิธิ �มาสเตอรเ์ทปเพลง 

 
ลิขสทิธิ �มาสเตอร์เทปเพลง แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจําหน่ายสะสมและค่าเผื�อการด้อยค่า (ถ้าม)ี กลุ่ม

บรษิทัตดัจาํหน่ายเป็นคา่ใชจ้า่ยโดยวธิเีสน้ตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณ 20 ปี  

 

ง) เครื�องหมายการคา้ 
 

เครื�องหมายการค้า แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจําหน่ายสะสมและค่าเผื�อการด้อยค่า (ถ้าม)ี กลุ่มบรษิทั 

ตดัจาํหน่ายเป็นคา่ใชจ้า่ยโดยวธิเีสน้ตรง 10 ปี 
 

จ) โปรแกรมคอมพวิเตอร ์
 

ต้นทุนที�ใช้ในการบํารุงรกัษาโปรแกรมคอมพวิเตอร์ให้บนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื�อเกิดขึ�น ค่าใช้จ่ายที�เกิดจากการ

พฒันาที�เกี�ยวข้องโดยตรงในการออกแบบและทดสอบโปรแกรมคอมพวิเตอร์ที�มลีกัษณะเฉพาะเจาะจงซึ�งกลุ่ม
บรษิทัเป็นผูด้แูล จะรบัรูเ้ป็นสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนเมื�อเป็นไปตามขอ้กําหนดทุกขอ้ดงันี� 
 

 มคีวามเป็นไปไดท้างเทคนิคที�กิจการจะทําโปรแกรมคอมพวิเตอรใ์ห้เสรจ็สมบูรณ์เพื�อนํามาใช้ประโยชน์หรอื
ขายได ้

 ผูบ้รหิารมคีวามตั �งใจที�จะทําโปรแกรมคอมพวิเตอรใ์หเ้สรจ็สมบูรณ์และนํามาใชป้ระโยชน์หรอืขาย 

 กจิการมคีวามสามารถที�จะนําโปรแกรมคอมพวิเตอรน์ั �นมาใชป้ระโยชน์หรอืขาย 

 สามารถแสดงวา่โปรแกรมคอมพวิเตอรน์ั �นใหผ้ลประโยชน์ทางเศรษฐกจิในอนาคตอยา่งไร 

 มคีวามสามารถในการจดัหาทรพัยากรดา้นเทคนิค ดา้นการเงนิ และดา้นอื�นไดเ้พยีงพอที�จะนํามาใช้เพื�อทํา

ใหก้ารพฒันาเสรจ็สิ�นสมบูรณ์ และนําโปรแกรมคอมพวิเตอรม์าใชป้ระโยชน์หรอืนํามาขายได ้
 กิจการมคีวามสามารถที�จะวดัมูลค่าของรายจ่ายที�เกี�ยวข้องกบัโปรแกรมคอมพวิเตอร์ที�เกิดขึ�นในระหว่าง 

การพฒันาไดอ้ยา่งน่าเชื�อถอื 
 

ต้นทุนโดยตรงที�รบัรู้เป็นส่วนหนึ�งของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะรวมถึงต้นทุนพนักงานที�ทํางานในทีมพฒันา

โปรแกรมคอมพวิเตอรแ์ละคา่ใชจ้า่ยที�เกี�ยวขอ้งในจาํนวนเงนิที�เหมาะสม 
 

ตน้ทุนการพฒันาอื�นที�ไม่เขา้เงื�อนไขเหล่านี�จะรบัรูเ้ป็นคา่ใชจ้่ายเมื�อเกดิขึ�น คา่ใชจ้า่ยในการพฒันาหากก่อนหน้านี�
รบัรูเ้ป็นคา่ใชจ้า่ยไปแลว้ จะไมร่บัรูเ้ป็นสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนในเวลาภายหลงั 
 

ตน้ทุนในการพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอรจ์ะรบัรูเ้ป็นสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนและตดัจําหน่ายโดยใช้วธิเีสน้ตรงตลอดอายุ

ประมาณการใหป้ระโยชน์ในระยะเวลาไมเ่กนิ 10 ปี 
 

กลุ่มบรษิทัไดม้กีารทบทวนและปรบัปรุงมูลค่าคงเหลอืและอายุการใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนใหเ้หมาะสมทุก

สิ�นรอบระยะเวลารายงาน 
 

5.10 การด้อยค่าของสินทรพัย ์
 

สนิทรพัยท์ี�มอีายุการใหป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่ชดัเช่น ลขิสทิธิ �มาสเตอรเ์ทปเพลง ซึ�งไม่มกีารตดัจําหน่ายจะถูกทดสอบการด้อย

คา่เป็นประจําทุกปี สนิทรพัยอ์ื�นที�มกีารตดัจําหน่ายจะมกีารทบทวนการดอ้ยค่า เมื�อมเีหตุการณ์หรอืสถานการณ์บ่งชี�ว่าราคา

ตามบญัชอีาจสงูกว่ามูลคา่ที�คาดวา่จะไดร้บัคนื รายการขาดทุนจากการดอ้ยคา่จะรบัรูเ้มื�อราคาตามบญัชขีองสนิทรพัยส์ูงกว่า

มูลค่าที�คาดว่าจะไดร้บัคนื ซึ�งหมายถงึจํานวนที�สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุตธิรรมหกัต้นทุนในการขายเทยีบกบัมูลค่าจากการ

ใช้ สินทรพัย์จะถูกจดัเป็นหน่วยที�เล็กที�สุดที�สามารถแยกออกมาได้ เพื�อวตัถุประสงค์ของการประเมินการด้อยค่า 



บริษทั อารเ์อส จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

211 

สนิทรพัย์ที�ไม่ใช่สินทรพัย์ทางการเงินนอกเหนือจากค่าความนิยมซึ�งรบัรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าไปแล้ว จะถูก

ประเมนิความเป็นไปไดท้ี�จะกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยคา่ ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน 

5.11 สญัญาเช่า 
 

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 

สญัญาเช่า - กรณีที�กลุ่มบริษทัเป็นผู้เช่า 
 

กลุ่มบรษิทัรบัรู้สญัญาเช่าเมื�อกลุ่มบริษทัสามารถเข้าถึงสินทรพัย์ตามสญัญาเช่า เป็นสนิทรพัย์สิทธิการใช้และหนี�สิน 

ตามสญัญาเช่า โดยค่าเช่าที�ชําระจะปันส่วนเป็นการจ่ายชําระหนี�สนิและต้นทุนทางการเงนิ โดยต้นทุนทางการเงนิจะรบัรู ้
ในกําไรหรอืขาดทุนตลอดระยะเวลาสญัญาเช่าด้วยอตัราดอกเบี�ยคงที�จากยอดหนี�สินตามสญัญาเช่าที�คงเหลืออยู่ กลุ่ม

บรษิทัคดิคา่เสื�อมราคาสนิทรพัยส์ทิธกิารใชต้ามวธิเีสน้ตรงตามอายทุี�ส ั �นกวา่ระหวา่งอายสุนิทรพัยแ์ละระยะเวลาการเช่า 
 

กลุ่มบรษิทัปันส่วนสิ�งตอบแทนในสญัญาไปยงัส่วนประกอบของสญัญาที�เป็นการเช่าและส่วนประกอบของสญัญาที�ไม่เป็น

การเช่าตามราคาเอกเทศเปรยีบเทยีบของแต่ละส่วนประกอบ สาํหรบัสญัญาที�ประกอบดว้ยส่วนประกอบของสญัญาที�เป็น

การเช่าและส่วนประกอบของสญัญาที�ไม่เป็นการเช่า ยกเวน้สญัญาเช่าอสงัหารมิทรพัยซ์ึ�งกลุ่มบรษิทัเป็นผูเ้ช่า โดยกลุ่ม
บรษิทัเลอืกที�จะไมแ่ยกสว่นประกอบของสญัญา และรวมแต่ละสว่นประกอบเป็นสว่นประกอบที�เป็นการเช่าเท่านั �น  
 

สนิทรพัยแ์ละหนี�สนิตามสญัญาเช่ารบัรู้เริ�มแรกด้วยมูลค่าปัจจุบนั หนี�สนิตามสญัญาเช่าประกอบด้วยมูลค่าปัจจุบนัของ
การจา่ยชําระตามสญัญาเช่า ดงันี� 
 

 คา่เช่าคงที� (รวมถงึการจา่ยชําระคงที�โดยเนื�อหา) สทุธดิว้ยเงนิจงูใจคา้งรบั 
 คา่เช่าผนัแปรที�อา้งองิจากอตัราหรอืดชันี  
 มลูคา่ที�คาดวา่จะตอ้งจา่ยจากการรบัประกนัมลูค่าคงเหลอื 

 ราคาสทิธเิลอืกซื�อหากมคีวามแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลที�กลุ่มบรษิทัจะใชส้ทิธ ิและ 

 คา่ปรบัจากการยกเลกิสญัญา หากอายขุองสญัญาเช่าสะทอ้นถงึการที�กลุ่มบรษิทัคาดว่าจะยกเลกิสญัญานั �น 
 

การจา่ยชําระตามสญัญาเช่าในช่วงการต่ออายุสญัญาเช่าไดร้วมอยู่ในการคํานวณหนี�สนิตามสญัญาเช่า หากกลุ่มบรษิทัมี
ความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลในการใชส้ทิธติ่ออายสุญัญาเช่า  
 

กลุ่มบรษิทัจะคดิลดค่าเช่าจ่ายขา้งต้นดว้ยอตัราดอกเบี�ยโดยนัยตามสญัญา หากไม่สามารถหาอตัราดอกเบี�ยโดยนัยได ้กลุ่ม

บรษิทัจะคดิลดดว้ยอตัราการกู้ยมืส่วนเพิ�มของผูเ้ช่า ซึ�งกค็อือตัราที�สะท้อนถงึการกู้ยมืเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งสนิทรพัยท์ี�มมีลูคา่

ใกลเ้คยีงกนั ในสภาวะเศรษฐกจิ อายสุญัญา และเงื�อนไขที�ใกลเ้คยีงกนั 
 

กลุ่มบรษิทัมสีญัญาเช่าซึ�งกําหนดค่าเช่าจ่ายผนัแปรตามดชันีหรอือตัรา ซึ�งยงัไม่รวมอยูใ่นการวดัมลูค่าหนี�สนิตามสญัญา

เช่าจนกระทั �งดชันีหรอือตัรานั �นมผีลต่อการจ่ายชําระ กลุ่มบรษิทัปรบัปรงุหนี�สนิตามสญัญาเช่าไปยงัสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 

ที�เกี�ยวขอ้งเมื�อการจา่ยชําระคา่เช่าดงักล่าวเปลี�ยนแปลงไป  
 

สนิทรพัยส์ทิธกิารใชจ้ะรบัรูด้ว้ยราคาทุน ซึ�งประกอบดว้ย 
 

 จาํนวนที�รบัรูเ้ริ�มแรกของหนี�สนิตามสญัญาเช่า  

 คา่เช่าจา่ยที�ไดช้ําระก่อนเริ�ม หรอื ณ วนัทําสญัญา สทุธจิากเงนิจงูใจที�ไดร้บัตามสญัญาเช่า  

 ตน้ทุนทางตรงเริ�มแรก  
 ตน้ทุนการปรบัสภาพสนิทรพัย ์ 
 

ค่าเช่าที�จ่ายตามสญัญาเช่าระยะสั �นและสญัญาเช่าสนิทรพัยท์ี�มมีูลค่าตํ�าจะรบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายตามวธิเีสน้ตรง สญัญาเช่าระยะ

สั �นคอืสญัญาเช่าที�มอีายสุญัญาเช่าน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 12 เดอืน สนิทรพัยท์ี�มมีลูคา่ตํ�าประกอบดว้ย เครื�องถ่ายเอกสาร 
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สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562  

 

สญัญาเช่าระยะยาว - กรณีที�กลุ่มบริษทัเป็นผู้เช่า 

 

เงนิที�ต้องจ่ายภายใต้สญัญาเช่าดําเนินงาน (สุทธจิากสิ�งตอบแทนจูงใจที�ไดร้บัจากผูใ้หเ้ช่า) จะบนัทกึในกําไรหรอืขาดทุน

โดยใชว้ธิเีสน้ตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่านั �น 

 

การรบัรูเ้มื�อเริ�มแรกของสญัญาเช่าทางการเงนิจะบนัทกึดว้ยมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์ี�เช่าหรอืมูลค่าปัจจุบนัสทุธขิอง
จํานวนเงนิที�ต้องจ่ายตามสญัญาเช่าแลว้แต่มลูคา่ใดจะตํ�ากว่า จํานวนเงนิที�ต้องจ่ายดงักล่าวจะปันสว่นระหว่างหนี�สนิและ

คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิเพื�อใหไ้ดอ้ตัราดอกเบี�ยคงที�ต่อหนี�สนิคงคา้ง โดยพจิารณาแยกแต่ละสญัญา ภาระผกูพนัตามสญัญา

เช่าจะบนัทกึหกัจากคา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิจะบนัทกึในกําไรหรอืขาดทุนตลอดอายขุองสญัญาเช่า 

 

5.12 หนี�สินทางการเงิน 

 

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 
ก) การจดัประเภท 

 

กลุ่มบรษิทัจะพจิารณาจดัประเภทเครื�องมอืทางการเงนิที�กลุ่มบรษิทัเป็นผูอ้อกเป็นหนี�สนิทางการเงนิหรอืตราสาร
ทุนโดยพจิารณาภาระผกูพนัตามสญัญา ดงันี� 

 

 หากกลุ่มบรษิทัมภีาระผูกพนัตามสญัญาที�จะตอ้งส่งมอบเงนิสดหรอืสนิทรพัยท์างการเงนิอื�นใหก้บักจิการอื�น  

โดยไม่สามารถปฏิเสธการชําระหรอืเลื�อนการชําระออกไปอย่างไม่มกีําหนดได้นั �น เครื�องมอืทางการเงนินั �นจะจดั

ประเภทเป็นหนี�สนิทางการเงนิ เวน้แต่ว่าการชําระนั �นสามารถชําระโดยการออกตราสารทุนของกลุ่มบริษทั

เองดว้ยจาํนวนตราสารทุนที�คงที� เพื�อแลกเปลี�ยนกบัจาํนวนเงนิที�คงที� 

 หากกลุ่มบริษัทไม่มีภาระผูกพันตามสญัญาหรือสามารถเลื�อนการชําระภาระผูกพันตามสญัญาไปได้ 

เครื�องมอืทางการเงนิดงักล่าวจะจดัประเภทเป็นตราสารทุน 

 
เงนิกู้ยมืจดัประเภทเป็นหนี�สนิหมนุเวยีนเมื�อกลุ่มบรษิทัไมม่สีทิธอินัปราศจากเงื�อนไขใหเ้ลื�อนชําระหนี�ออกไปอกี

เป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 12 เดอืน นบัจากวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน 

 

ข) การวดัมลูคา่ 

 

ในการรบัรู้รายการเมื�อเริ�มแรกกลุ่มบรษิทัต้องวดัมูลค่าหนี�สนิทางการเงนิด้วยมูลค่ายุติธรรม และวดัมูลค่าหนี�สินทาง

การเงนิทั �งหมดภายหลงัการรบัรูร้ายการดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 
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ค) การตดัรายการและการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขของสญัญา 

 
กลุ่มบริษทัตดัรายการหนี�สินทางการเงินเมื�อภาระผูกพนัที�ระบุในสญัญาได้มีการปฏิบตัิตามแล้ว หรือได้มีการ

ยกเลกิไป หรอืสิ�นสดุลงแลว้ 

 

หากกลุ่มบรษิทัมกีารเจรจาต่อรองหรอืเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขของหนี�สนิทางการเงนิ กลุ่มบรษิทัจะต้องพจิารณาว่า
รายการดงักล่าวเขา้เงื�อนไขของการตดัรายการหรอืไม ่หากเขา้เงื�อนไขของการตดัรายการ กลุ่มบรษิทัจะตอ้งรบัรู้

หนี�สนิทางการเงนิใหม่ดว้ยมูลค่ายุตธิรรมของหนี�สนิใหม่นั �น และตดัรายการหนี�สนิทางการเงนินั �นดว้ยมูลค่าตาม

บญัชทีี�เหลอือยู ่และรบัรูส้ว่นต่างในรายการกําไร/ขาดทุนอื�นในกําไรหรอืขาดทุน  
 

หากกลุ่มบริษทัพิจารณาแล้วว่าการต่อรองเงื�อนไขดงักล่าวไม่เข้าเงื�อนไขของการตัดรายการ กลุ่มบริษทัจะ

ปรบัปรุงมูลค่าของหนี�สนิทางการเงนิโดยการคดิลดกระแสเงนิสดใหม่ตามสญัญาดว้ยอตัราดอกเบี�ยที�แท้จรงิเดมิ 

(Original effective interest rate) ของหนี�สนิทางการเงนินั �น และรบัรู้ส่วนต่างในรายการกําไรหรอืขาดทุนอื�นใน
กําไรหรอืขาดทุน 

 

สาํหรบัปีสิ�นสดุก่อนวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

 

เงนิกูย้มื 
 

เงนิกูย้มืรบัรูเ้ริ�มแรกดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมของสิ�งตอบแทนที�ไดร้บัหกัดว้ยต้นทุนการจดัทํารายการที�เกดิขึ�น เงนิกูย้มืวดัมลูค่า
ภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 

 
ค่าธรรมเนียมที�จ่ายไปเพื�อใหไ้ดเ้งนิกู้ยมืมาจะรบัรูเ้ป็นค่าธรรมเนียมรอการรบัรูจ้นกระทั �งมกีารถอนเงนิ ซึ�งจะนําไปรวม

คํานวณตามวธิอีตัราดอกเบี�ยที�แท้จรงิ อย่างไรก็ตามหากมคีวามเป็นไปได้ที�จะไม่ถอนเงนิ ค่าธรรมเนียมนี�จะรบัรู้เป็น

คา่ใชจ้า่ยจา่ยล่วงหน้าและตดัจาํหน่ายตามระยะเวลาของวงเงนิกูท้ี�เกี�ยวขอ้ง 

 
กลุ่มบรษิทัจะตดัรายการเงนิกู้ยมืออกจากงบแสดงฐานะการเงนิเมื�อภาระผูกพนัตามสญัญานั �นได้มกีารปฏบิตัติามแล้ว 

หรอืได้ถูกยกเลิกไปหรอืสิ�นสุดลง ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชีของหนี�สนิทางการเงนิที�สิ�นสุดลงหรอืที�ได้โอนให้กบั

กจิการอื�นและสิ�งตอบแทนที�จ่ายซึ�งรวมถงึสนิทรพัยท์ี�ไม่ใช่เงนิสดที�โอนไปหรอืหนี�สนิที�รบัมาจะรบัรู้ในกําไรหรอืขาดทุน

เป็นสว่นหนึ�งของตน้ทุนทางการเงนิ 
 

เงนิกูย้มืจดัประเภทเป็นหนี�สนิหมุนเวยีนเมื�อกลุ่มบรษิทัไมม่สีทิธอินัปราศจากเงื�อนไขใหเ้ลื�อนชําระหนี�ออกไปอกีเป็นเวลา 

ไมน้่อยกวา่ 12 เดอืน นบัจากวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน 
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5.13 ภาษีเงินได้งวดปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 
 

คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิไดส้ําหรบังวดประกอบดว้ยภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีภาษเีงนิไดจ้ะรบัรู้ใน 

งบกําไรขาดทุน ยกเวน้สว่นภาษเีงนิไดท้ี�เกี�ยวขอ้งกบัรายการที�รบัรูใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�นหรอืรายการที�รบัรูโ้ดยตรง

ไปยงัสว่นของเจา้ของ  
 

ภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจบุนั 
 

ภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนัคํานวณจากอตัราภาษีตามกฎหมายภาษีที�มผีลบงัคบัใช้อยู่หรอืที�คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมผีล

บงัคบัใช้ภายในสิ�นรอบระยะเวลาที�รายงาน ผูบ้รหิารจะประเมนิสถานะของการยื�นแบบแสดงรายการภาษเีป็นงวด ๆ ในกรณี
ที�การนํากฎหมายภาษไีปปฏบิตัขิึ�นอยู่กบัการตคีวาม กลุ่มบรษิทัจะตั �งประมาณการค่าใช้จ่ายภาษทีี�เหมาะสมจากจํานวน

ที�คาดวา่จะตอ้งจา่ยชําระแก่หน่วยงานจดัเกบ็ภาษ ี
 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี
 

ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชีรบัรู้เมื�อเกิดผลต่างชั �วคราวระหว่างฐานภาษีของสนิทรพัย์และหนี�สนิ และราคาตามบญัชีที�

แสดงอยู่ในงบการเงิน อย่างไรก็ตามกลุ่มบรษิทัจะไม่รบัรู้ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีสําหรบัผลต่างชั �วคราวที�เกิดจาก

เหตุการณ์ต่อไปนี� 
 

- การรบัรูเ้ริ�มแรกของรายการสนิทรพัยห์รอืรายการหนี�สนิที�เกดิจากรายการที�ไม่ใช่การรวมธุรกจิ และไม่มผีลกระทบ 

ต่อกําไรหรอืขาดทุนทั �งทางบญัชแีละทางภาษ ี 

- ผลต่างชั �วคราวของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยและ บรษิทัร่วม ที�กลุ่มบรษิทัสามารถควบคุมจงัหวะเวลาของการกลบั

รายการผลต่างชั �วคราวและการกลบัรายการผลต่างชั �วคราวมคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะไม่เกิดขึ�นภายใน

ระยะเวลาที�คาดการณ์ไดใ้นอนาคต 
 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชคีํานวณจากอตัราภาษทีี�มผีลบงัคบัใช้อยู่หรอืที�คาดไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะมผีลบงัคบัใชภ้ายในสิ�น

รอบระยะเวลาที�รายงาน และคาดวา่อตัราภาษดีงักล่าวจะนําไปใชเ้มื�อสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีี�เกี�ยวขอ้งไดใ้ช้
ประโยชน์ หรอืหนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชไีดม้กีารจา่ยชําระ 
 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิได้รอการตดับญัชจีะรบัรูห้ากมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบรษิทัจะมกีําไรทางภาษีเพยีงพอที�จะ

นําจาํนวนผลต่างชั �วคราวนั �นมาใชป้ระโยชน์  
 

สนิทรพัยภ์าษีเงนิได้รอการตดับญัชีและหนี�สนิภาษเีงนิได้รอการตดับญัชีจะแสดงหกักลบกนัก็ต่อเมื�อกจิการมสีทิธิตาม

กฎหมายที�จะนําสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดข้องงวดปัจจบุนัมาหกักลบกบัหนี�สนิภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจบุนั และทั �งสนิทรพัยภ์าษี

เงนิไดร้อการตดับญัชีและหนี�สนิภาษเีงนิได้รอการตดับญัชเีกี�ยวขอ้งกบัภาษีเงนิไดท้ี�ประเมนิโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษี

หน่วยงานเดยีวกนัซึ�งตั �งใจจะจา่ยหนี�สนิและสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดข้องงวดปัจจบุนัดว้ยยอดสทุธ ิ
 

ทั �งนี� กลุ่มบริษทัเลือกนําข้อยกเว้นจากมาตรการผ่อนปรนชั �วคราวเพื�อลดผลกระทบจาก COVID-19 ที�ออกโดยสภา

วชิาชพีบญัชมีาถอืปฏบิตัสิาํหรบัรอบระยะเวลารายงานสิ�นสุดภายในช่วงเวลาระหวา่งวนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที�  
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 โดยกลุ่มบรษิทัเลอืกที�จะไม่นําขอ้มูลที�เกี�ยวกบัสถานการณ์ COVID-19 ซึ�งเป็นสถานการณ์ที�มี

ความไม่แน่นอน มาร่วมในการพจิารณาประมาณการความเพยีงพอของกําไรทางภาษีที�จะเกิดขึ�นในอนาคตเพื�อจะใช้

ประโยชน์จากสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีแตก่ลุ่มบรษิทัจะลดมลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชี

ลง เมื�อเหน็ว่าไม่มคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ที�จะมกีําไรทางภาษเีพยีงพอเพื�อที�จะใช้ประโยชน์จากสนิทรพัยภ์าษเีงนิได้
รอตดับญัชดีงักล่าว 
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5.14 ผลประโยชน์พนักงาน 

 

กลุ่มบรษิทัได้กําหนดโครงการผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุในหลายรูปแบบ กลุ่มบรษิทัมทีั �งโครงการสมทบเงินและ

โครงการผลประโยชน์ 

 
สําหรบัโครงการสมทบเงนิกลุ่มบรษิทัจะจ่ายเงนิสมทบให้กองทุนในจํานวนเงนิที�คงที� กลุ่มบรษิทัไม่มภีาระผูกพนัทาง

กฎหมายหรอืภาระผูกพนัจากการอนุมานที�จะต้องจ่ายเงนิเพิ�ม ถงึแมก้องทุนไม่มสีนิทรพัยเ์พยีงพอที�จะจ่ายใหพ้นักงาน

ทั �งหมดสาํหรบัการใหบ้รกิารจากพนักงานทั �งในอดตีและปัจจบุนั กลุ่มบรษิทัจะจา่ยสมทบใหก้บักองทุนสํารองเลี�ยงชพี ซึ�ง

บรหิารโดยผู้จดัการกองทุนภายนอกตามเกณฑ์และข้อกําหนดของ พระราชบญัญตัิกองทุนสํารองเลี�ยงชีพ พ.ศ. 2530 

กลุ่มบริษัทไม่มีภาระผูกพันที�จะจ่ายเงินเพิ�มอีกเมื�อได้จ่ายเงินสมทบไปแล้ว เงินสมทบจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย

ผลประโยชน์พนักงานเมื�อถงึกําหนดชําระ สาํหรบัเงนิสมทบจ่ายล่วงหน้าจะถูกรบัรูเ้ป็นสนิทรพัยจ์นกวา่จะมกีารไดร้บัเงนิ

คนืหรอืหกัออกเมื�อครบกําหนดจา่ย 
 

สาํหรบัโครงการผลประโยชน์คอืโครงการบําเหน็จบํานาญที�ไมใ่ช่โครงการสมทบเงนิ ซึ�งจะกําหนดจาํนวนเงนิผลประโยชน์ 

ที�พนกังานจะไดร้บัเมื�อเกษยีณอาย ุโดยสว่นใหญ่จะขึ�นอยูก่บัหลายปัจจยั เช่น อาย ุจาํนวนปีที�ใหบ้รกิาร และ คา่ตอบแทน 
 

หนี�สนิสําหรบัโครงการผลประโยชน์จะรบัรู้ในงบแสดงฐานะการเงนิด้วยมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนั ณ วนัที�สิ�นรอบ

ระยะเวลารายงานหกัดว้ยมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัยโ์ครงการ ภาระผกูพนันี�คาํนวณโดยนักคณิตศาสตรป์ระกนัภยัอสิระทุก 
3 ปี ด้วยวธิคีดิลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการไว้ ซึ�งมูลค่าปัจจุบนัของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลด

กระแสเงนิสดออกในอนาคต โดยใช้อตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรฐับาล ซึ�งเป็นสกุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิที�จะ

จ่ายภาระผูกพนั และวนัครบกําหนดของพนัธบตัรรฐับาลใกล้เคยีงกบัระยะเวลาที�ต้องชําระภาระผูกพนักองทุนบําเหน็จ

บํานาญ  

 

กําไรและขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหมท่ี�เกดิขึ�นจากการปรบัปรงุจากประสบการณ์หรอืการเปลี�ยนแปลงในขอ้สมมตฐิานจะต้อง
รบัรูใ้นสว่นของเจา้ของผา่นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�นในงวดที�เกดิขึ�น 

 

ตน้ทุนบรกิารในอดตีจะถูกรบัรูท้นัทใีนกําไรหรอืขาดทุน  

 

5.15 ประมาณการหนี�สิน 

 

ประมาณการหนี�สนิจะรบัรูก้ต็่อเมื�อ กลุ่มบรษิทัมภีาระผูกพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรอืตามขอ้ตกลงซึ�งจดัทําไวอ้นัเป็น

ผ ล 

สบืเนื�องมาจากเหตุการณ์ในอดตี ซึ�งการชําระภาระผูกพนันั �นมคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลใหก้ลุ่มบรษิทัต้อง

สญูเสยีทรพัยากรออกไปและสามารถประมาณการจํานวนที�ตอ้งจา่ยไดอ้ยา่งน่าเชื�อถอื  
 

กลุ่มบรษิทัจะวดัมูลค่าของจํานวนประมาณการหนี�สนิ โดยใช้มูลค่าปัจจุบนัของรายจ่ายที�คาดว่าจะต้องนํามาจ่ายชําระภาระ

ผกูพนั การเพิ�มขึ�นของประมาณการหนี�สนิเนื�องจากมลูค่าของเงนิตามเวลา จะรบัรูเ้ป็นดอกเบี�ยจา่ย 
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5.16 ทุนเรือนหุ้น 
 

หุน้สามญัที�กลุ่มบรษิทัสามารถกําหนดการจ่ายเงนิปันผลไดอ้ย่างอสิระจะจดัประเภทไวเ้ป็นส่วนของเจา้ของ หุน้ประเภท

อื�นซึ�งรวมถงึหุน้บุรมิสทิธิ �ชนิดบงัคบัไถ่ถอนจะจดัประเภทไวเ้ป็นหนี�สนิ 
 

ต้นทุนส่วนเพิ�มที�เกี�ยวข้องกบัการออกหุ้นใหม่หรอืการออกสทิธิในการซื�อหุ้นซึ�งสุทธิจากภาษีจะถูกแสดงในส่วนของ

เจา้ของ โดยนําไปหกัจากสิ�งตอบแทนที�ไดร้บัจากการออกตราสารทุนดงักล่าว 
 

หุ้นทุนซื�อคืน 
 

กรณีที�บริษทัใดก็ตามในกลุ่มบริษทัซื�อคืนหุ้นสามญัของบริษทักลบัคืน สิ�งตอบแทนที�จ่ายไปรวมถึงต้นทุนเพิ�มเติมที�

เกี�ยวข้องโดยตรง (สุทธิจากภาษีเงินได้ จะรบัรู้เป็นหุ้นทุนซื�อคืนและแสดงเป็นรายการหกัจากยอดรวมของส่วนของ

เจ้าของของบริษทัจนกว่าหุ้นทุนซื�อคืนดงักล่าวจะถูกยกเลิกไปหรอืจําหน่ายออกไปใหม่ เมื�อมกีารจําหน่ายหุ้นทุนซื�อคืน

ออกไปใหม่ สิ�งตอบแทนใดๆ ที�ไดร้บัจากการขายหรอืนําหุ้นทุนซื�อคนืออกจําหน่ายใหม่สุทธจิากต้นทุนเพิ�มเติมที�เกี�ยวข้อง

โดยตรงสทุธจิากภาษเีงนิไดท้ี�เกี�ยวขอ้ง จะแสดงรวมไวใ้นสว่นของเจา้ของ 
 

5.17 การรบัรู้รายได้  
 

รายไดห้ลกัรวมถงึรายไดท้ี�เกดิจากกจิกรรมปกตทิางธุรกจิทุกประเภท รวมถงึรายไดอ้ื�น ๆ ที�กลุ่มบรษิทัไดร้บัจากการขนส่ง

สนิคา้และใหบ้รกิารในกจิกรรมตามปกตธิรุกจิ 
 

กลุ่มบรษิทัรบัรูร้ายไดส้ทุธจิากภาษมีูลคา่เพิ�มซึ�งกลุ่มบรษิทัจะรบัรูร้ายไดเ้มื�อคาดว่ามคีวามเป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่ที�จะได้รบั

ชําระเมื�อสง่มอบสนิคา้หรอืใหบ้รกิาร 
 

สาํหรบัสญัญาที�มหีลายองคป์ระกอบที�กลุ่มบรษิทัจะตอ้งสง่มอบสนิคา้หรอืใหบ้รกิารหลายประเภท กลุ่มบรษิทัต้องแยกเป็น
แต่ละภาระที�ต้องปฏบิตัทิี�แยกต่างหากจากกนั และต้องปันส่วนราคาของรายการของสญัญาดงักล่าวไปยงัแต่ละภาระที�ตอ้ง

ปฏบิตัติามสดัส่วนของราคาขายแบบเอกเทศหรอืประมาณการราคาขายแบบเอกเทศ กลุ่มบรษิทัจะรบัรู้รายได้ของแต่ละ

ภาระที�ตอ้งปฏบิตัแิยกต่างหากจากกนัเมื�อกลุ่มบรษิทัไดป้ฏบิตัติามภาระนั �นแลว้ 
 

ก) รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 
 

รายไดจ้ากการขายสนิคา้รบัรูเ้มื�อคาดว่ามคีวามเป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่ที�จะไดร้บัชําระเมื�อสง่มอบสนิคา้ 
 

ข) รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 
 

ก) รายไดจ้ากการบรกิารโฆษณาและการประชาสมัพนัธจ์ะรบัรูเ้ป็นรายไดเ้มื�อไดใ้หบ้รกิารแล้วทางสื�อโทรทศัน์และ

สื�อวทิย ุ 

ข) รายไดจ้ากการรบัจา้ง รบัรูเ้ป็นรายไดเ้มื�อมกีารสง่มอบงาน 
ค) รายไดจ้ากการผลติกจิกรรมรบัรูเ้ป็นรายไดต้ามสดัส่วนงานที�ใหบ้รกิารเสรจ็ 

ง) รายไดจ้ากการจดัคอนเสริต์รบัรูเ้ป็นรายไดเ้มื�อมกีารแสดงแลว้ 

จ) รายไดค้า่บรหิารศลิปินรบัรูเ้ป็นรายไดเ้มื�อไดใ้หบ้รกิารแลว้ 

ฉ) รายไดธ้รุกจิดจิติอลรบัรูเ้มื�อมกีารใหบ้รกิารดาวน์โหลดเพลงแล้ว 

ช) รายไดจ้ากการบรหิารจดัการรบัรูเ้ป็นรายไดเ้มื�อไดใ้หบ้รกิารแล้ว 
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ค) รายไดค้า่ลขิสทิธิ � 
 

ก) รายไดจ้ากค่าลขิสทิธิ �เพลงรบัรูเ้ป็นรายไดเ้มื�อลูกคา้ไดร้บัสทิธิ � 

ข) รายไดจ้ากการขายลขิสทิธิ �ภาพยนตรร์บัรูเ้ป็นรายไดเ้มื�อลูกคา้ไดร้บัสทิธิ � 
 

ง) รายไดด้อกเบี�ย 
 

รายได้ดอกเบี�ยรบัรู้ตามเกณฑส์ดัส่วนของเวลาโดยคํานึงถงึอตัราดอกเบี�ยที�แท้จรงิของช่วงเวลาจนถึงวนัครบ

อายแุละพจิารณาจากจาํนวนเงนิตน้ที�เป็นยอดคงเหลอืในบญัชสีาํหรบัการบนัทกึคา้งรบัของกลุ่มบรษิทั 
 

จ) เงนิปันผลรบั 
 

เงนิปันผลรบัถอืเป็นรายไดเ้มื�อบรษิทัมสีทิธใินการรบัเงนิปันผล 
 

5.18 ต้นทุนทางการเงิน 
 

ต้นทุนทางการเงนิประกอบด้วย ดอกเบี�ยจ่ายและค่าธรรมเนียมจากเงนิกู้ยมืระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิ และจากบรษิทัย่อย 

และดอกเบี�ยจา่ยจากหนี�สนิภายใตส้ญัญาเช่าการเงนิและหนี�สนิภายใตส้ญัญาเช่า 
 

5.19 การจ่ายเงินปันผล 
 

เงนิปันผลและเงนิปันผลระหว่างกาลที�จ่ายบนัทึกในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการในรอบระยะเวลาบญัชี  

ซึ�งที�ประชุมผูถ้อืหุน้และกรรมการของกลุ่มบรษิทัที�เกี�ยวขอ้งไดอ้นุมตักิารจา่ยเงนิปันผลตามลําดบั 
 

5.20 ข้อมลูจาํแนกตามส่วนงาน 
 

ส่วนงานดําเนินงานได้ถูกรายงานในลกัษณะเดียวกบัรายงานภายในที�นําเสนอให้ผู้มีอํานาจตดัสินใจสูงสุดด้านการ

ดําเนินงานผูม้อีํานาจตดัสนิใจสูงสุดดา้นการดําเนินงานหมายถงึบุคคลที�มหีน้าที�ในการจดัสรรทรพัยากรและประเมินผล

การปฏบิตังิานของสว่นงานดาํเนินงาน ซึ�งพจิารณาวา่คอื คณะกรรมการบรษิทัที�ทําการตดัสนิใจเชงิกลยทุธ ์
 

6 การจดัการความเสี�ยงทางการเงิน 
 

6.1 ปัจจยัความเสี�ยงทางการเงิน 
 

กจิกรรมของกลุ่มบรษิทัมคีวามเสี�ยงทางการเงนิ ซึ�งไดแ้ก่ ความเสี�ยงจากตลาด (รวมถงึความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ย และ

ความเสี�ยงดา้นราคา) ความเสี�ยงดา้นการใหส้นิเชื�อ และความเสี�ยงดา้นสภาพคล่อง แผนการจดัการความเสี�ยงของกลุ่ม

บรษิทัจงึมุ่งเน้นไปยงัความผนัผวนของตลาดการเงนิและบรหิารจดัการเพื�อลดผลกระทบต่อผลการดําเนินงานให้อยู่ใน

ระดบัที�ยอมรบัได ้

 
กลุ่มบรษิทัมสี่วนงานบรหิารการเงนิในการจดัการความเสี�ยง โดยนโยบายของกลุ่มบรษิทัรวมถงึนโยบายความเสี�ยงใน

ดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ย ความเสี�ยงจากราคา ความเสี�ยงด้านการใหส้นิเชื�อ และความเสี�ยงด้าน

สภาพคล่อง ทั �งนี� หลกัการในการป้องกนัความเสี�ยงจะเป็นไปตามนโยบายที�คณะกรรมการบรษิทัอนุมตั ิเพื�อสื�อสารและ

ใชเ้ป็นเครื�องมอืในการควบคมุสว่นงานบรหิารการเงนิในทุกกจิการของกลุ่มบรษิทั  
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6.1.1 ความเสี�ยงจากตลาด 

 

ก) ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน 

 

เนื�องจากกลุ่มบริษัทไม่มีการดําเนินงานระหว่างประเทศจึงไม่มีความสี�ยงจากอัตราแลกเปลี�ยนเงินตรา

ต่างประเทศอนัเกี�ยวเนื�องมาจากรายการซื�อขายสนิคา้ และการกู้ยมืเงนิในสกุลเงนิต่างประเทศ กลุ่มบรษิทัมี

แนวทางบรหิารความเสี�ยงโดยพจิารณาการเข้าทําสญัญาแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าตามความ

เหมาะสม 
 

 อย่างไรก็ตาม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 กลุ่มบริษทัไม่มีสญัญาซื�อขายเงินตรา

ต่างประเทศ ล่วงหน้าคงเหลอื 

 

ข) ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ย 

 

รายได้และกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของกลุ่มบรษิทัส่วนใหญ่ไม่ขึ�นกบัการเปลี�ยนแปลงของอตัรา

ดอกเบี�ยในตลาด กลุ่มบรษิทัมคีวามเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ยจากเงนิฝากสถาบนัการเงนิ เงนิใหกู้ย้มืระยะยาว

แก่กิจการที�เกี�ยวข้องกนั เงนิกู้ยมืระยะสั �น เงนิกู้ยมืระยาว และหุ้นกู้ สนิทรพัย์และหนี�สนิทางการเงนิส่วน

ใหญ่ของกลุ่มบรษิทัมอีตัราดอกเบี�ยลอยตวัหรอือตัราดอกเบี�ยคงที�ซึ�งใกลเ้คยีงกบัอตัราตลาดในปัจจบุนั กลุ่ม

บริษทัพิจารณาความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ยไม่เป็นนัยสําคญัเนื�องจากสินทรพัย์ทางการเงินและหนี�สิน
ทางการเงนิที�มดีอกเบี�ยมจีํานวนใกล้เคยีงกนั ทั �งนี� กลุ่มบรษิทัจะเขา้ทําสญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ยเพื�อ

บรหิารความเสี�ยงเมื�อจาํเป็น 
 

ในการทําสญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ย กลุ่มบรษิทัจะตกลงกบัคู่สญัญาเพื�อแลกเปลี�ยนผลต่างระหว่าง

จํานวนเงนิที�คํานวณจากอตัราดอกเบี�ยคงที�และอตัราดอกเบี�ยลอยตวัในช่วงเวลาที�กําหนดไวโ้ดยอา้งองิจาก
จํานวนฐานที�ใช้เป็นเกณฑ์คํานวณเงนิต้นตามที�ตกลงกนั และรบัรู้ส่วนต่างที�จะต้องจ่ายหรอืจะได้รบัตาม

สญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ยไว้เป็นส่วนประกอบของรายได้ดอกเบี�ยหรือค่าใช้จ่ายดอกเบี�ยตลอด
ระยะเวลาตามขอ้ตกลง 

 

กลุ่มบรษิทัไมไ่ดนํ้าการบญัชป้ีองกนัความเสี�ยงมาถอืปฏบิตั ิ
 

ยอดคงเหลือสนิทรพัย์และหนี�สนิทางการเงนิที�สําคญัและอตัราดอกเบี�ย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

และ พ.ศ. 2562 ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุ 12 

 

6.1.2) ความเสี�ยงด้านการให้สินเชื�อ 

 

กลุ่มบริษทับริหารความเสี�ยงด้านเครดิตโดยการจดักลุ่มของความเสี�ยง สําหรบัเงินฝากธนาคารและสถาบนั

การเงิน กลุ่มบริษัทจะเลือกทํารายการกับสถาบันการเงินที�ได้รบัการจดัอันดบัจากสถาบันจัดอันดบัความ

น่าเชื�อถอืที�เป็นอสิระ  

 

สาํหรบัการทําธรุกรรมกบัลูกคา้ กลุ่มบรษิทัจะยดึการจดัอนัดบัจากสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื�อถอืที�เป็นอสิระ ใน

กรณีที�ไมม่กีารจดัอนัดบัไว ้กลุ่มบรษิทัจะประเมนิความเสี�ยงจากคุณภาพเครดติของลูกคา้ โดยพจิารณาจากฐานะ

ทางการเงนิ ประสบการณ์ที�ผา่นมา และปัจจยัอื�นๆ และกําหนดการใหว้งเงนิสนิเชื�อจากผลการประเมนิดงักล่าวซึ�ง
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เป็นไปตามขอ้กําหนดของคณะกรรมการบรษิทั ทั �งนี� ฝ่ายบรหิารในสายงานที�เกี�ยวขอ้งจะทําการตรวจสอบการ

ปฏบิตัติามขอ้กําหนดดา้นวงเงนิเครดติของลูกคา้อยา่งสมํ�าเสมอ 
 

 

การขายใหก้บัลูกค้ารายย่อยจะชําระด้วยเงนิสดเพื�อลดความเสี�ยงด้านเครดติ กลุ่มบรษิทัไม่มกีารกระจุกตวัของ

ความเสี�ยงด้านเครดิตที�เป็นสาระสําคญั ไม่ว่าจะเป็นการกระจุกตวัจากลูกค้าแต่ละราย หรือการกระจุกตวัใน
อุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ�ง  

 

เงนิลงทุนในตราสารหนี�ของกลุ่มบรษิทัเป็นการลงทุนที�มคีวามเสี�ยงตํ�า  
 

6.1.3) ความเสี�ยงด้านสภาพคล่อง 

 
การจดัการความเสี�ยงดา้นสภาพคล่องอยา่งรอบคอบคอืการมจีาํนวนเงนิสด และมแีหล่งเงนิทุนที�สามารถเบกิใช้ได้

จากวงเงนิดา้นสนิเชื�อที�เพยีงพอต่อการชําระภาระผูกพนัเมื�อถงึกําหนด ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลาบญัช ีกลุ่มบรษิทัมี

เงนิฝากธนาคารที�สามารถเบกิใชไ้ดท้นัทจีาํนวน 200,107,399 บาท (พ.ศ.2562: จาํนวน 328,409,093 บาท) เพื�อ
วตัถุประสงค์ในการบรหิารสภาพคล่องของกลุ่มบริษทัจากลกัษณะของการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัซึ�งเป็น

ธุรกิจที�มคีวามยดืหยุ่นและเปลี�ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ส่วนงานบรหิารการเงนิของกลุ่มบรษิทัได้คงไว้ซึ�งความ

ยดืหยุน่ในแหล่งเงนิทุนโดยคงไวซ้ึ�งวงเงนิสนิเชื�อที�เพยีงพอ 
 

ผู้บรหิารได้พจิารณาประมาณการกระแสเงนิสดของกลุ่มบรษิทัอย่างสมํ�าเสมอโดยพจิารณาจาก ก) เงนิสํารอง

หมนุเวยีน (จากวงเงนิสนิเชื�อที�ยงัไม่ไดเ้บกิใช้) และ ข) เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด นอกเหนือจากนี� กลุ่ม

บรษิทัยงัได้พจิารณาสนิทรพัย์ที�มสีภาพคล่องสูงและอตัราส่วนสภาพคล่องตามข้อกําหนดต่าง ๆ และคงไว้ซึ�ง

แผนการจดัหาเงนิ รายละเอยีดวงเงนิกูท้ี�ยงัไม่ไดเ้บกิใช้และวนัครบกําหนดของหนี�สนิทางการเงนิไดเ้ปิดเผยไว้ใน

หมายเหตุประกอบเงนิการเงนิตามรายละเอยีดดงันี� 
 

ก) การจดัการด้านการจดัหาเงิน 

 

กลุ่มบรษิทัมวีงเงนิกูท้ี�ยงัไมไ่ดเ้บกิใช ้ณ วนัที� 31 ธนัวาคมมดีงัต่อไปนี� 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

     

อตัราดอกเบี�ยลอยตวั     

หมดอายภุายในหนึ�งปี     

   - วงเงนิเบกิเกนิบญัช ี 100.00 85.00 40.00 40.00 

   - วงเงนิกูธ้นาคาร 915.00 1,005.00 405.00 435.00 

 1,015.00 1,090.00 445.00 475.00 
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ข) วนัครบกาํหนดของหนี�สินทางการเงิน 

 

ตารางต่อไปนี�แสดงให้เหน็ถึงหนี�สนิทางการเงนิที�จดัประเภทตามระยะเวลาการครบกําหนดตามสญัญา ซึ�ง

แสดงด้วยจํานวนเงินตามสญัญาที�ไม่ได้มีการคิดลด ทั �งนี� ยอดคงเหลือที�ครบกําหนดภายในระยะเวลา 12 

เดอืนจะเท่ากบัมูลค่าตามบญัชขีองหนี�สนิที�เกี�ยวขอ้งเนื�องการการคดิลดไม่มนียัสําคญั กระแสเงนิสดที�แสดง
ภายใต้สญัญาแลกเปลี�ยนอัตราดอกเบี�ยนั �นเป็นกระแสเงินสดโดยประมาณจากอัตราดอกเบี�ยล่วงหน้าที�

เกี�ยวขอ้ง ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน  

 
 งบการเงินรวม 

 

 

วนัครบกาํหนดของหนี�สินทางการเงิน  

 

ณ ปัจจบุนั 

บาท 

ภายใน 1 ปี 

บาท 

1 - 5 ปี 

บาท 

มากกว่า 5 ปี 

บาท 

รวม 

บาท 

มูลค่าตามบญัชี 

(สินทรพัย)์/

หนี�สิน 

บาท 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563       

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิ -       540,672,931 -       -       540,672,931 540,000,000 

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 448,255,741 312,784,115 -       -       761,039,856 761,039,856 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 61,013,835 189,085,292 4,875,069 -       254,974,196 254,974,196 

หนี�สนิตามสญัญาเช่า -       99,486,387 385,262,289 11,615,024 496,363,700 450,056,972 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  -       86,064,453 160,019,365 -       246,083,818 236,085,000 

เจา้หนี�เงนิประกนัผลงาน -       23,429,564 -       -       23,429,564 23,429,564 

รวม 509,269,576 1,251,522,742 550,156,723 11,615,024 2,322,564,065 2,265,585,588 

 
 

 งบการเงินรวม 

 

 

วนัครบกาํหนดของหนี�สินทางการเงิน  

 

ณ ปัจจบุนั 

บาท 

ภายใน 1 ปี 

บาท 

1 - 5 ปี 

บาท 

มากกว่า 5 ปี 

บาท 

รวม 

บาท 

มูลค่าตามบญัชี 

(สินทรพัย)์/

หนี�สิน 

บาท 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562       

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิ -       451,349,842 -       -       451,349,842 450,000,000 

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 98,701,479 215,566,271 -       -       314,267,750 314,267,750 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 76,897,661 258,197,154 1,796,603 6,463 336,897,881 336,897,881 

หนี�สนิตามสญัญาเช่า -       7,019,521 2,677,992 -       9,697,513 9,310,431 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  -       90,528,436 248,391,238 -       338,919,674 316,085,000 

เจา้หนี�เงนิประกนัผลงาน -       -       11,423,096 -       11,423,096 11,423,096 

รวม 175,599,140  1,022,661,224 264,288,929 6,463 1,462,555,756 1,437,984,158 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 

วนัครบกาํหนดของหนี�สินทางการเงิน  

 

ณ ปัจจบุนั 

บาท 

ภายใน 1 ปี 

บาท 

1 - 5 ปี 

บาท 

มากกว่า 5 ปี 

บาท 

รวม 

บาท 

มูลค่าตามบญัชี 

(สินทรพัย)์/

หนี�สิน 

บาท 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563       

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิ -       350,506,780 -       -       350,506,780 350,000,000 

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 36,336,327 19,106,478 -       -       55,442,805 55,442,805 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 12,136,687 41,747,994 4,849,836 -       58,734,517 58,734,517 

หนี�สนิตามสญัญาเช่า -       50,410,584 193,909,128 7,260,662 251,580,374 227,896,047 

เจา้หนี�เงนิประกนัผลงาน -       10,702,736 -       -       10,702,736 10,702,736 

รวม 48,473,014 472,474,572 198,758,964 7,260,662 726,967,212 702,776,105 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 

วนัครบกาํหนดของหนี�สินทางการเงิน  

 

ณ ปัจจบุนั 

บาท 

ภายใน 1 ปี 

บาท 

1 - 5 ปี 

บาท 

มากกว่า 5 ปี 

บาท 

รวม 

บาท 

มูลค่าตามบญัชี 

(สินทรพัย)์/

หนี�สิน 

บาท 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562       

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิ -       320,702,192 -       -       320,702,192 320,000,000 

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 24,289,824 83,577,528 -       -       107,867,352 107,867,352 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 51,503,777 81,188,273 1,488,992 6,463 134,187,505 134,187,505 

หนี�สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ -       7,019,521 2,677,992 -       9,697,513 9,310,431 

เจา้หนี�เงนิประกนัผลงาน -       -       6,398,098 -       6,398,098 6,398,098 

รวม 75,793,601 492,487,514 10,565,082 6,463 578,852,660 577,763,386 

 

7 การจดัการส่วนของเงินทุน 

 

วตัถุประสงคข์องกลุ่มบรษิทัในการบรหิารส่วนของทุนนั �นเพื�อดํารงไวซ้ึ�งความสามารถในการดําเนินงานอย่างต่อเนื�องของกลุ่ม

บรษิทั เพื�อสรา้งผลตอบแทนต่อผูถ้อืหุน้และเป็นประโยชน์ต่อผูท้ี�มสี่วนไดเ้สยีอื�น และเพื�อดาํรงไวซ้ึ�งโครงสรา้งของทุนที�เหมาะสม
เพื�อลดตน้ทุนทางการเงนิของทุน 

 

ในการดํารงไวห้รอืปรบัโครงสรา้งของทุน กลุ่มบรษิทัอาจปรบันโยบายการจ่ายเงนิปันผลใหก้บัผูถ้อืหุน้ การคนืทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 
การออกหุน้ใหม ่หรอืการขายทรพัยส์นิเพื�อลดภาระหนี�สนิ 

 

8 มลูค่ายติุธรรม 

 

ความแตกต่างของระดบัขอ้มลูสามารถแสดงไดด้งันี� 

 
ขอ้มลูระดบั 1 : มลูค่ายุตธิรรมของเครื�องมอืทางการเงนิอ้างองิจาก ราคาเสนอซื�อปัจจุบนั/ราคาปิด ที�อา้งองิจาก ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย 
ขอ้มลูระดบั 2 : มลูค่ายุตธิรรมของเครื�องมอืทางการเงนิวดัมลูค่าโดยใชเ้ทคนิคการประเมนิมลูค่าซึ�งใชข้อ้มลูที�สามารถสงัเกตไดอ้ย่างมี

นยัสาํคญัและอา้งองิจากประมาณการของกจิการเองมาใชน้้อยที�สุดเท่าที�เป็นไปได ้
ขอ้มลูระดบั 3 : มลูค่ายุตธิรรมของเครื�องมอืทางการเงนิวดัมลูค่าโดยใชเ้ทคนิคการประเมนิมลูค่าซึ�งไม่ไดม้าจากขอ้มลูที�สงัเกตไดใ้น

ตลาด 
 

สนิทรพัยท์างการเงนิและหนี�สนิทางการเงนิไดแ้สดงมลูคา่ยตุธิรรมในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 12 
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9 ประมาณการทางบญัชีที�สาํคญั และการใช้ดลุยพินิจ 

 

การประมาณการ ขอ้สมมตฐิานและการใช้ดุลยพนิิจ ไดม้กีารประเมนิทบทวนอย่างต่อเนื�อง และอยู่บนพื�นฐานของประสบการณ์ในอดีต 

และปัจจยัอื�น ๆ ซึ�งรวมถงึการคาดการณ์ถงึเหตุการณ์ในอนาคตที�เชื�อวา่มเีหตุผลในสถานการณ์ขณะนั �น 

 

กลุ่มบรษิทัมกีารประมาณการทางบญัชแีละใช้ขอ้สมมตฐิานที�เกี�ยวขอ้งกบัเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการทางบญัชอีาจไม่

ตรงกบัผลที�เกดิขึ�นจรงิ ประมาณทางการบญัชทีี�สําคญัและขอ้สมมตฐิานที�มคีวามเสี�ยงอย่างเป็นสาระสําคญัที�อาจเป็นเหตุใหเ้กดิ

การปรบัปรงุยอดคงเหลอืของสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิในรอบระยะเวลาบญัชหีน้า มดีงันี� 

 

(ก) ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 

 

มลูคา่ปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานขึ�นอยูก่บัหลายปัจจยัที�ใช้ในการคํานวณตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั

โดยมขี้อสมมติฐานหลายตวั รวมถึงข้อสมมติฐานเกี�ยวกบัอตัราคิดลด การเปลี�ยนแปลงของข้อสมมติฐานเหล่านี�จะส่งผล

กระทบต่อมลูคา่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 

 

กลุ่มบรษิทัได้พจิารณาอตัราคดิลดที�เหมาะสมในแต่ละปี ซึ�งไดแ้ก่อตัราดอกเบี�ยที�ควรจะใช้ในการกําหนดมูลค่าปัจจุบนั

ของประมาณการกระแสเงินสดที�คาดว่าจะต้องจ่ายภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน ในการพิจารณาอตัราคิดลดที�
เหมาะสมกลุ่มบรษิทัพจิารณาใช้ อตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรฐับาล ซึ�งเป็นสกุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิที�ต้องจ่าย

ชําระผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุ และมอีายุครบกําหนดใกล้เคยีงกบัระยะเวลาที�ต้องจ่ายชําระภาระผูกพนัผลประโยชน์
พนกังานที�เกี�ยวขอ้ง 

 

ข้อสมมติฐานหลกัอื�นๆสําหรบัภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานอ้างองิกบัสถานการณ์ปัจจุบนัในตลาด ข้อมูลเพิ�มเตมิ

เปิดเผยในหมายเหตุ 28 

 

(ข) ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื�นความถี�และประกอบกจิการโทรทศัน์ และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 
 

ในการบนัทกึและวดัมูลค่าของใบอนุญาตใหใ้ช้คลื�นความถี�และประกอบกจิการโทรทศัน์และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน ณ วนัที�ไดม้า

ตลอดจนการทดสอบการดอ้ยค่าในภายหลงั ฝ่ายบรหิารจําเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงนิสดที�คาดว่าจะไดร้บัในอนาคต 
จากสนิทรพัยห์รอืหน่วยของสนิทรพัยท์ี�ก่อใหเ้กดิเงนิสด รวมทั �งการเลอืกอตัราคดิลดที�เหมาะสมในการคํานวณหามูลค่าปัจจุบนั

ของกระแสเงนิสดนั �นๆ 
 

(ค) สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - การตดัจาํหน่ายตน้ทุนการผลติละคร 

 
ผูบ้รหิารพจิารณาความสอดคล้องของดุลยพนิิจที�ใช้ในการแบ่งสดัส่วนต้นทุนการผลติละครกบัสดัส่วนของรายได้ที�เกิด

จากจาํนวนตอนของการออกอากาศละครแต่ละเรื�อง และรายไดท้ี�เกดิจากการขายลขิสทิธิ �ละคร รวมถงึคาดการณ์เกี�ยวกบั

การประมาณการจาํนวนตอนของการออกอากาศละครแต่ละเรื�องโดยเทยีบกบัแผนการออกอากาศ 

 

(ง) การประมาณการค่าเผื�อสนิคา้คงเหลอื 
 

ผูบ้รหิารพจิารณาโดยใช้ประสบการณ์และขอ้มูลที�เกดิขึ�นในอดตีในการประเมนิค่าเผื�อสนิคา้เสื�อมสภาพและล้าสมยัจาก

อายุคงเหลอืของสนิคา้ นอกจากนี�ในการประเมนิค่าเผื�อสนิคา้เสื�อมสภาพและล้าสมยั ผูบ้รหิารคํานึงถงึแนวโน้มการขาย

จากสภาพเศรษฐกจิทั �งในอดตีและปัจจบุนั และปัจจยัอื�นที�สง่ผลกระทบต่อสนิคา้เสื�อมสภาพและลา้สมยั 
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(จ) การกําหนดอายสุญัญาเช่า 

 
กลุ่มบรษิทัพจิารณาข้อเทจ็จรงิและสภาพแวดล้อมที�เกี�ยวขอ้งทั �งหมดที�ทําให้เกิดสิ�งจูงใจทางเศรษฐกิจสําหรบัผูเ้ช่า ในการใช้

สทิธขิยายอายุสญัญาเช่าหรือไม่ใช้สิทธิในการยกเลิกสญัญาเช่าเพื�อกําหนดอายุสญัญาเช่า กลุ่มบริษทัพิจารณาการ

กําหนดอายุสญัญาเช่าก็ต่อเมื�อสญัญาเช่านั �นมคีวามแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที�ระยะเวลาการเช่าจะถูกขยายหรอืถูก

ยกเลกิ  
 

สาํหรบัการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์ปัจจยัหลกัที�เกี�ยวขอ้งมากที�สุดคอืระยะสญัญาเช่าในอดตี คา่ใชจ้า่ย และสภาพของสนิทรพัย์

ที�เช่าสทิธขิยายอายุสญัญาเช่าส่วนใหญ่ในสญัญาเช่าอาคารสํานักงานและยานพาหนะไม่ไดถู้กรวมอยู่ในหนี�สนิตามสญัญาเช่า 
เนื�องจากกลุ่มบรษิทัพจิารณา ก) สภาพของสนิทรพัยท์ี�เช่า และ/หรอื ข) การเปลี�ยนแทนสนิทรพัยจ์ะไม่ก่อใหเ้กดิต้นทุนอย่างมี

สาระสาํคญั 

 

อายุสญัญาเช่าจะถูกประเมนิใหม่เมื�อกลุ่มบรษิทัใช้ (หรอืไม่ใช้) สทิธหิรอืกลุ่มบรษิทัมภีาระผูกพนัในการใช้ (หรอืไม่ใช้สิทธิ)  
การประเมนิความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลจะเกดิขึ�นเมื�อเกดิเหตุการณ์ที�มนียัสําคญัหรอืการเปลี�ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที�

มนียัสาํคญั ซึ�งมผีลกระทบต่อการประเมนิอายสุญัญาเช่าและอยูภ่ายใตก้ารควบคมุของกลุ่มบรษิทั  

 

(ฉ) การกําหนดอตัราการคดิลดของหนี�สนิตามสญัญาเช่า 
 

กลุ่มบรษิทัประเมนิอตัราดอกเบี�ยการกูย้มืส่วนเพิ�มของผูเ้ช่าดงันี� 

 

 ใช้ขอ้มูลที�การจดัหาเงนิทุนจากบุคคลที�สามของแต่ละกจิการที�เป็นผูเ้ช่าและปรบัปรุงขอ้มูลที�ไดร้บัใหส้ะท้อนกบัการ
เปลี�ยนแปลงในปัจจยัทางดา้นการเงนิของผูเ้ช่าหากเป็นไปได ้

 ปรบัปรงุสญัญาเช่าโดยเฉพาะเจาะจง เช่น อายสุญัญาเช่า ประเทศ สกุลเงนิ และหลกัประกนั 

 

(ช) การดอ้ยคา่ของสนิทรพัยท์างการเงนิ 

 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิอา้งองิจากสมมตฐิานที�เกี�ยวกบัความเสี�ยงในการผดินัดชําระหนี�และ

อตัราการขาดทุนที�คาดว่าจะเกิด กลุ่มบรษิทัใช้ดุลยพนิิจในการประเมนิขอ้สมมติฐานเหล่านี� และพจิารณาเลอืกปัจจยัที�
ส่งผลต่อการคํานวณการด้อยค่าบนพื�นฐานของข้อมูลในอดีตของกลุ่มบริษทัและสภาวะแวดล้อมทางตลาดที�เกิดขึ�น 

รวมทั �งการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต ณ ทุกสิ�นรอบระยะเวลารายงาน 
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10 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

เงนิสดในมอื 3,698,096 2,421,369 1,150,642 727,466 

เงนิฝากธนาคาร - ประเภทออมทรพัย ์ 194,679,167 322,783,211 40,882,944 102,597,206 

 - ประเภทกระแสรายวนั 1,710,008 3,191,354 962,892 960,728 

 - ประเภทฝากประจาํ     
    (ระยะเวลา 3 เดอืน) 13,322 13,159 -       -       

 200,100,593 328,409,093 42,996,478 104,285,400 
 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 เงนิฝากธนาคารประเภทออมทรพัย์มอีตัราดอกเบี�ยร้อยละ 0.05 ถึงร้อยละ 0.125 ต่อปี (พ.ศ. 

2562 :  

รอ้ยละ 0.10 ถงึรอ้ยละ 0.50 ต่อปี) และเงนิฝากธนาคารประเภทฝากประจํา (ระยะเวลา 3 เดอืน) มอีตัราดอกเบี�ยรอ้ยละ 0.375 ต่อปี  

(พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 0.75 ต่อปี) 
 

11 ลกูหนี�การค้าและลกูหนี�อื�น (สทุธิ) 
 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 

 หมายเหต ุ  บาท  บาท  บาท  บาท 
      

ลูกหนี�การคา้ - กจิการอื�น  396,715,025 415,863,868 31,348,709 152,662,088 

 - กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 37 ข) 4,766 -       461,056,929 343,405,027 

ลูกหนี�อื�น - กจิการอื�น  5,863,617 881,082 24,917 774,902 

รายไดค้า้งรบั   244,063,870   37,086,761   32,607,638   22,172,821  

สนิทรพัยต์ามสญัญา 11.1  8,706,433   29,040,118   8,706,433   29,040,118  

เงนิทดรองจา่ย - พนกังาน  11,260,861 10,120,619 252,000 373,838 

ดอกเบี�ยคา้งรบั  2,490,179 2,490,233 5,887,429 6,957,047 

คา่ใชจ้า่ยจา่ยล่วงหน้า - กจิการอื�น  51,406,776 31,628,222 13,404,285 11,108,291 

  720,511,527 527,110,903 553,288,340 566,494,312 
      

หกั  คา่เผื�อผลขาดทุนที�คาดวา่จะเกดิขึ�น      

 (พ.ศ. 2562 : คา่เผื�อหนี�สงสยัจะสูญ)      

 - ลูกหนี�การคา้  (5,748,902) (7,168,543) (995,376) (1,293,140) 

 - ลูกหนี�อื�น  (22,609) -       -       -       

 - สนิทรพัยต์ามสญัญา  (841,185) (1,078,732) (841,185) (1,078,732) 

 - ดอกเบี�ยคา้งรบั   (2,489,884) (2,489,884) (2,489,884) (2,489,884) 

  (9,102,580) (10,737,159) (4,326,445) (4,861,756) 
      

  711,408,947 516,373,744 548,961,895 561,632,556 
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ยอดคงเหลอืของลูกหนี�การคา้แยกตามอายุหนี�ที�คา้งชําระไดด้งันี� 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 

  บาท  บาท  บาท  บาท 

     

กิจการอื�น     

ลูกหนี�ที�ยงัไมถ่งึกําหนดชําระ 230,021,098 249,961,575 6,168,823 84,714,654 

เกนิกวา่กําหนดเวลาชําระหนี�     

   น้อยกวา่ 3 เดอืน 148,830,069 151,522,542 16,862,460 66,615,341 

   3 - 6 เดอืน 10,623,434 7,117,968 7,354,358 1,250 

   6 - 12 เดอืน 1,564,360 -       39,008 -       

   เกนิกวา่ 12 เดอืน 5,676,064 7,261,783 924,060 1,330,843 

 396,715,025 415,863,868 31,348,709 152,662,088 

หกั  คา่เผื�อผลขาดทุนที�คาดวา่จะเกดิขึ�น     

      (พ.ศ. 2562: คา่เผื�อหนี�สงสยัจะสญู) (5,748,902) (7,168,543) (995,376) (1,293,140) 

 390,966,123 408,695,325 30,353,333 151,368,948 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 

  บาท  บาท  บาท  บาท 

     

กิจการที�เกี�ยวข้องกนั     

ลูกหนี�ที�ยงัไมถ่งึกําหนดชําระ 4,766 -       198,781,184 121,615,568 
เกนิกวา่กําหนดเวลาชําระหนี�     

   น้อยกวา่ 3 เดอืน -       -       75,896,636 66,564,603 

   3 - 6 เดอืน -       -       111,979,104 59,323,224 

   6 - 12 เดอืน -       -       74,400,005 95,901,632 

   เกนิกวา่ 12 เดอืน -       -       -       -       

 4,766 -       461,056,929 343,405,027 

 

กลุ่มบรษิทัมรีะยะเวลาการชําระหนี�สาํหรบัลูกหนี�การคา้ที�ยงัไมถ่งึกําหนดชําระตามปกตคิอื 7 วนั ถงึ 90 วนั 
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11.1 สินทรพัยที์�เกิดจากสญัญา (สทุธิ) 

 

รายการเคลื�อนไหวของสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิที�เกดิจากสญัญามดีงันี� 

 

 งบการเงินรวม งบการเฉพาะกิจการ 

 สินทรพัยที์�เกิดจากสญัญา สินทรพัยที์�เกิดจากสญัญา 

  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 

  บาท  บาท  บาท  บาท 

     

ยอดยกมา 57,500,942 -       57,500,942 -       
ปรบัปรงุใหมผ่า่นกําไรสะสมตน้ปี     
   จากการนํา TFRS 15 มาปฏบิตั ิ -       12,184,289 -       12,184,289 
เพิ�มขึ�นจากสนิทรพัยท์ี�เกดิจากสญัญา     
   ระหวา่งงวด 21,000,000 72,041,257 21,000,000 72,041,257 
ลดลงจากการโอนเป็นรายไดค้า้งรบั (59,794,509) (26,724,604) (59,794,509) (26,724,604) 
รวมสนิทรพัยท์ี�เกดิจากสญัญา 18,706,433 57,500,942 18,706,433 57,500,942 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

สนิทรพัยท์ี�เกดิจากสญัญา     

- หมนุเวยีน 8,706,433 29,040,118 8,706,433 29,040,118 

- ไมห่มนุเวยีน 10,000,000 28,460,824 10,000,000 28,460,824 

รวมสนิทรพัยท์ี�เกดิจากสญัญา 18,706,433 57,500,942 18,706,433 57,500,942 

 
  



บริษทั อารเ์อส จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

227 

11.2 การด้อยค่าของลกูหนี�การค้าและสินทรพัยต์ามสญัญา 

 

คา่เผื�อผลขาดทุนที�คาดวา่จะเกดิขึ�นของลูกหนี�การคา้และสนิทรพัยต์ามสญัญา มรีายละเอยีดดงันี� 
 

 งบการเงินรวม 

ณ วนัที� 1 มกราคม  

   พ.ศ. 2563 

ยงัไม่ถึง 

กาํหนดชาํระ 

บาท 

ไม่เกิน 

 3 เดือน 

บาท 

ระหว่าง 

 3 - 6 เดือน 

บาท 

ระหว่าง 

 6 - 12 เดือน 

บาท 

เกินกว่า  

 12 เดือน 

บาท 

รวม 

บาท 
       

มลูค่าตามบญัชขี ั �นตน้       
   - ลกูหนี�การคา้ 249,961,575 151,522,542 7,117,968 -       7,261,783 415,863,868 
   - รายไดค้า้งรบั 26,453,545 5,092,994 4,378,546 80,000 1,081,676 37,086,761 
   - สนิทรพัยท์ี�ตามสญัญา -       44,168,459 13,332,483 -       -       57,500,942 

ค่าเผื�อผลขาดทุน -       (15,534) -       -       (8,231,741) (8,247,275) 
 

 งบการเงินรวม 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม  

   พ.ศ. 2563 

ยงัไม่ถึง 

กาํหนดชาํระ 

บาท 

ไม่เกิน 

 3 เดือน 

บาท 

ระหว่าง 

 3 - 6 เดือน 

บาท 

ระหว่าง 

 6 - 12 เดือน 

บาท 

เกินกว่า  

 12 เดือน 

บาท 

รวม 

บาท 
       

มลูค่าตามบญัชขี ั �นตน้       
   - ลกูหนี�การคา้ 230,021,098 148,830,069 10,623,434 1,564,360 5,676,064 396,715,025 
   - รายไดค้า้งรบั  35,589,068   79,449,389   70,552,215   57,650,000   823,198   244,063,870  
   - สนิทรพัยต์ามสญัญา  62,442   -      2,400,000   16,243,991   18,706,433  

ค่าเผื�อผลขาดทุน (1,522) (105,695) -       -       (6,482,870) (6,590,087) 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัที� 1 มกราคม  

   พ.ศ. 2563 

ยงัไม่ถึง 

กาํหนดชาํระ 

บาท 

ไม่เกิน 

 3 เดือน 

บาท 

ระหว่าง 

 3 - 6 เดือน 

บาท 

ระหว่าง 

 6 - 12 เดือน 

บาท 

เกินกว่า  

 12 เดือน 

บาท 

รวม 

บาท 
       

มลูค่าตามบญัชขี ั �นตน้       
   - ลกูหนี�การคา้ 206,330,222 133,179,944 59,324,474 95,901,632 1,330,843 496,067,115 
   - รายไดค้า้งรบั  16,410,860   1,697,717   2,921,046   80,000   1,063,198   22,172,821  
   - สินทรัพย์ที� เกิดจาก
สญัญา 

  44,168,459   13,332,483     57,500,942  

ค่าเผื�อผลขาดทุน -       (15,534) -       -       (2,356,338) (2,371,872) 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

   พ.ศ. 2563 

ยงัไม่ถึง 

กาํหนดชาํระ 

บาท 

ไม่เกิน 

 3 เดือน 

บาท 

ระหว่าง 

 3 - 6 เดือน 

บาท 

ระหว่าง 

 6 - 12 เดือน 

บาท 

เกินกว่า  

 12 เดือน 

บาท 

รวม 

บาท 
       

มลูค่าตามบญัชขี ั �นตน้       
   - ลกูหนี�การคา้ 204,950,007 92,759,096 119,333,462 74,439,013 924,060 492,405,638 
   - รายไดค้า้งรบั  12,276,542   19,457,897   50,000    823,199   32,607,638  
   - สินทรัพย์ที� เกิดจาก
สญัญา 

 62,442   -      2,400,000   16,243,991   18,706,433  

ค่าเผื�อผลขาดทุน -       (105,695) -       -       (1,730,866) (1,836,561) 
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รายการกระทบยอดค่าเผื�อผลขาดทุนที�คาดว่าจะเกดิขึ�นสําหรบัลูกหนี�และสนิทรพัยท์ี�เกิดจากสญัญาสําหรบัปีสิ�นสุดวนัที�  

31 ธนัวาคม มดีงันี� 
 งบการเงินรวม 

 ลกูหนี�การค้า สินทรพัยต์ามสญัญา 

 พ.ศ. 2563 

บาท 

พ.ศ. 2562 

บาท 

พ.ศ. 2563 

บาท 

พ.ศ. 2562 

บาท 

     

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม - คาํนวณตาม TAS 101 (7,168,543) (42,383,287) (1,078,732) (5,461,398) 
จาํนวนที�ปรบัปรุงใหมผ่่านกาํไรสะสมตน้ปี -       -       -       -       
     

ค่าเผื�อผลขาดทุน ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 -คาํนวณตาม      
   TFRS 9 (พ.ศ. 2562: คาํนวณตาม TAS 101) (7,168,543) (42,383,287) (1,078,732) (5,461,398) 
รบัรูค้่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดติเพิ�มขึ�นในกาํไรหรอืขาดทุน     
   ในระหว่างปี (89,230) -       (17,987) (15,534) 
ตดัจาํหน่ายลกูหนี�ในระหว่างปีเนื�องจากไมส่ามารถเกบ็เงนิได ้ 300,000 34,660,460 240,000 -       
กลบัรายการค่าเผื�อผลขาดทุน 1,208,871 554,284 15,534 4,398,200 
     

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม - คาํนวณตาม TFRS 9      

   (พ.ศ. 2562: ตาม TAS 101) (5,748,902) (7,168,543) (841,185) (1,078,732) 
 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ลกูหนี�การค้า สินทรพัยต์ามสญัญา 

 พ.ศ. 2563 

บาท 

พ.ศ. 2562 

บาท 

พ.ศ. 2563 

บาท 

พ.ศ. 2562 

บาท 

     

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม - คาํนวณตาม TAS 101 (1,293,140) (35,363,436) (1,078,732) (3,879,474) 
จาํนวนที�ปรบัปรุงใหมผ่่านกาํไรสะสมตน้ปี -       -       -       -       
     

ค่าเผื�อผลขาดทุน ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 -คาํนวณตาม      
   TFRS 9 (พ.ศ. 2562: คาํนวณตาม TAS 101) (1,293,140) (35,363,436) (1,078,732) (3,879,474) 
รบัรูค้่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดติเพิ�มขึ�นในกาํไรหรอืขาดทุน     
   ในระหว่างปี (87,708) -       (17,987) (15,534) 
ตดัจาํหน่ายลกูหนี�ในระหว่างปีเนื�องจากไมส่ามารถเกบ็เงนิได ้ 300,000 34,017,002 240,000 -       
กลบัรายการค่าเผื�อผลขาดทุน 85,472 53,294 15,534 2,816,276 
     

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม - คาํนวณตาม TFRS 9 (พ.ศ. 2562:     

   ตาม TAS 101) (995,376) (1,293,140) (841,185) (1,078,732) 
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12 สินทรพัยท์างการเงินและหนี�สินทางการเงิน 

 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มบรษิทัได้จดัประเภทสนิทรพัย์และหนี�สนิทางเงนิโดยแสดงที�ราคาทุนตดัจําหน่าย (พ.ศ. 

2562 : กลุ่มบรษิทัไดจ้ดัประเภทสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิทางเงนิโดยแสดงที�ราคาทุนตดัจําหน่าย) 

 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น เงนิกู้ยมืระยะสั �นจากสถาบญัการเงิน เงนิให้กู้ยมืระยะสั �นแก่

กิจการที�เกี�ยวข้องกนั และสินทรพัย์หมุนเวียนอื�น เนื�องจากมีลกัษณะเป็นสินทรพัย์ที�หมุนเวียน มูลค่าตามบญัชีจึงมีมูลค่า

ใกล้เคยีงกบัมูลค่ายุตธิรรม สําหรบัเงนิฝากสถาบนัการเงนิที�มภีาระคํ�าประกนั และสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน มูลค่ายุตธิรรมไม่ได้มี

ความแตกต่างไปอยา่งมสีาระสาํคญัจากมลูคา่ตามบญัช ี

 

หนี�สนิภายใตส้ญัญาเช่า และเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบญัการเงนิ แสดงมลูคา่ยตุธิรรมในหมายเหตุที� 24 และ 27 ตามลําดบั 
 

ยอดคงเหลอืสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิทางการเงนิและอตัราดอกเบี�ย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มดีงัต่อไปนี� 

 
 งบการเงินรวม (บาท) 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 อตัราดอกเบี�ยลอยตวั อตัราดอกเบี�ยคงที�  ไมม่ี  อตัราดอกเบี�ย (ร้อยละต่อปี) 

 น้อยกว่า 1 ปี  1 ปี - 5 ปี น้อยกว่า 1 ปี  1 ปี - 5 ปี  ดอกเบี�ย  รวม ลอยตวั คงที� 

สินทรพัยท์างการเงิน         
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 194,679,167 -       -       -       5,408,104 200,087,271 0.05 –-0.125  

ลกูหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น (สทุธ)ิ       5  

   ลกูหนี�การคา้ (สทุธ)ิ -       -       -       -       390,970,889 390,970,889              -  
   ลกูหนี�อื�น (สุทธ)ิ -       -       -       -       5,841,008 5,841,008              -  

   เงนิทดรองจ่าย (สุทธ)ิ -       -       -       -       11,260,861 11,260,861              -  

   ดอกเบี�ยคา้งรบั (สุทธ)ิ -       -       -       -       295 295              -  

สนิทรพัย์หมุนเวยีนอื�น         
   เงนิมดัจํา -       -       -       -       2,310,750 2,310,750              -  

   เงนิประกนั -       -       -       -       4,700,000 4,700,000              -  

เงนิฝากสถาบนัการเงนิที�มภีาระคํ�าประกนั -       13,322 -       -       -       13,322  0.375  
สนิทรพัย์ไมห่มุนเวยีนอื�น (สทุธ)ิ         

   เงนิมดัจํา -       -       -       -       15,510,948 15,510,948              -  

   เงนิประกนั -       -       -       -       7,357,550 7,357,550              -  

รวมสินทรพัยท์างการเงิน 194,679,167 13,322 -       -       443,360,405 638,052,894   

         

หนี� สินทางการเงิน         

เจา้หนี�การคา้และเจ้าหนี�อื�น -       -       -       -       1,016,085,502 1,016,085,502              -  

เจา้หนี�เงนิประกนัผลงาน -       -       -       -       23,429,564 23,429,564              -  

หนี�สนิภายใตส้ญัญาเชา่ -       -       83,311,020 366,745,952 -       450,056,972              -  3.25- 4.00 
เงนิกูย้มืระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิ 540,000,000 -       -       -       -       540,000,000  1.90 - 2.00  

หนี�สนิหมุนเวยีนอื�น         

   เงนิมดัจํา -       -       -       -       977,571 977,571              -  
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 80,000,000 156,085,000 -       -       -       236,085,000  3.25  

หนี�สนิไมห่มนุเวยีนอื�น         

   เงนิมดัจํา -       -       -       -       20,000 20,000              -  

รวมหนี� สินทางการเงิน 620,000,000 156,085,000 83,311,020 366,745,952 1,040,512,637 2,266,654,609   
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 งบการเงินรวม (บาท) 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

 อตัราดอกเบี�ยลอยตวั อตัราดอกเบี�ยคงที�  ไมม่ี  อตัราดอกเบี�ย (ร้อยละต่อปี) 

 น้อยกว่า 1 ปี  1 ปี - 5 ปี น้อยกว่า 1 ปี  1 ปี - 5 ปี  ดอกเบี�ย  รวม ลอยตวั คงที� 

สินทรพัยท์างการเงิน         

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด  322,783,211 -       -       -        5,612,723  328,395,934  0.10 – 0.50  
ลกูหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น (สทุธ)ิ         

   ลกูหนี�การคา้ (สทุธ)ิ -       -       -       -       408,695,325  408,695,325              -  

   ลกูหนี�อื�น (สุทธ)ิ -       -       -       -        881,082  881,082              -  
   เงนิทดรองจ่าย (สุทธ)ิ -       -       -       -        10,120,619  10,120,619              -  

   ดอกเบี�ยคา้งรบั (สุทธ)ิ -       -       -       -        349  349               -  

สนิทรพัย์หมุนเวยีนอื�น         

   เงนิมดัจํา -       -       -       -        4,186,200  4,186,200               -  
เงนิฝากสถาบนัการเงนิที�มภีาระคํ�าประกนั -        13,159 -       -       -        13,159  0.75  

สนิทรพัย์ไมห่มุนเวยีนอื�น (สทุธ)ิ         

   เงนิมดัจํา -       -       -       -        507,700  507,700              -  
   เงนิประกนั -       -       -       -        12,587,897  12,587,897              -  

รวมสินทรพัยท์างการเงิน 322,783,211 13,159 -       -       442,591,895 765,388,265   

         

หนี� สินทางการเงิน         

เจา้หนี�การคา้และเจ้าหนี�อื�น -       -       -       -       651,166,696 651,166,696              -  

เจา้หนี�เงนิประกนัผลงาน -       -       -       -       11,423,096 11,423,096              -  
หนี�สนิภายใตส้ญัญาเชา่ -       -       6,729,866 2,580,565 -       9,310,431              -  4.25 - 6.25 

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิ 450,000,000 -       -       -       -       450,000,000  2.50-2.70  

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 80,000,000 236,085,000 -       -       -       316,085,000  4.00  

รวมหนี� สินทางการเงิน 530,000,000 236,085,000 6,729,866 2,580,565 662,589,792 1,437,985,223   

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 อตัราดอกเบี�ยลอยตวั อตัราดอกเบี�ยคงที�  ไมม่ี  อตัราดอกเบี�ย (ร้อยละต่อปี) 

  น้อยกว่า 1 ปี  1 ปี - 5 ปี น้อยกว่า 1 ปี  1 ปี - 5 ปี  ดอกเบี�ย  รวม ลอยตวั คงที� 

สินทรพัยท์างการเงิน         

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 40,882,944 -       -       -       2,113,534 42,996,478  0.05 – 0.125  

ลกูหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น (สทุธ)ิ         
   ลกูหนี�การคา้ (สทุธ)ิ -       -       -       -       491,419,262 491,419,262              -  

   ลกูหนี�อื�น (สุทธ)ิ -       -       -       -       24,917 24,917              -  

   เงนิทดรองจ่าย (สุทธ)ิ -       -       -       -       252,000 252,000              -  
   ดอกเบี�ยคา้งรบั (สุทธ)ิ -       -       -       -       3,397,545 3,397,545              -  

เงนิใหกู้ย้มืระยะสั �นแก่กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 1,034,700,000 -       -       -       -       1,034,700,000  1.99  

สนิทรพัย์ไมห่มุนเวยีนอื�น (สทุธ)ิ         

   เงนิมดัจํา -       -       -       -       7,062,324 7,062,324              -  
   เงนิประกนั -       -       -       -       2,734,192 2,734,192              -  

รวมสินทรพัย์ทางการเงิน 1,075,582,944 -       -       -       507,003,774 1,582,586,718   

         

หนี� สินทางการเงิน         

เจา้หนี�การคา้และเจ้าหนี�อื�น -       -       -       -       114,177,323 114,177,323              -  
เจา้หนี�เงนิประกนัผลงาน -       -       -       -       10,702,736 10,702,736              -  

หนี�สนิภายใตส้ญัญาเชา่ -       -       42,197,064 185,698,983 -       227,896,047              -  3.25 - 4.00 

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิ 350,000,000 -       -       -       -       350,000,000  1.90 - 2.00  

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 255,327,125 -       -       -       -       255,327,125  1.99  
หนี�สนิหมุนเวยีนอื�น         

   เงนิมดัจํา -       -       -       -       977,571 977,571              -  

หนี�สนิไมห่มนุเวยีนอื�น         
   เงนิประกนั -       -       -       -       20,000 20,000              -  

รวมหนี� สินทางการเงิน 605,327,125 -       42,197,064 185,698,983 125,877,630 959,100,802   
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

 อตัราดอกเบี�ยลอยตวั อตัราดอกเบี�ยคงที�  ไมม่ี  อตัราดอกเบี�ย (ร้อยละต่อปี) 

 น้อยกว่า 1 ปี  1 ปี - 5 ปี น้อยกว่า 1 ปี  1 ปี - 5 ปี  ดอกเบี�ย  รวม ลอยตวั คงที� 

สินทรพัยท์างการเงิน         

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 102,597,206 -       -       -       1,688,194 104,285,400  0.10 - 0.50  
ลกูหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น (สทุธ)ิ         

   ลกูหนี�การคา้ (สทุธ)ิ -       -       -       -       494,773,975 494,773,975              -  

   ลกูหนี�อื�น (สุทธ)ิ -       -       -       -       774,902 774,902              -  
   เงนิทดรองจ่าย (สุทธ)ิ -       -       -       -       373,838 373,838              -  

   ดอกเบี�ยคา้งรบั (สุทธ)ิ -       -       -       -       4,467,163 4,467,163              -  

เงนิใหกู้ย้มืระยะสั �นแก่กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 1,006,700,000 -       -       -       -       1,006,700,000  2.65  

สนิทรพัย์หมุนเวยีนอื�น         
   เงนิมดัจํา -       -       -       -       1,465,200 1,465,200              -  

สนิทรพัย์ไมห่มุนเวยีนอื�น (สทุธ)ิ         

   เงนิมดัจํา -       -       -       -       507,700 507,700              -  
   เงนิประกนั -       -       -       -       10,767,199 10,767,199              -  

รวมสินทรพัยท์างการเงิน 1,109,297,206 -       -       -       514,818,171 1,624,115,377   

         

หนี� สินทางการเงิน         

เจา้หนี�การคา้และเจ้าหนี�อื�น -       -       -       -       242,054,856 242,054,856              -  

เจา้หนี�เงนิประกนัผลงาน -       -       -       -       6,398,098 6,398,098              -  
หนี�สนิภายใตส้ญัญาเชา่ -       -       6,729,866 2,580,565 -       9,310,431              -  4.25 – 6.25 

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิ 320,000,000 -       -       -       -       320,000,000  2.50 - 2.70  

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 97,027,125 -       -       -       -       97,027,125  1.38  

รวมหนี� สินทางการเงิน 417,027,125 -       6,729,866 2,580,565 248,452,954 674,790,510   

 

การวเิคราะหค์วามอ่อนไหว 
 

รายการกําไรหรอืขาดทุนจะมคีวามอ่อนไหวต่อการเพิ�มขึ�นหรอืลดลงในรายไดด้อกเบี�ยจากเงนิสดและเงนิฝากธนาคารและ
คา่ใชจ้า่ยดอกเบี�ยจากเงนิกูย้มื ซึ�งเป็นผลมาจากการเปลี�ยนแปลงในอตัราดอกเบี�ย ดงันี� 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ผลกระทบต่อกาํไรสุทธิ ผลกระทบต่อกาํไรสุทธิ 

 พ.ศ. 2563 

บาท 

พ.ศ. 2562 

บาท 

พ.ศ. 2563 

บาท 

พ.ศ. 2562 

บาท 

อตัราดอกเบี�ย - เพิ�มขึ�นรอ้ยละ 0.5      
   (พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 0.8) 3,880,425 3,880,425 2,800,000 2,560,000 
อตัราดอกเบี�ย - ลดลงรอ้ยละ 0.5      
   (พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 0.8) (3,880,425) (3,880,425) (2,800,000) (2,560,000) 
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12.1 สินทรพัยท์างการเงินอื�นที�วดัมลูค่าด้วยราคาทุนตดัจาํหน่าย 
 

ก) การจดัประเภทรายการสินทรพัย์ทางการเงินที�วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจําหน่าย (พ.ศ. 2562: ราคาทุนตดั

จาํหน่าย/มลูค่ายติุธรรมตาม TAS 105) 
 

กลุ่มบรษิทัได้จดัประเภทเป็นรายการสนิทรพัย์ทางการเงนิที�วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจําหน่ายเมื�อเข้าเงื�อนไข

ดงัต่อไปนี� 
 

 ถอืไวโ้ดยมวีตัถุประสงคท์ี�จะรบัชําระกระแสเงนิสดตามสญัญา และ 

 กระแสเงนิสดตามสญัญานั �นเขา้เงื�อนไขการเป็นเงนิตน้และดอกเบี�ย 
 

สนิทรพัย์ทางการเงนิที�วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจําหน่ายนอกจากลูกหนี�การค้า ประกอบไปด้วยเงนิให้กู้ยมืแก่

บุคคลหรอืกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนัซึ�งมรีาคาตามบญัชดีงัต่อไปนี� 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

 

หมนุเวียน 

พนับาท 

ไม่

หมนุเวียน 

พนับาท 

รวม 

พนับาท 

หมนุเวียน 

พนับาท 

ไม่

หมนุเวียน 

พนับาท 

รวม 

พนับาท 

       
เงนิใหกู้ย้มืแก่บุคคลหรอื       
   กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 1,055,055 -       1,055,055 1,027,055 -       1,027,055 

       
หกั  ค่าเผื�อผลขาดทุน       
    ที�คาดว่าจะเกดิขึ�น       
    (พ.ศ. 2562:        
    ค่าเผื�อการดอ้ยค่า)  (20,355) -       (20,355) (20,355) -       (20,355) 

รวม 1,034,700 -       1,034,700 1,006,700 -       1,006,700 
 

เงนิใหกู้้ยมืเป็นส่วนที�หมุนเวยีน มูลค่ายุตธิรรมจงึมมีูลค่าเท่ากบัราคาตามบญัช ีเนื�องจากผลกระทบของอตัราคดิลดไม่มี
สาระสาํคญั 

 

ข) ค่าเผื�อผลขาดทุนที�คาดว่าจะเกิดขึ�น 

 

ขอ้มูลเกี�ยวกบัค่าเผื�อผลขาดทุนและความเสี�ยงดา้นการใหส้นิเชื�อของกลุ่มกจิการได้เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ 11 

และ 37 ง) 
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13 สินค้าคงเหลือ (สทุธิ) 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 

  บาท  บาท  บาท  บาท 

     

สนิคา้สาํเรจ็รปูประเภท      

   ซดี ีวซีดี ีดวีดี ีและ อื�น ๆ 599,592 599,592 599,592 599,592 

   สนิคา้อุปโภคบรโิภค 233,918,578 282,640,829 -       -       

   สนิคา้ของที�ระลกึ 330,106 330,106 330,106 330,106 

   กล่องรบัสญัญาณดาวเทยีม 119,497 119,597 -       -       

รวมสนิคา้สาํเรจ็รปู 234,967,773 283,690,124 929,698 929,698 

     

งานระหวา่งทํา :      

   รายการทวี ี 189,875 2,687,300 -       -       

   คอนเสริต์และกจิกรรมรบัจา้งผลติ 100,000 4,307,849 -       4,011,872 

   ผลติภณัฑเ์พลงและสนบัสนุนเพลง -       19,500 -       19,500 

รวมงานระหวา่งทํา 289,875 7,014,649 -       4,031,372 

     
บรรจภุณัฑ ์และ โบรชวัร ์ 1,766,941 1,639,715 -       -       

รวม สนิคา้คงเหลอื 237,024,589 292,344,488 929,698 4,961,070 
หกั  คา่เผื�อสนิคา้ลา้สมยั (8,298,708) (33,549,070) (813,918) (813,918) 

สนิคา้คงเหลอื (สทุธ)ิ 228,725,881 258,795,418 115,780 4,147,152 

 

ต้นทุนของสนิคา้คงเหลอืที�รบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายและรวมอยู่ในต้นทุนขายและต้นทุนบรกิารในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ

กจิการเป็นจํานวน 976,118,689 บาท และ 48,003,998 บาท (พ.ศ. 2562 : จํานวน 896,430,430 บาท และจํานวน 120,605,990 
บาท) ตามลําดบั 

 

กลุ่มบรษิทัมกีารตั �งค่าเผื�อสําหรบัสนิค้าคงเหลือในงบการเงนิรวมเป็นจํานวน 2,127,781 บาท และตดัจําหน่ายงานระหว่างทํา
รายการทวีจีํานวน 183,234 บาท และมกีารกลบัรายการค่าเผื�อสนิคา้คงเหลอืที�เคยรบัรู้ในงบการเงนิรวมจากการทําลายสินค้า

เป็นจํานวน 27,378,143 บาท (พ.ศ.2562 : กลุ่มบริษัทมีการตั �งค่าเผื�อสําหรบัสินค้าคงเหลือในงบการเงินรวมเป็นจํานวน 
5,996,985 บาท) จาํนวนคา่เผื�อที�ตั �งเพิ�มและกลบัรายการไดร้วมอยูใ่นตน้ทุนขายในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
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14 สินทรพัยห์มนุเวียนอื�น  

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

เงนิมดัจาํ 2,310,750 4,186,200 -       1,465,200 
เงนิประกนั 4,700,000 -       -       -       
อื�น ๆ 1,673,678 407,644 677,049 352,644 

 8,684,428 4,593,844 677,049 1,817,844 
 

15 เงินลงทุนในบริษทัย่อย (สทุธิ) 

 

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย ซึ�งบนัทกึโดยวธิรีาคาทุน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ประกอบดว้ย 
 

   สดัส่วนการถือหุ้น 

    พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

ชื�อบริษทั ลกัษณะธรุกิจ 

จดทะเบียน

ใน  ร้อยละ  ร้อยละ 

     

บริษทัย่อยที�ดาํเนินธรุกิจ     

บรษิทั อาร.์เอส.เทเลวชิั �น จํากดั ใหบ้รกิารสื�อโทรทศัน์ในระบบดจิติอล ประเทศไทย  100  100 

บรษิทั อารเ์อส มอลล์ จํากดั จาํหน่ายผลติภณัฑต์ามช่องทางคา้ปลกีต่าง ๆ ประเทศไทย  100  100 
   (เดมิชื�อ : บรษิทั ไลฟ์ สตาร ์จาํกดั)     

บรษิทั จดัเกบ็ลขิสทิธิ �ไทย จาํกดั จดัเกบ็คา่ลขิสทิธ ์ ประเทศไทย  100  100 

บรษิทั ไลฟ์ สตาร ์จาํกดั จาํหน่ายผลติภณัฑต์ามช่องทางคา้ปลกีต่าง ๆ ประเทศไทย  100  100 
   (เดมิชื�อ : บรษิทั อารเ์อส มอลล ์

จาํกดั) 

    

บรษิทั คลูลซิึ�ม จํากดั  ใหบ้รกิารสื�อวทิยุ ประเทศไทย  100  100 
บรษิทั ย๊าค จํากดั ผลติรายการโทรทศัน์ ประเทศไทย  100  100 

บรษิทั อารเ์อสเอก็ซ ์จํากดั รบัจา้งจดักจิกรรม ประเทศไทย  100  100 

     

บริษทัย่อยที�หยดุดาํเนินธรุกิจ     

บรษิทั อารเ์อส ทราเวล จํากดั  รบัจา้งจดักจิกรรม ประเทศไทย  100  100 

   (เดมิชื�อ : บรษิทั กู๊ดไลฟ์ กรุ๊ป 

จาํกดั) 

    

บรษิทั อาร.์เอส. สปอรต์ มาสเตอร ์

จาํกดั 

รบัจา้งผลติรายการโทรทศัน์และกจิกรรม ประเทศไทย 76 76 

บรษิทั อารเ์อส อนิเตอรเ์นชั �นแนล  
   บรอดคาสติ�ง แอนด ์สปอรต์  

   แมเนจเมน้ท ์จํากดั 

ใหบ้รกิารและรบัจา้งจดักจิกรรม 
   ดา้นการกฬีา 

ประเทศไทย  83  83 

บรษิทั เอส - วนั สปอรต์ จํากดั ใหบ้รกิารเช่าสนามฟุตบอล ประเทศไทย  100  100 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ทุนชาํระแล้ว วิธีราคาทุน ค่าเผื�อการด้อยค่า มลูค่าตามบญัชี เงินปันผลรบั (หมายเหตุ 32) 

  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 

  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 

บริษทัย่อยที�ดาํเนินธรุกิจ           
บรษิทั อาร.์เอส.เทเลวชิ ั �น จาํกดั 300,000,000 300,000,000 300,209,300 300,209,300 -       -       300,209,300 300,209,300 -       -       
บรษิทั อารเ์อส มอลล ์จาํกดั (เดมิชื�อ : บรษิทั ไลฟ์ สตาร ์จาํกดั) 200,000,000 200,000,000 199,999,300 199,999,300 -       -       199,999,300 199,999,300 -       42,999,850 

บรษิทั จดัเกบ็ลขิสทิธิ �ไทย จาํกดั 5,000,000 5,000,000 4,999,400 4,999,400 -       -       4,999,400 4,999,400 16,747,990 1,749,790 
บรษิทั ไลฟ์ สตาร ์จาํกดั (เดมิชื�อ : บรษิทั อารเ์อส มอลล ์จาํกดั) 1,000,000 1,000,000 852,193 852,193 -       -       852,193 852,193 -       -       
บรษิทั คลูลซิึ�ม จาํกดั  6,250,000 6,250,000 1,299,993 1,299,993 -       -       1,299,993 1,299,993 -       499,986 
บรษิทั ย๊าค จาํกดั 2,500,000 2,500,000 2,499,300 2,499,300 -       -       2,499,300 2,499,300 -       -       
บรษิทั อารเ์อสเอก็ซ์ จาํกดั            
   (เดมิชื�อ : บรษิทั อาร ์อลัไลแอนซ์ จาํกดั) 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 (76,233,906) (76,199,819) 3,766,094 3,800,181 -       -       

รวม 594,750,000 594,750,000 589,859,486 589,859,486 (76,233,906) (76,199,819) 513,625,580 513,659,667 16,747,990 45,249,626 

           

บริษทัย่อยที�หยดุดาํเนินธรุกิจ           
บรษิทั อารเ์อส ทราเวล จาํกดั           
   (เดมิชื�อ : บรษิทั กู๊ดไลฟ์ กรุ๊ป จาํกดั) 37,000,000 37,000,000 32,775,000 32,775,000 (24,822,108) (24,898,855) 7,952,892 7,876,145 -       -       
บรษิทั อาร.์เอส. สปอรต์มาสเตอร ์จาํกดั* 4,500,000 4,500,000 2,667,595 2,667,595 (2,667,595) (2,667,595) -       -       -       -       
บรษิทั อาร์เอส อนิเตอรเ์นชั �นแนล บรอดคาสติ�ง           
   แอนด ์สปอรต์ แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 9,375,000 9,375,000 167,812,500 167,812,500 (156,905,928) (156,904,160) 10,906,572 10,908,340 -       170,310 
บรษิทั เอส - วนั สปอรต์ จาํกดั** 15,000,000 15,000,000 33,800,530 33,800,530 (33,800,530) (33,800,530) -       -       -       -       

รวม 65,875,000 65,875,000 237,055,625 237,055,625 (218,196,161) (218,271,140) 18,859,464 18,784,485 -       170,310 

           

รวมทั �งสิ�น 660,625,000 660,625,000 826,915,111 826,915,111 (294,430,067) (294,470,959) 532,485,044 532,444,152 16,747,990 45,419,936 
 

*  เลกิกจิการ 

**  อยูภ่ายใตก้ระบวนการลม้ละลายและไดพ้ทิกัษท์รพัยเ์ดด็ขาด 
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บริษทัย่อยดงักล่าวข้างต้นได้รวมอยู่ในการจดัทํางบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั สดัส่วนของสิทธิในการออกเสียงในบริษัทย่อย 
โดยบรษิทัใหญ่ไมแ่ตกต่างจากสดัส่วนที�ถอืหุน้สามญั  
 

- บรษิทั อารเ์อส อนิเตอรเ์นชั �นแนล บรอดคาสติ�ง แอนด ์สปอรต์ แมเนจเมน้ท ์จาํกดั เป็นบรษิทัยอ่ยที�มสี่วนไดเ้สยีที�ไมม่อีํานาจควบคุม

ไมเ่ป็นสาระสาํคญั ดงันั �นบรษิทัจงึไมไ่ดเ้ปิดเผยขอ้มลูทางการเงนิโดยสรปุของบรษิทัยอ่ยดงักล่าว 
 

- บรษิทั เอส - วนั สปอรต์ จํากดั เป็นบรษิทัย่อยที�อยู่ภายใต้กระบวนการล้มละลายและไดถู้กพทิกัษ์ทรพัย์เดด็ขาด ดงันั �นขอ้มูลทาง

การเงนิของบรษิทัยอ่ยนี�ไมไ่ดร้วมอยูใ่นงบการเงนิรวม 
 

- ในที�ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้เมื�อวนัที� 27 มถิุนายน พ.ศ. 2562 ของบรษิทั คูลลซิึ�ม จํากดั ซึ�งเป็นบรษิทัย่อยที�ประชุมไดม้มีตลิด ทุน

จดทะเบียนของบรษิทัย่อยเป็นจํานวนเงนิ 18,750,000 บาท จาก 25,000,000 บาท เป็น 6,250,000 บาท โดยลดหุ้นสามญัจํานวน 

187,500 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 100 บาท บรษิทัยอ่ยไดจ้ดทะเบยีนลดทุนกบักระทรวงพาณิชย ์เมื�อวนัที� 30 สงิหาคม พ.ศ. 2562 ซึ�งทําให้

เงนิลงทุนใหบ้รษิทัย่อยลดลงเป็นจาํนวนเงนิ 3,900,000 บาท 
 

- เมื�อวนัที� 12 กนัยายน พ.ศ. 2562 ที�ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทั อาร.์เอส. สปอรต์มาสเตอร ์จํากดั ไดม้ตอินุมตั ิใหเ้ลกิบรษิทั 

โดยมีผลตั �งแต่วนัที� 16 กนัยายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป และบริษทั อาร์.เอส สปอร์ตมาสเอต์ จํากดั จดทะเบียนเลิกกิจการกับ

กระทรวงพาณิชยแ์ล้วเมื�อวนัที� 16 กนัยายน พ.ศ. 2562 
 

16 เงินลงทุนในบริษทัร่วม (สทุธิ) 
 

  งบการเงินรวม 

  บาท ร้อยละ 

  ทุนที�ออกและเรียกชาํระ สดัส่วนการถือหุ้นของบริษทั 

   พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
ชื�อบริษทั ธรุกิจหลกั  บาท  บาท  บาท  บาท 

      

บรษิทั ไอเดยี เพาเวอร ์จาํกดั รบัจา้งจดั
กจิกรรม 

20,000,000 20,000,000  25.00  25.00 

 

 งบการเงินรวม 

 เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 

  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

เงนิลงทุนในบรษิทั ไอเดยี เพาเวอร ์จาํกดั 3,992,546 3,992,546 6,303,621 6,303,621 

หกั  คา่เผื�อการดอ้ยคา่ -       -       (2,311,075) (2,311,075) 

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม (สทุธ)ิ 3,992,546 3,992,546 3,992,546 3,992,546 
 

  



บริษทั อารเ์อส จาํกดั (มหาชน) 
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เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มสาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มกีารเปลี�ยนแปลงดงันี� 
 

 งบการเงินรวม 

  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 

  บาท  บาท 
   

ราคาตามบญัชสีทุธติ้นปี 3,992,546 3,991,133 

การคํานวณสว่นแบ่งกําไรสาํหรบัปี -       3,213 

การคํานวณสว่นแบ่งกําไรสงูไป(ตํ�าไป)สาํหรบัปีก่อน -       (1,800) 

ราคาตามบญัชสีทุธปิลายปี 3,992,546 3,992,546 
 

มลูคา่ของสนิทรพัยส์ทุธติามสดัส่วนการลงทุนสําหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 คาํนวณขึ�นจากงบการเงนิ
ซึ�งจดัทําโดยฝ่ายบรหิารของบรษิทันั �น และไม่ไดผ้่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัช ีฝ่ายบรหิารของบรษิทัเชื�อว่ามูลค่าของสนิทรพัย์สุทธิ

ตามสดัสว่นการลงทุนไมม่คีวามแตกต่างอยา่งเป็นสาระสาํคญั หากไดค้าํนวณจากงบการเงนิซึ�งไดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชแีละ

สว่นแบ่งกําไรสาํหรบัปีมจีาํนวนที�ไมส่าระสาํคญั 

 

ข้อมลูทางการเงินโดยสรปุสาํหรบับริษทัร่วม 

 

ขอ้มลูทางการเงนิสาํหรบับรษิทั บรษิทั ไอเดยี เพาเวอร ์จาํกดั ซึ�งปฏบิตัติามวธิสีว่นไดเ้สยี แสดงดงัต่อไปนี� 

 

งบแสดงฐานะการเงินโดยสรปุ 

 บริษทั ไอเดีย เพาเวอร ์จาํกดั 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 

  บาท  บาท 
   

สนิทรพัยห์มนุเวยีน 15,825,259 15,819,800 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 11,582 162,595 

 15,836,841 15,982,395 
   

หนี�สนิหมนุเวยีน 10,532 12,213 

หนี�สนิไมห่มนุเวยีน -       -       

 10,532 12,213 
   

สนิทรพัยส์ทุธ ิ 15,826,309 15,970,182 
 

  



บริษทั อารเ์อส จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็โดยสรปุ 

 

 บริษทั ไอเดีย เพาเวอร ์จาํกดั 

 สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 

  บาท  บาท 
   

รายได ้ 21,255 36,269 

คา่ใชจ้า่ย (13,595) (20,203) 

กําไรก่อนภาษ ี 7,660 16,066 

คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได ้ (1,532) (3,213) 

กําไรสทุธ ิ 6,128 12,853 
   

สว่นไดเ้สยีตามสดัสว่นการถอืหุน้ของบรษิทั 1,532 3,213 
 



บริษทั อารเ์อส จาํกดั (มหาชน) 
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17 อาคารและอปุกรณ์ (สทุธิ) 

 

 งบการเงินรวม (บาท) 

   เครื�องตกแต่ง  งานระหว่างก่อสร้าง  

 อาคารและส่วน  ติดตั �งและ  และอปุกรณ์  

 ปรบัปรงุอาคารเช่า อปุกรณ์ อปุกรณ์สาํนักงาน ยานพาหนะ ระหว่างติดตั �ง รวม 

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2562       

ราคาทุน 2,245,206 407,420,284 488,556,653 66,151,762 11,630,500 976,004,405 

หกั  คา่เสื�อมราคาสะสม (2,245,204) (231,911,429) (382,119,595) (28,192,879) -       (644,469,107) 

ราคาตามบญัชสีทุธ ิ 2 175,508,855 106,437,058 37,958,883 11,630,500 331,535,298 
       

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562       

ราคาตามบญัชสีทุธติน้ปี  2 175,508,855 106,437,058 37,958,883 11,630,500 331,535,298 

ซื�อสนิทรพัย ์ -       4,719,407 6,430,264 1,790,748 260,668,547 273,608,966 

รบัโอนจากงานระหวา่งก่อสรา้งและอุปกรณ์ระหวา่งตดิตั �ง -       1,399,900 45,849,400 -       (47,249,300) -       

จาํหน่ายสนิทรพัย ์ - ราคาทุน -       (5,300) (4,949,856) -       -       (4,955,156) 

 - คา่เสื�อมราคาสะสม -       5,299 4,763,910 -       -       4,769,209 

คา่เสื�อมราคา (หมายเหตุ 33) -       (35,873,520) (56,565,207) (8,736,141) -       (101,174,868) 

ราคาตามบญัชสีทุธปิลายปี 2 145,754,641 101,965,569 31,013,490 225,049,747 503,783,449 
       

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562       

ราคาทุน 2,245,206 413,534,291 535,886,461 67,942,510 225,049,747 1,244,658,215 

หกั  คา่เสื�อมราคาสะสม (2,245,204) (267,779,650) (433,920,892) (36,929,020) -       (740,874,766) 

ราคาตามบญัชสีทุธ ิ 2 145,754,641 101,965,569 31,013,490 225,049,747 503,783,449 

 
  



บริษทั อารเ์อส จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

240 

 งบการเงินรวม (บาท) 

   เครื�องตกแต่ง  งานระหว่างก่อสร้าง  
 อาคารและส่วน  ติดตั �งและ  และอปุกรณ์  
 ปรบัปรงุอาคารเช่า อปุกรณ์ อปุกรณ์สาํนักงาน ยานพาหนะ ระหว่างติดตั �ง รวม 

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563       
ราคาทุน 2,245,206 413,534,291 535,886,461 67,942,510 225,049,747 1,244,658,215 
หกั  คา่เสื�อมราคาสะสม (2,245,204) (267,779,650) (433,920,892) (36,929,020) -       (740,874,766) 

ราคาตามบญัชสีทุธ ิ 2 145,754,641 101,965,569 31,013,490 225,049,747 503,783,449 
       

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563       
ราคาตามบญัชสีทุธติน้ปี  2 145,754,641 101,965,569 31,013,490 225,049,747 503,783,449 
จดัประเภทจากสนิทรพัยต์ามสญัญาเช่าการเงนิไปยงั       
   สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้(สทุธ)ิ  -       (3,229,903) -       (17,125,120) -       (20,355,023) 
ซื�อสนิทรพัย ์ -       4,723,936 55,244,213 -       186,404,804 246,372,953 
รบัโอนจากงานระหวา่งก่อสรา้งและอุปกรณ์ระหวา่งตดิตั �ง -       105,771,747 108,973,508 -       (214,745,255) -       
จาํหน่ายสนิทรพัย ์ - ราคาทุน -       (45,772,437) (107,910,414) (11,829,000) -       (165,511,851) 
 - คา่เสื�อมราคาสะสม -       44,499,845 107,605,816 8,156,128 -       160,261,789 
ตดัจาํหน่ายสนิทรพัย ์- ราคาทุน (2,245,206) -       (151,518,275) (1,322,331) -       (155,085,812) 
 - คา่เสื�อมราคาสะสม 2,245,204 -       150,178,660 1,322,326 -       153,746,190 
รบัโอนจากสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้(สทุธ)ิ (หมายเหตุ 18) -       2,611,635 -       11,963,865 -       14,575,500 
คา่เสื�อมราคา (หมายเหตุ 33) -       (39,361,775) (51,915,435) (4,629,429) -       (95,906,639) 

ราคาตามบญัชสีทุธปิลายปี -       214,997,689 212,623,642 17,549,929 196,709,296 641,880,556 
       

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563       
ราคาทุน -       478,257,537 440,675,493 45,869,780 196,709,296 1,161,512,106 
หกั  คา่เสื�อมราคาสะสม -       (263,259,848) (228,051,851) (28,319,851) -       (519,631,550) 

ราคาตามบญัชสีทุธ ิ -       214,997,689 212,623,642 17,549,929 196,709,296 641,880,556 



บริษทั อารเ์อส จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

   เครื�องตกแต่ง  งานระหว่างก่อสร้าง  

 อาคารและส่วน  ติดตั �งและ  และอปุกรณ์  

 ปรบัปรงุอาคารเช่า อปุกรณ์ อปุกรณ์สาํนักงาน ยานพาหนะ ระหว่างติดตั �ง รวม 

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2562       

ราคาทุน 2,245,206 349,219,272 406,888,287 60,461,421 11,630,500 830,444,686 

หกั  คา่เสื�อมราคาสะสม (2,245,204) (172,838,817) (338,759,106) (23,750,562) -       (537,593,689) 

ราคาตามบญัชสีทุธ ิ 2 176,380,455 68,129,181 36,710,859 11,630,500 292,850,997 

       

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562       

ราคาตามบญัชสีทุธติน้ปี 2 176,380,455 68,129,181 36,710,859 11,630,500 292,850,997 

ซื�อสนิทรพัย ์ -       4,642,406 2,707,723 80,000 194,730,721 202,160,850 

รบัโอนจากงานระหวา่งก่อสรา้งและอุปกรณ์ระหวา่งตดิตั �ง -       324,000 18,692,000 -       (19,016,000) -       

จาํหน่ายสนิทรพัย ์- ราคาทุน -       (5,300) (10,368,025) -       -       (10,373,325) 

 - คา่เสื�อมราคาสะสม -       5,299 8,804,384 -       -       8,809,683 

คา่เสื�อมราคา (หมายเหตุ 33) -       (35,723,696) (40,845,520) (7,832,291) -       (84,401,507) 

ราคาตามบญัชสีทุธปิลายปี 2 145,623,164 47,119,743 28,958,568 187,345,221 409,046,698 

       

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562       

ราคาทุน 2,245,206 354,180,378 417,919,985 60,541,421 187,345,221 1,022,232,211 

หกั  คา่เสื�อมราคาสะสม (2,245,204) (208,557,214) (370,800,242) (31,582,853) -       (613,185,513) 

ราคาตามบญัชสีทุธ ิ 2 145,623,164 47,119,743 28,958,568 187,345,221 409,046,698 



บริษทั อารเ์อส จาํกดั (มหาชน) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 
   เครื�องตกแต่ง  งานระหว่างก่อสร้าง  
 อาคารและส่วน  ติดตั �งและ  และอปุกรณ์  
 ปรบัปรงุอาคารเช่า อปุกรณ์ อปุกรณ์สาํนักงาน ยานพาหนะ ระหว่างติดตั �ง รวม 
ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563       
ราคาทุน 2,245,206 354,180,378 417,919,985 60,541,421 187,345,221 1,022,232,211 
หกั  คา่เสื�อมราคาสะสม (2,245,204) (208,557,214) (370,800,242) (31,582,853) -       (613,185,513) 
ราคาตามบญัชสีทุธ ิ 2 145,623,164 47,119,743 28,958,568 187,345,221 409,046,698 
       

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563       
ราคาตามบญัชสีทุธติน้ปี 2 145,623,164 47,119,743 28,958,568 187,345,221 409,046,698 
จดัประเภทจากสนิทรพัยต์ามสญัญาเช่าการเงนิไปยงั       
   สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้(สทุธ)ิ  -       (3,229,903) -       (17,125,120) -       (20,355,023) 
ซื�อสนิทรพัย ์ -       197,600 46,076,665 -       112,685,470 158,959,735 
รบัโอนจากงานระหวา่งก่อสรา้งและอุปกรณ์ระหวา่งตดิตั �ง -       31,227,000 84,830,954 -       (116,057,954) -       
จาํหน่ายสนิทรพัย ์- ราคาทุน -       (45,445,452) (99,735,116) (11,789,000) -       (156,969,568) 
 - คา่เสื�อมราคาสะสม -       43,680,776 98,982,469 8,116,129 -       150,779,374 
ตดัจาํหน่ายสนิทรพัย ์- ราคาทุน (2,245,206) -       (151,518,275) (1,322,331) -       (155,085,812) 
 - คา่เสื�อมราคาสะสม 2,245,204 -       150,178,660 1,322,326 -       153,746,190 
รบัโอนจากสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้(สทุธ)ิ (หมายเหตุ 18) -       2,611,635 -       11,963,865 -       14,575,500 
คา่เสื�อมราคา (หมายเหตุ 33) -       (30,077,714) (32,977,570) (4,157,084) -       (67,212,368) 
ราคาตามบญัชสีทุธปิลายปี -       144,587,106 142,957,530 15,967,353 183,972,737 487,484,726 
       

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563       
ราคาทุน -       340,159,525 297,574,213 38,508,692 183,972,737 860,215,167 
หกั  คา่เสื�อมราคาสะสม -       (195,572,419) (154,616,683) (22,541,339) -       (372,730,441) 
ราคาตามบญัชสีทุธ ิ -       144,587,106 142,957,530 15,967,353 183,972,737 487,484,726 

 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ราคาตามบญัชกี่อนหกัค่าเสื�อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ซึ�งหกัค่าเสื�อมราคาทั �งจํานวนแล้วแต่ยงัคงใช้งานอยู่ในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการมจีํานวนเงิน

ทั �งสิ�นจาํนวน 204,613,873 บาท และจาํนวน 193,080,726 บาท (พ.ศ. 2562 : จาํนวน 310,017,371 บาท และจาํนวน 301,560,119 บาท) ตามลําดบั 



บริษทั อารเ์อส จาํกดั (มหาชน) 
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สนิทรพัยต์ามสญัญาเช่าการเงนิที�กลุ่มบรษิทัเป็นผูเ้ช่า ซึ�งรวมแสดงในรายการขา้งตน้ประกอบดว้ย รถยนต ์มมีลูคา่ตามบญัชดีงันี� 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ราคาทุนของสนิทรพัยต์ามสญัญาเช่าการเงนิ -       57,117,010 -       57,117,010 

หกั  คา่เสื�อมราคาสะสม -       (27,753,052) -       (27,753,052) 

มลูคา่สทุธติามบญัช ี -       29,363,958 -       29,363,958 

 

18 สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ (สทุธิ) 

 

 งบการเงินรวม 

  อาคาร  ยานพาหนะ  อปุกรณ์  ซอฟท์แวร ์  รวม 

  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 

      

ยอดยกมา ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 
   (หมายเหตุ 4.2) 

 

8,666,299 

 

17,125,120 

 

3,229,903 

 

196,775 

 

29,218,097 

การเพิ�มขึ�น 526,503,489 436,964 8,500,000 1,171,920 536,612,373 

จดัประเภทจากสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ไปยงั      

   อาคาร และ อุปกรณ์ (หมายเหตุ 17) -       (11,963,865) (2,611,635) -       (14,575,500) 

จดัประเภทจากสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ไปยงั      

   สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (หมายเหตุ 20) -       -       -       (159,108) (159,108) 

คา่เสื�อมราคา (75,173,195) (3,110,457) (896,956) -       (79,180,608) 

ตดัจาํหน่าย -       -       -       (428,307) (428,307) 

มลูคา่ตามบญัชสีทุธ ิ 

   ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ 2563 
 

459,996,593 

 

2,487,762 

 

8,221,312 

 

781,280 

 

471,486,947 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  อาคาร  ยานพาหนะ  อปุกรณ์  ซอฟท์แวร ์  รวม 

  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
      

ยอดยกมา ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 
   (หมายเหตุ 4.2) 

 

-       

 

17,125,120 

 

3,229,903 

 

196,775 

 

20,551,798 

การเพิ�มขึ�น 272,574,441 -       -       -       272,574,441 

จดัประเภทจากสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ไปยงั      

   อาคาร และ อุปกรณ์ (หมายเหตุ 17) -       (11,963,865) (2,611,635) -       (14,575,500) 

จดัประเภทจากสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ไปยงั      

   สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (หมายเหตุ 20) -       -       -       (159,108) (159,108) 

คา่เสื�อมราคา (36,886,509) (3,020,119) (618,268) -       (40,524,896) 

ตดัจาํหน่าย -       -       -       (37,667) (37,667) 

มลูคา่ตามบญัชสีทุธ ิ 
   ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ 2563 

 

235,687,932 

 

2,141,136 

 

-       

 

-       

 

237,829,068 

 

คา่ใชจ้า่ยทเีกี�ยวขอ้งกบัสญัญาเช่าที�ไมไ่ดร้วมรบัรูใ้นหนี�สนิตามสญัญาเช่า สนิทรพัยส์ทิธกิารใชแ้ละกระแสเงนิสดของสญัญาเช่าสําหรบั

ปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 มรีายละเอยีดดงันี� 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  บาท  บาท 
   

คา่ใชจ้า่ยที�เกี�ยวกบัสญัญาเช่าซึ�งสนิทรพัยม์รีะยะสั �น 3,880,376 2,516,321 

คา่ใชจ้า่ยที�เกี�ยวกบัสญัญาเช่าซึ�งสนิทรพัยม์มีลูคา่ตํ�า 564,912 288,000 
กระแสเงนิสดจา่ยทั �งหมดของสญัญาเช่า 111,591,739 57,430,028 

 

19 ใบอนุญาตให้ใช้คลื�นความถี�และประกอบกิจการโทรทศัน์ (สทุธิ) 

 
รายการเคลื�อนไหวของใบอนุญาตใหใ้ช้คลื�นความถี�และประกอบกจิการโทรทศัน์สําหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 

แสดงไดด้งันี� 

 งบการเงินรวม 

  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 

  บาท  บาท 
   

ราคาทุน 1,394,710,008 1,394,710,008 

หกั  คา่ตดัจาํหน่ายสะสม (795,989,414) (723,961,393) 

 598,720,594 670,748,615 

 

คา่ตดัจาํหน่ายในงบการเงนิรวม จาํนวน 72,028,021 บาท ไดร้บัรูใ้นงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (พ.ศ. 2562 : จาํนวน 89,373,299 บาท) 
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เมื�อวนัที� 11 เมษายน พ.ศ. 2562 คาํสั �งหวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาตทิี� 4/2562 เรื�องมาตรการแกไ้ขปัญหาการประกอบกิจการ 

โทรทศัน์และกจิการโทรคมนาคมไดถู้กประกาศในราชกจิจานุเบกษา โดยมผีลบงัคบัตั �งแต่วนัประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นต้นไป 
กําหนดให้สํานักงาน กสทช. พจิารณาเรยีกคนืคลื�นความถี�ย่าน 700 MHz ในช่วง 694 MHz ถึง 790 MHz จากผู้รบัใบอนุญาตใหใ้ช ้

คลื�นความถี�เพื�อใหบ้รกิารโทรทศัน์ภาคพื�นดนิในระบบดจิติอลเพื�อนําไปจดัสรรใหมส่าํหรบักจิการโทรคมนาคมและใหส้าํนักงาน กสทช. 

พจิารณา กําหนดการทดแทน ชดใชห้รอืจา่ยคา่ตอบแทนใหก้บัผูถู้กเรยีกคนืคลื�นความถี�ดงันี�  

 
1. ยกเวน้คา่ธรรรมเนียมใบอนุญาตใหใ้ช้คลื�นความถี�ที�ต้องชําระสองงวดสุดท้ายของราคาที�เกนิกว่าราคาขั �นตํ�าหรอืราคาเริ�มตน้ และ

ใหด้าํเนินการชําระคา่ธรรมเนียมใบอนุญาตจนถงึงวดที�ไดร้บัการยกเวน้ภายในวนัที� 8 สงิหาคม พ.ศ. 2562  

 
2. ให้สํานักงาน กสทช. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเช่าใช้โครงข่ายโทรทศัน์ประเภทที�ใช้คลื�นความถี�ภาคพื�นดนิในระบบดจิติอล 

(MUX) ตลอดระยะเวลาการได้รบัอนุญาตที�เหลอือยู่โดยใหเ้ริ�มมผีลภายหลงัจากสิ�นสุดคําสั �งหวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ

(คสช.) ที� 9/2561 เกี�ยวกบัการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเช่าโครงข่ายโทรทศัน์ประเภทที�ใช้คลื�นความถี�ภาคพื�นดนิในระบบ 

ดจิติอล (MUX) โดยใหส้ํานักงาน กสทช.จ่ายค่าใช้จ่ายดงักล่าวใหแ้ก่ผูร้บัใบอนุญาตใหบ้รกิารโครงข่ายเพื�อใหบ้รกิารโทรทศัน์ 
ในระบบดจิติอลตามจาํนวนที�เกดิขี�นจรงิที�คูส่ญัญาตกลงกนัซึ�งจะตอ้งไมเ่กนิอตัราที�สาํนกังาน กสทช. ใหค้วามเหน็ชอบ 

 

รายการเคลื�อนไหวของภาระผกูพนัที�จะตอ้งจา่ยคา่ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื�นความถี�และประกอบกจิการโทรทศัน์ดงันี� 

 

 งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 (บาท) 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 (บาท) 

 ภาระผกูพนั ดอกเบี�ย ราคาตาม ภาระผกูพนั ดอกเบี�ย ราคาตาม 

 จะต้องจ่าย ในอนาคต บญัชีสทุธิ จะต้องจ่าย ในอนาคต บญัชีสทุธิ 

       

ราคาตามบญัชตีน้ปี -       -       -       1,005,048,750 (174,419,945) 830,628,805 

สว่นที�เพิ�ม(สว่นที�ลด)จากการ       

   คา่ใบอนุญาต -       -       -       -       -       -       

สว่นที�เพิ�ม(สว่นที�ลด)จากการ       

   ยกเวน้คา่ธรรมเนียม       

   ใบอนุญาตสองงวดสดุทา้ย -       -       -       (797,548,750) 161,932,382 (635,616,368) 

(จา่ยชําระ)/ตดัจา่ย -       -       -       (207,500,000) 12,487,563 (195,012,437) 

ราคาตามบญัชสีิ�นปี -       -       -       -       -       -       

 

ในระหว่างเดอืน เมษายน พ.ศ. 2562 ผลจากการยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื�นความถี� ตามคําสั �งหวัหน้าคณะรกัษาความสงบ

แห่งชาติที� 4/2562 ทําให้บริษทัย่อยบนัทึกมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัย์และหนี�สินใบอนุญาตให้ใช้คลื�นความถี�และประกอบ กิจการ

โทรทศัน์ลดลง เป็นจาํนวน 635.62 ลา้นบาท 
 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 บรษิทัยอ่ยไมม่ภีาระผูกพนัที�จะตอ้งจา่ยคา่ใบอนุญาตใหใ้ช้คลื�นความถี�และประกอบ

กจิการโทรทศัน์ 
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20 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (สทุธิ) 
 

 งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

  ต้นทุนการผลิต โปรแกรม ต้นทุน    ต้นทุนการผลิต โปรแกรม ต้นทุน  

 ค่าลิขสิทธิ�  ละครและ คอมพิวเตอร ์ ระหว่างทาํ จ่ายล่วงหน้าค่า  ค่าลิขสิทธิ�  ละครและ คอมพิวเตอร ์ ระหว่างทาํ  

 สาํหรบัเพลง ภาพยนตร ์ และอื�นๆ เพลงและละคร ลิขสิทธิ� ละคร รวม สาํหรบัเพลง ภาพยนตร ์ และอื�นๆ เพลงและละคร รวม 

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2562            

ราคาทุน 304,668,790 2,046,194,730 227,888,683 144,861,534 23,535,000 2,747,148,737 304,668,830 667,478,723 158,688,636 810,000 1,131,646,189 

หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (275,546,465) (1,657,385,842) (94,066,730) -       -       (2,026,999,037) (275,546,489) (658,150,206) (80,525,816) -       (1,014,222,511) 

ราคาตามบญัชสีุทธ ิ 29,122,325 388,808,888 133,821,953 144,861,534 23,535,000 720,149,700 29,122,341 9,328,517 78,162,820 810,000 117,423,678 

            

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562            

ราคาตามบญัชสีุทธติน้ปี  29,122,325 388,808,888 133,821,953 144,861,534 23,535,000 720,149,700 29,122,341 9,328,517 78,162,820 810,000 117,423,678 

ซื�อสนิทรพัย ์ 1,575,000 180,891,415 4,210,052 182,916,356 -       369,592,823 1,575,000 13,892,500 4,210,053 2,709,100 22,386,653 

โอนงานระหวา่งตดิตั �ง -       287,230,971 8,477,788 (272,173,759) (23,535,000) -       -       -       2,423,200 (2,423,200) -       

จาํหน่ายสนิทรพัย ์- ราคาทุน -       -       -        -       -       -       -       -       (19,775) -       (19,775) 

 - ค่าตดัจาํหน่ายสะสม -       -       -        -       -       -       -       -       10,405 -       10,405 

ตดัจาํหน่ายสนิทรพัย ์- ราคาทุน (500,400) (130,961,623) (742,715) (821,052)     -       (133,025,790) (500,400) (45,532,500) (742,715) -       (46,775,615) 

 - ค่าตดัจาํหน่ายสะสม 500,400 130,961,484 742,708 -       -       132,204,592 500,400 45,532,361 742,708 -       46,775,469 

ค่าตดัจาํหน่าย (หมายเหตุ 33) (8,095,733) (358,498,806) (19,537,135) -       -       (386,131,674) (8,095,733) (9,088,878) (11,545,243) -       (28,729,854) 

ราคาตามบญัชสีุทธปิลายปี 22,601,592 498,432,329 126,972,651 54,783,079 -       702,789,651 22,601,608 14,132,000 73,241,453 1,095,900 111,070,961 

            

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562            

ราคาทุน 305,743,390 2,383,355,493 239,833,808 54,783,079 -       2,983,715,770 305,743,430 635,838,723 164,559,399 1,095,900 1,107,237,452 

หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (283,141,798) (1,884,923,164) (112,861,157) -       -       (2,280,926,119) (283,141,822) (621,706,723) (91,317,946) -       (996,166,491) 

ราคาตามบญัชสีุทธ ิ 22,601,592 498,432,329 126,972,651 54,783,079 -       702,789,651 22,601,608 14,132,000 73,241,453 1,095,900 111,070,961 
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 งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

  ต้นทุนการผลิต โปรแกรม    ต้นทุนการผลิต โปรแกรม   

 ค่าลิขสิทธิ�  ละครและ คอมพิวเตอร ์ ต้นทุน  ค่าลิขสิทธิ�  ละครและ คอมพิวเตอร ์ ต้นทุน  

 สาํหรบัเพลง ภาพยนตร ์ และอื�นๆ ระหว่างทาํ รวม สาํหรบัเพลง ภาพยนตร ์ และอื�นๆ ระหว่างทาํ รวม 

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563           

ราคาทุน 305,743,390 2,383,355,493 239,833,808 54,783,079 2,983,715,770 305,743,430 635,838,723 164,559,399 1,095,900 1,107,237,452 

หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (283,141,798) (1,884,923,164) (112,861,157) -       (2,280,926,119) (283,141,822) (621,706,723) (91,317,946) -       (996,166,491) 

ราคาตามบญัชสีุทธ ิ 22,601,592 498,432,329 126,972,651 54,783,079 702,789,651 22,601,608 14,132,000 73,241,453 1,095,900 111,070,961 

           

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563           

ราคาตามบญัชสีุทธติน้ปี  22,601,592 498,432,329 126,972,651 54,783,079 702,789,651 22,601,608 14,132,000 73,241,453 1,095,900 111,070,961 

จดัประเภทจากสนิทรพัยต์ามสญัญาเชา่การเงนิไปยงั           

   สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้(สุทธ)ิ  -       -       (196,775) -       (196,775) -       -       (196,775) -       (196,775) 

ซื�อสนิทรพัย ์ 2,720,000 156,435,064 10,822,821 729,010,788 898,988,673 2,720,000 10,157,500 6,599,812 5,417,100 24,894,412 

โอนงานระหวา่งตดิตั �ง -       207,415,643 23,208,091 (230,623,734) -       -       -       6,153,000 (6,153,000) -       

จาํหน่ายสนิทรพัย ์- ราคาทุน -       -       (3,022,634) -       (3,022,634) -       -       (23,177) -       (23,177) 

 - ค่าตดัจาํหน่ายสะสม -       -       3,022,515 -       3,022,515 -       -       6,504 -       6,504 

ตดัจาํหน่ายสนิทรพัย ์- ราคาทุน -       (71,924,705) -       (1,134,210) (73,058,915) -       (4,987,500) -       -       (4,987,500) 

 - ค่าตดัจาํหน่ายสะสม -       71,924,705 -       -       71,924,705 -       4,987,500 -       -       4,987,500 

รบัโอนจากสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้(สุทธ)ิ (หมายเหตุ 18) -       -       159,108 -       159,108 -       -       159,108 -       159,108 

ค่าตดัจาํหน่าย (หมายเหตุ 33) (1,600,569) (265,280,673) (19,687,456) -       (286,568,698) (1,600,569) (11,785,890) (12,208,346) -       (25,594,805) 

ราคาตามบญัชสีุทธปิลายปี 23,721,023 597,002,363 141,278,321 552,035,923 1,314,037,630 23,721,039 12,503,610 73,731,579 360,000 110,316,228 

           

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563           

ราคาทุน 308,463,390 2,675,281,495 270,842,086 552,035,923 3,806,622,894 308,463,430 641,008,723 177,289,034 360,000 1,127,121,187 

หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (284,742,367)  (2,078,279,132) (129,563,765) -        (2,492,585,264) (284,742,391) (628,505,113) (103,557,455) -       (1,016,804,959) 

ราคาตามบญัชสีุทธ ิ 23,721,023 597,002,363 141,278,321 552,035,923 1,314,037,630 23,721,039 12,503,610 73,731,579 360,000 110,316,228 
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ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ราคาตามบัญชีก่อนหกัค่าตดัจําหน่ายสินทรพัย์ของสินทรพัย์ไม่มีตวัตนซึ�งหกัค่าตัดจําหน่าย 
ทั �งจํานวนแล้วแต่ยงัคงใช้งานอยู่ ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมจีํานวนทั �งสิ�นจํานวน 824,363,465 บาท และจํานวน 

391,699,839 บาท (พ.ศ. 2562 : จาํนวน 238,158,179 บาท และ จาํนวน 139,289,929 บาท) ตามลําดบั 

 

ค่าตดัจําหน่ายในงบการเงนิรวมและงบเฉพาะกจิการจํานวน 286,568,698 บาท และจํานวน 25,594,805 บาท (พ.ศ. 2562 : จํานวน 
386,131,674 บาท และ จํานวน 28,729,854 บาท) ได้รวมอยู่ในต้นทุนขายและบริการจํานวน 267,771,295 บาท และ 14,100,114 บาท 

(พ.ศ. 2562 : จํานวน 367,294,464 บาท และ จํานวน 17,881,935 บาท) และรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบรหิารจํานวน 18,797,403 บาท 

และ  11,494,691 บาท (พ.ศ. 2562 : จาํนวน 18,837,210 บาท และ จาํนวน 10,847,919 บาท) ตามลําดบั 
 

21 ภาษีเงินได้ถกูหกั ณ ที�จ่าย (สทุธิ) 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     
ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลจา่ยล่วงหน้า 16,943,422 11,492,366 -       -       
ภาษเีงนิไดถู้กหกั ณ ที�จา่ย 139,469,816 154,130,349 25,522,031 59,836,570 
หกั  คา่เผื�อภาษเีงนิไดถู้กหกั ณ ที�จา่ย     
          ที�คาดวา่จะไมไ่ดร้บัคนื (8,762) (7,176) -       -       

 156,404,476 165,615,539 25,522,031 59,836,570 
 

22 ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (สทุธิ) 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 

  บาท  บาท  บาท  บาท 

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี     

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี     

   ที�จะใชป้ระโยชน์ภายใน 12 เดอืน 58,404,743 85,049,646 -       5,077,337 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี     

   ที�จะใชป้ระโยชน์เกนิกวา่ 12 เดอืน 191,330,509 257,794,847 87,182,403 89,700,117 

 249,735,252 342,844,493 87,182,403 94,777,454 
     

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี     

หนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี     

   ที�จะจา่ยชําระภายใน 12 เดอืน (16,492,066) (15,996,415) (577,925) (973,988) 

หนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี     

   ที�จะจา่ยชําระเกนิกวา่ 12 เดอืน (109,684,641) (126,051,665) (731,805) (1,180,312) 

 (126,176,707) (142,048,080) (1,309,730) (2,154,300) 
     

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี(สทุธ)ิ 123,558,545 200,796,413 85,872,673 92,623,154 

  



บริษทั อารเ์อส จาํกดั (มหาชน) 
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รายการเคลื�อนไหวของภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชสีาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ประกอบดว้ยรายละเอยีด

ดงันี� 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 

  บาท  บาท  บาท  บาท 

     

ยอดคงเหลอืตน้ปี 200,796,413 231,609,431 92,623,154 118,755,960 

ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายบญัช ี -       (6,462,726) -       (4,449,792) 

เพิ�ม(ลด)ในงบกําไรขาดทุน (หมายเหตุ 35) (76,055,036) (28,775,022) (5,480,627) (23,891,579) 

เพิ�ม(ลด)ในกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น (1,182,832) 4,424,730 (1,269,854) 2,208,565 

ยอดคงเหลอืปลายปี 123,558,545 200,796,413 85,872,673 92,623,154 

 

สินทรพัย์และหนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีแสดงรายการสุทธิตามหน่วยภาษีในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� 31 ธันวาคม  
พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ดงันี� 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 

  บาท  บาท  บาท  บาท 

     

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี(สทุธ)ิ 123,568,442 200,796,413 85,872,673 92,623,154 

หนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี(สทุธ)ิ (9,897) -       -       -       

 123,558,545 200,796,413 85,872,673 92,623,154 

 



บริษทั อารเ์อส จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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รายการเคลื�อนไหวของภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชสีาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี� 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    เพิ�ม(ลด)ใน     เพิ�ม(ลด)ใน   

  1 มกราคม  เพิ�ม(ลด)ใน  งบกาํไรขาดทุน  31 ธนัวาคม  1 มกราคม  เพิ�ม(ลด)ใน  งบกาํไรขาดทุน  31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2563  งบกาํไรขาดทุน  เบด็เสรจ็  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2563  งบกาํไรขาดทุน  เบด็เสรจ็  พ.ศ. 2563 

  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
         

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี         

ค่าเผื�อผลขาดทุน 5,830,061 (331,318) -       5,498,743 5,043,231 (106,942) -       4,936,289 

สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน – ลขิสทิธล์ะคร 37,529,645 (36,360,541) -       1,169,104 (18) -       -       (18) 

ประมาณการรบัคนืสนิคา้ -       550,320 -       550,320 -       -       -       -       

ประมาณการส่วนลดการขาย -       1,372,328 -       1,372,328 -       -       -       -       

ผลแตกต่างชั �วคราวระหวา่งมูลค่าคงเหลอืของสนิคา้คงเหลอืในงบแสดงฐานะการเงนิรวม         

   และฐานภาษ ี 2,733,233 2,918,041 -       5,651,274 -       -       -       -       

ค่าเผื�อสนิคา้ลา้สมยั 6,709,814 (5,050,072) -       1,659,742 162,784 -       -       162,784 

ค่าใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื�นความถี�และประกอบกจิการโทรทศัน์ 147,213,610 (15,794,396) -       131,419,214 -       -       -       -       

ทรพัยส์นิภายใตส้ญัญาเชา่การเงนิ -       128,894 -       128,894     

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 32,106,385 2,561,741 (1,182,832) 33,485,294 22,674,772 1,333,042 (1,269,854) 22,737,960 

ขาดทุนสะสมทางภาษ ี 42,832,153 (33,935,979) -       8,896,174 -       -       -       -       

ประมาณการค่ารื�อถอน -       1,017,634 -       1,017,634 -       459,375 -       459,375 

ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของเงนิลงทุน 58,894,192 (8,178) -       58,886,014 58,894,191 (8,178) -       58,886,013 

ค่าเสื�อมราคาอาคารและอุปกรณ์ 8,995,400 (8,994,883) -       517 8,002,494 (8,002,494) -       -       

   รวมสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 342,844,493 (91,926,409) (1,182,832) 249,735,252 94,777,454 (6,325,197) (1,269,854) 87,182,403 
         

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี         

ทรพัยส์นิภายใตส้ญัญาเชา่การเงนิ (1,431,824) 1,351,867 -       (79,957) (1,431,824) 1,351,867     -       (79,957) 

สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน - ลขิสทิธเ์พลง (254) (943,098) -       (943,352) (254) (943,097) -       (943,351) 

สนิทรพัย์ตามสญัญา (722,222) 722,222 -       -       (722,222) 722,222 -       -       

ค่าเสื�อมราคาอาคารและอุปกรณ์ -       (282,045) -       (282,045) -       (286,422) -       (286,422) 

ส่วนที�ลดจากการยกเวน้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต (139,893,780) 15,022,427 -       (124,871,353) -       -       -       -       

   รวมหนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (142,048,080) 15,871,373 -       (126,176,707) (2,154,300) 844,570    -       (1,309,730) 
         

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี(สุทธ)ิ 200,796,413 (76,055,036) (1,182,832) 123,558,545 92,623,154 (5,480,627) (1,269,854) 85,872,673 



บริษทั อารเ์อส จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   ผลกระทบของ   เพิ�ม(ลด)ใน    ผลกระทบของ   เพิ�ม(ลด)ใน   

  1 มกราคม  การเปลี�ยน  เพิ�ม(ลด)ใน  งบกาํไรขาดทุน  31 ธนัวาคม  1 มกราคม  การเปลี�ยน  เพิ�ม(ลด)ใน  งบกาํไรขาดทุน  31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2562  นโยบายบญัชี  งบกาํไรขาดทุน  เบด็เสรจ็  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2562  นโยบายบญัชี  งบกาํไรขาดทุน  เบด็เสรจ็  พ.ศ. 2562 

  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
           

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี           

ค่าเผื�อผลขาดทุน 15,438,763 -        (9,608,702) -       5,830,061 14,106,660 -       (9,063,429) -       5,043,231 

สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน - ลขิสทิธิ �ละคร 39,281,977 -        (1,752,332) -       37,529,645 57,125 -       (57,143) -       (18) 

ผลแตกต่างชั �วคราวระหวา่งมูลค่าคงเหลอื           

   ของสนิคา้คงเหลอืในงบแสดงฐานะการเงนิรวม           

   และฐานภาษ ี 277,312 -       2,455,921  -       2,733,233 -       -       -       -       -       

ค่าเผื�อสนิคา้ลา้สมยั 5,510,417 -       1,199,397 -       6,709,814 162,784 -       -       -       162,784 

ค่าใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื�นความถี�และ           

   ประกอบกจิการโทรทศัน์ 6,485,322 -       140,728,288 -       147,213,610 -       -       -       -       -       

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 19,222,480 -       8,459,175 4,424,730 32,106,385 14,998,038 -       5,468,169 2,208,565 22,674,772 

ขาดทุนสะสมทางภาษ ี 81,252,608 -       (38,420,455) -       42,832,153 25,483,244 -       (25,483,244) -       -       

ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของเงนิลงทุน 59,261,621 -       (367,429) -       58,894,192 59,261,621 -       (367,430) -       58,894,191 

ค่าเสื�อมราคาอาคารและอุปกรณ์ 6,401,734 -       2,593,666 -       8,995,400 6,209,291 -       1,793,203 -       8,002,494 

   รวมสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 233,132,234 -       105,287,529 4,424,730 342,844,493 120,278,763 -       (27,709,874) 2,208,565 94,777,454 
           

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี           

ทรพัยส์นิภายใตส้ญัญาเชา่การเงนิ (1,522,803) -       90,979 -       (1,431,824) (1,522,803) -       90,979 -       (1,431,824) 

สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน - ลขิสทิธเ์พลง -       -       (254) -       (254) -       -       (254) -       (254) 

สนิทรพัย์ตามสญัญา -       (6,462,726) 5,740,504 -       (722,222) -       (4,449,792) 3,727,570 -       (722,222) 

ส่วนที�ลดจากการยกเวน้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต -       -       (139,893,780) -       (139,893,780) -       -       -       -       -       

   รวมหนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (1,522,803) (6,462,726) (134,062,551) -       (142,048,080) (1,522,803) (4,449,792) 3,818,295 -       (2,154,300) 

           

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี(สุทธ)ิ 231,609,431 (6,462,726) (28,775,022) 4,424,730 200,796,413 118,755,960 (4,449,792) (23,891,579) 2,208,565 92,623,154 
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23 เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น 
 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
   บาท  บาท  บาท  บาท 
      

เจา้หนี�การคา้  711,179,947 251,134,319 33,116,083 47,708,697 
เจา้หนี�อื�น  49,931,359 63,133,433 22,326,722 60,158,655 
หนี�สนิที�เกดิจากสญัญา  38,956,681 44,826,672 13,804,682 25,623,330 
คา่ใชจ้า่ยคา้งจ่าย      
   - คา่นายหน้าและคา่ใชจ้า่ย      
         สง่เสรมิการขายคา้งจา่ย  89,538,914 149,899,713 11,218,895 68,969,004 
   - คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ยโครงการ  40,351,058 73,508,613 6,943,915 17,272,918 
   - ดอกเบี�ยคา้งจา่ย  166,984 241,590 839,009 298,922 
   - คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ยอื�นๆ  85,936,034 68,397,831 25,928,017 22,023,330 
   - เงนิปันผล  24,525 24,525 -       -       

  1,016,085,502 651,166,696 114,177,323 242,054,856 
 

หนี�สินที�เกิดจากสญัญา 

 
กลุ่มกจิการรบัรูห้นี�สนิที�เกดิจากสญัญาบรกิารที�ทํากบัลูกคา้ดงัต่อไปนี� 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท 

หนี�สนิที�เกดิจากสญัญา     

   - หมนุเวยีน 38,956,681 44,826,672 13,804,682 25,623,330 

   - ไมห่มนุเวยีน -      -       -       -       

 38,956,681 44,826,672 13,804,682 25,623,330 

 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2563 กลุ่มบรษิทัรบัรูร้ายได้จากการขายและบรกิารที�เคยรวมอยู่ในหนี�สนิที�เกิดจากสญัญาที�ยกมาต้นงวด 

เป็นจาํนวน 44,826,672 บาท และ 25,623,330 บาทในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการตามลําดบั 

 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2562 กลุ่มบรษิทัรบัรูร้ายได้จากการขายและบรกิารที�เคยรวมอยู่ในหนี�สนิที�เกิดจากสญัญาที�ยกมาต้นงวด 

เป็นจาํนวน 65,036,938 บาท และ 26,753,534 บาทในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการตามลําดบั 
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24 หนี�สินตามสญัญาเช่า (สทุธิ) 

 

กลุ่มบริษทัได้ทําสญัญาเช่าเพื�อเช่าสินทรพัย์เพื�อใช้ในการดําเนินกิจการ โดยมีกําหนดชําระค่าเช่าตามที�ระบุในสญัญา ณ วนัที�  

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ยอดหนี�สนิตามสญัญาเช่า มรีายละเอยีดดงันี� 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 

  บาท  บาท  บาท  บาท 

     

หนี�สนิตามสญัญาเช่า 496,363,700 9,697,513 251,580,374 9,697,513 

หกั  ดอกเบี�ยจา่ยรอตดับญัช ี (46,306,728) (387,082) (23,684,327) (387,082) 

มลูคา่ปัจจบุนัของหนี�สนิตามสญัญาเช่า 450,056,972 9,310,431 227,896,047 9,310,431 

หกั  ส่วนที�ถงึกําหนดชําระภายในหนึ�งปี (สทุธ)ิ (83,311,020) (6,729,866) (42,197,064) (6,729,866) 

 366,745,952 2,580,565 185,698,983 2,580,565 

 

จาํนวนเงนิขั �นตํ�าที�ตอ้งจา่ยสาํหรบัสญัญาเช่าการเงนิขา้งตน้ มดีงันี� 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 

หนี�สนิตามสญัญาเช่าถงึกําหนดชําระ  บาท  บาท  บาท  บาท 

     

  - ภายใน 1 ปี 99,486,387 7,019,521 50,410,584 7,019,521 

  - เกนิ 1 ปี แต่ไมเ่กนิ 5 ปี 385,262,289 2,677,992 193,909,128 2,677,992 

  - 5 ปีขึ�นไป 11,615,024 -       7,260,662 -       

 496,363,700 9,697,513 251,580,374 9,697,513 

 

มูลค่ายุตธิรรมของหนี�สนิตามสญัญาเช่า ในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการจํานวน 465,817,343 บาท และ 232,119,494 บาท 
ตามลําดบั คํานวณจากกระแสเงนิสดในอนาคตซึ�งคิดลดด้วยอตัราดอกเบี�ยตลาดที�อตัราร้อยละ 3.25 และอยู่ในข้อมูลระดบั 2 ของ

ลําดบัขั �นมลูคา่ยตุธิรรม 
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25 เงินกู้ยืมระยะสั �นจากสถาบนัการเงิน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ตั �วสญัญาใชเ้งนิ 540,000,000 450,000,000 350,000,000 320,000,000 

 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 เงนิกู้ยมืระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิเป็นตั �วสญัญาใช้เงนิที�ต่ออายุได้ในสกุลเงนิบาท มอีตัราดอกเบี�ย 

เงนิกู้ยมืในระหว่างอตัรารอ้ยละ 1.90 ถงึรอ้ยละ 2.00 ต่อปี (พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 2.50 ถงึรอ้ยละ 2.70 ต่อปี) ตั �วสญัญาใช้เงนิดงักล่าว
จะครบกําหนดชําระคืนในระหว่างเดอืนมกราคม ถึงเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2564 (พ.ศ. 2562 : กําหนดชําระคืนในระหว่างเดอืนมกราคม  

ถงึเดอืนกุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563) 

 

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิสาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มกีารเปลี�ยนแปลงดงันี� 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 

ตั �วสญัญาใช้เงิน  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ราคาตามบญัชสีทุธติน้ปี 450,000,000 240,000,000 320,000,000 240,000,000 

เงนิกูย้มืเพิ�ม 4,310,000,000 1,150,000,000 2,930,000,000 920,000,000 

ชําระคนืเงนิกูย้มื (4,220,000,000) (940,000,000) (2,900,000,000) (840,000,000) 

ราคาตามบญัชสีทุธปิลายปี 540,000,000 450,000,000 350,000,000 320,000,000 

 

26 ภาษีมลูค่าเพิ�ม 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ภาษขีายยงัไมถ่งึกําหนดชําระ (64,195,763) (58,616,704) (31,727,468) (32,282,597) 

ภาษซีื�อยงัไมถ่งึกําหนดชําระ 52,567,237 36,935,397 2,446,658 5,356,580 

ภาษมีลูคา่เพิ�มรอรบัคนื 10,784,470 3,127,206 47,736 47,736 

ภาษมีลูคา่เพิ�มคา้งจา่ย (11,429,465) (7,832,104) (4,074,620) (6,090,533) 

 (12,273,521) (26,386,205) (33,307,694) (32,968,814) 
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ภาษมีลูคา่เพิ�มแสดงรายการสทุธติามหน่วยภาษ ีณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ดงันี� 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 

  บาท  บาท  บาท  บาท 

     

ภาษมีลูคา่เพิ�ม (สนิทรพัย)์ 24,610,076 8,610,259 -       -       

ภาษมีลูคา่เพิ�ม (หนี�สนิ) (36,883,597) (34,996,464) (33,307,694) (32,968,814) 

 (12,273,521) (26,386,205) (33,307,694) (32,968,814) 

 

27 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิมรีายการเคลื�อนไหวสําหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มดีงันี�  

 

 งบการเงินรวม 

  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 

  บาท  บาท 

   

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 1 มกราคม 316,085,000 396,085,000 

จา่ยชําระคนืระหวา่งปี (80,000,000) (80,000,000) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 31 ธนัวาคม  236,085,000 316,085,000 

 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มบรษิทัมวีงเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิแห่งหนึ�งจํานวน 300 ลา้นบาท (พ.ศ. 2562 : จาํนวน 

1,600 ลา้นบาท) อตัราดอกเบี�ย MLR ลบดว้ยรอ้ยละคงที�ตามสญัญา โดยชําระคนืเงนิตน้งวดแรกในวนัครบกําหนดระยะเวลา 25 เดอืน

นับจากวนัเบิกเงนิกู้คร ั �งแรกในวนัที� 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 และงวดต่อไป ชําระเป็นรายไตรมาส ทั �งนี� กําหนดชําระคนืดอกเบี�ย
ทั �งหมดภายใน 132 เดอืน นบัตั �งแต่วนัเบกิเงนิกูค้ร ั �งแรก 

 

อตัราดอกเบี�ยที�แทจ้รงิ ณ วนัที�ในงบแสดงฐานะการเงนิ มดีงันี� 

 

 งบการเงินรวม 

  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 

  ร้อยละต่อปี  ร้อยละต่อปี 

   

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  4.04  4.00 
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ราคาตามบญัชแีละมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิกูย้มืระยะยาว มดีงันี� 

 

 งบการเงินรวม 

 ราคาตามบญัชี มลูค่ายติุธรรม 

  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 

  บาท  บาท  บาท  บาท 

     

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 236,085,000 316,085,000 236,072,235 316,085,000 

 236,085,000 316,085,000 236,072,235 316,085,000 

 

มลูคา่ยตุธิรรมของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบญัการเงนิมจีาํนวน 236,072,235 บาท คาํนวณจากกระแสเงนิสดในอนาคตซึ�งคดิลดด้วย

อตัราดอกเบี�ยตลาดที�อตัรารอ้ยละ 3.25 และอยูใ่นขอ้มลูระดบั 2 ของลําดบัขั �นมลูคา่ยตุธิรรม 
 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 กําหนดระยะเวลาชําระคนืเงนิต้นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ สรปุไดด้งันี�  

 

  งบการเงินรวม 

   พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 

ถึงกาํหนดชาํระภายในปีสิ�นสดุ   บาท  บาท 

    

ครบกําหนดชําระภายในไมเ่กนิ 1 ปี  80,000,000 80,000,000 

ครบกําหนดชําระเกนิ 1 ปี แต่ไมเ่กนิ 5 ปี  156,085,000 236,085,000 

  236,085,000 316,085,000 

 

28 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 

 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี� 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 

  บาท  บาท  บาท  บาท 

     

งบแสดงฐานะการเงนิ     

   ผลประโยชน์เมื�อเกษยีณอาย ุ 170,653,648 163,964,704 100,858,435 105,976,538 

     

กําไรหรอืขาดทุนที�รวมอยู่ในกําไรจากการดําเนินงาน     

   ผลประโยชน์เมื�อเกษยีณอาย ุ 12,808,703 42,550,274 6,665,211 27,595,243 

การวดัมลูคา่ใหมส่าํหรบัผลประโยชน์     

   เมื�อเกษยีนอาย ุ (5,914,159) 22,123,651 (6,349,270) 11,042,823 
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รายการเคลื�อนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์ที�กําหนดไวร้ะหวา่งปีมดีงันี� 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 

  บาท  บาท  บาท  บาท 

     

ยอดตน้ปี 163,964,704 99,545,179 105,976,538 78,422,968 

ผลกระทบการเปลี�ยนแปลงพระราชบญัญตั ิ     

   คุม้ครองแรงงานหนี�สนิในระหวา่งปี -       26,473,733 -       18,219,573 

ตน้ทุนบรกิารปัจจบุนั 15,706,413 12,972,199 7,397,204 7,297,616 

ตน้ทุนบรกิารในอดตี (5,207,649) -       (2,017,161) -       

ตน้ทุนดอกเบี�ย 2,309,939 3,104,342 1,285,168 2,078,054 

ขาดทุนที�เกดิจากการเปลี�ยนแปลง     

   ขอ้สมมตดิา้นประชากรศาสตร ์ 13,160,964 -       5,747,698 -       

(กําไร)ขาดทุนที�เกดิจากการเปลี�ยนแปลง     

   ขอ้สมมตทิางการเงนิ (2,785,763) 22,123,651 (874,822) 11,042,823 

(กําไร)ที�เกดิจากการปรบัปรงุจาก     

   ประสบการณ์ (16,289,360) -       (11,222,146) -       

โอนยา้ยระหวา่งกลุ่มบรษิทั -       -       (5,434,044) (10,830,096) 

จา่ยพนกังานเกษยีณอาย ุ (205,600) (254,400) -       (254,400) 

ยอดปลายปี  170,653,648 163,964,704 100,858,435 105,976,538 

 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 

   

อตัราคดิลด รอ้ยละ 0.52 - 3.03  รอ้ยละ 1.36 - 2.50 

อตัราการเพิ�มของเงนิเดอืน รอ้ยละ 7.00  รอ้ยละ 7.00 - 7.50 

อตัราการลาออก รอ้ยละ 0.00 - 20.00  รอ้ยละ 0.00 - 25.00 

อตัราการตาย รอ้ยละ 3.00  รอ้ยละ 1.00 

อตัราเงนิเฟ้อ รอ้ยละ 2.50  รอ้ยละ 2.50 
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การวเิคราะหค์วามอ่อนไหวของขอ้สมมตหิลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั 

 

  ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงานเพิ�มขึ�น (ลดลง) 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 การเปลี�ยนแปลงใน  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 

 ข้อสมมติฐาน  บาท  บาท  บาท  บาท 
      

อตัราคดิลด  เพิ�มขึ�นรอ้ยละ 1 (16,972,444) (16,961,393) (8,087,540) (9,378,696) 

อตัราคดิลด  ลดลงรอ้ยละ 1 19,734,544 19,861,448 9,181,124 10,841,701 

อตัราการเพิ�มของเงนิเดอืน  เพิ�มขึ�นรอ้ยละ 1 18,643,496 20,299,726 8,738,318 11,238,395 

อตัราการเพิ�มของเงนิเดอืน  ลดลงรอ้ยละ 1 (16,339,768) (17,687,313) (7,778,001) (9,920,779) 

อตัราการลาออก  เพิ�มขึ�นรอ้ยละ 20 (18,340,339) (20,753,855) (8,049,180) (10,683,656) 

อตัราการลาออก  ลดลงรอ้ยละ 20 22,566,813 26,227,062 9,582,117 13,071,863 

อตัราการตาย  เพิ�มขึ�นรอ้ยละ 1 606,188 560,534 273,780 300,550 

อตัราการตาย  ลดลงรอ้ยละ 1 (681,928) (625,509) (304,624) (332,465) 

 

การวเิคราะหค์วามอ่อนไหวขา้งตน้นี�อา้งองิจากการเปลี�ยนแปลงขอ้สมมต ิขณะที�ใหข้อ้สมมตอิื�นคงที� ในทางปฏบิตัสิถานการณ์ดงักล่าว

ยากที�จะเกิดขึ�น และการเปลี�ยนแปลงในข้อสมมติอาจมีความสมัพนัธ์กัน ในการคํานวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของภาระผูกพนั

ผลประโยชน์ที�กําหนดไวท้ี�มตี่อการเปลี�ยนแปลงในขอ้สมมตหิลกัไดใ้ช้วธิคีดิลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการไว ้
 

เมื�อวนัที� 5 เมษายน พ.ศ. 2562 พระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงานฉบบัแก้ไขได้ถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยมีผลบงัคบัใช ้

เมื�อพน้กําหนด 30 วนันบัแต่วนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา การเปลี�ยนแปลงที�สําคญัไดแ้ก่ คา่ชดเชยสําหรบัพนักงานที�เกษยีณอายุ

และมอีายุงานมากกว่าหรอืเท่ากบั 20 ปี ซึ�งเปลี�ยนจากจํานวน 300 วนัของค่าจา้งอตัราสุดท้าย เป็น 400 วนัของค่าจา้งอตัราสุดท้าย 

กลุ่มบรษิทัไดร้บัรูผ้ลกระทบดงักล่าวทั �งจํานวนแล้วในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวมและงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการสําหรบัปี

สิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

 

29 ทุนเรือนหุ้น 

 
29.1 ทุนเรอืนหุน้และสว่นเกนิมลูคา่หุน้ 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ทุนจดทะเบียน จาํนวนหุ้นสามญั หุ้นสามญั ส่วนเกินมลุค่าหุ้น 

 หุ้น หุ้น บาท บาท 
     

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2562 1,203,270,516 1,010,149,192 1,010,149,192 258,257,595 

การออกหุน้ 2,000,000 5,619,310 5,619,310 64,429,859 

ลดทุนจดทะเบยีน (43,273,300) (43,273,300) (43,273,300) (600,184) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 1,161,997,216 972,495,202 972,495,202 322,087,270 

การออกหุน้ -       1,744 1,744 19,955 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 1,161,997,216 972,496,946 972,496,946 322,107,225 
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29.2 การเพิ�มทุนจดทะเบยีนของบรษิทั 

 
เมื�อวนัที� 9 เมษายน พ.ศ. 2562 ที�ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี พ.ศ. 2562 มีมติอนุมตัิให้เพิ�มทุนจดทะเบียนจํานวน 

2,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จํานวน 2,000,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื�อรองรบัการปรบัราคา 

ใช้สทิธ ิและอตัราใช้สทิธใิหม่ของใบสําคญัแสดงสทิธซิื�อหุ้น ซึ�งบรษิทัได้จดทะเบียนเพิ�มทุนจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย ์

เมื�อวนัที� 25 เมษายน พ.ศ. 2562  
 

เมื�อวนัที� 30 เมษายน พ.ศ. 2562 มีผู้แสดงความจํานงในการใช้สทิธิใบสําคญัแสดงสิทธิจํานวน 5,602,622 หน่วย เพื�อซื�อ 

หุน้สามญั จาํนวน 5,618,306 หุน้ ราคาใชส้ทิธหิน่วยละ 12.4658 บาท รวมเป็นจาํนวนทั �งสิ�น 70,036,679 บาท ซึ�งบรษิทัไดร้บั
ชําระแลว้ เตม็จาํนวนและไดจ้ดทะเบยีนเพิ�มทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์มื�อวนัที� 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

 

เมื�อวนัที� 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 มผีูแ้สดงความจํานงในการใช้สทิธใิบสําคญัแสดงสทิธจิํานวน 1,000 หน่วย เพื�อซื�อหุน้สามญั 

จํานวน 1,004 หุ้น ราคาใช้สิทธิหน่วยละ 12.4419 บาท รวมเป็นจํานวนทั �งสิ�น 12,492 บาท ซึ�งบริษัทได้ร ับชําระแล้ว  
เตม็จาํนวนและไดจ้ดทะเบยีนเพิ�มทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์มื�อวนัที� 7 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 

 

เมื�อวนัที� 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 มผีูแ้สดงความจํานงในการใช้สทิธใิบสําคญัแสดงสทิธจิํานวน 1,738 หน่วย เพื�อซื�อหุน้สามญั 

จาํนวน 1,744 หุน้ ราคาใชส้ทิธหิน่วยละ 12.4419 บาท รวมเป็นจํานวนทั �งสิ�น 21,698.67 บาท ซึ�งบรษิทัไดร้บัชําระแล้วเตม็จํานวน
และไดจ้ดทะเบยีนเพิ�มทุนชําระแล้วกบักระทรวงพาณิชยเ์มื�อวนัที� 1 มถิุนายน พ.ศ. 2563 

 

29.3 การลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั 

 
เมื�อวนัที� 22 สงิหาคม พ.ศ. 2562 บรษิทัได้จดทะเบียนลดทุนชําระแล้วสําหรบัหุ้นสามญัซื�อคนืที�ไม่สามารถจําหน่ายไดห้มด 

ภายในระยะเวลาที�กําหนดไวเ้ป็นจาํนวน 43,273,300 หุน้ ต่อกรมพฒันาธรุกจิการคา้กระทรวงพาณิชย ์(หมายเหตุ 28.5) 

 

29.4 ใบสาํคญัแสดงสทิธซิื�อหุน้ 

 
ใบสําคญัแสดงสทิธทิี�จะซื�อหุน้สามญัของบรษิทั อารเ์อส จํากดั (มหาชน) สําหรบัสําหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

และ พ.ศ. 2562 ดงันี� 
 

  งบการเงินรวม/ 

  งบการเงิน 

ใบสาํคญัแสดงสทิธริุน่ที� 3 (RS-W3)  เฉพาะกิจการ 

  หน่วย 
  

ใบสาํคญัแสดงสทิธทิี�จดัสรรใหผู้ถ้อืหุน้ ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2562 193,121,214 

ใบสาํคญัแสดงสทิธทิี�ถูกใช ้ (5,603,622) 

จาํนวนใบสาํคญัแสดงสทิธคิงเหลอื ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 187,517,592 

ใบสาํคญัแสดงสทิธทิี�ถูกใช ้ (1,738) 

จาํนวนใบสาํคญัแสดงสทิธคิงเหลอื ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 187,515,854 
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เนื�องจากเมื�อวนัที� 15 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2562 ที�ประชุมคณะกรรมการบรษิทัครั �งที� 1/2562 มมีตเิสนอที�ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 

ประจําปี พ.ศ. 2562 พิจารณาอนุมตัิให้จ่ายเงินปันผลประจําปี พ.ศ. 2561 ซึ�งการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวเป็นผลให้บริษทั 
ต้องดําเนินการปรบัราคาใช้สทิธแิละอตัราใช้สทิธใิหม่ของใบสําคญัแสดงสทิธซิื�อหุ้น โดยเมื�อวนัที� 27 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2562 

บรษิทัได้ ประกาศรายละเอียดการใช้สทิธซิื�อหุ้นตามใบสําคญัแสดงสทิธโิดยเปลี�ยนแปลงราคาใช้สทิธเิดมิจาก 12.483 บาท 

ต่อ 1 หุน้สามญั เป็น 12.4658 บาทต่อ 1 หุน้สามญั และ อตัราการใช้สทิธเิดมิจาก 1 หน่วย ต่อ 1.0014 หุน้สามญั เป็น 1 หน่วย 

ต่อ 1.0028 หุน้สามญั ซึ�งจะมผีลต่อการใชส้ทิธใินวนัที� 28 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2562  
 

เมื�อวนัที� 30 เมษายน พ.ศ. 2562 มีผู้แสดงความจํานงในการใช้สทิธิใบสําคญัแสดงสิทธิจํานวน 5,602,622 หน่วย เพื�อซื�อ 

หุน้สามญั จาํนวน 5,618,306 หุน้ ราคาใชส้ทิธหิน่วยละ 12.4658 บาท รวมเป็นจาํนวนทั �งสิ�น 70,036,679 บาท ซึ�งบรษิทัไดร้บั

ชําระแลว้ เตม็จาํนวนและจดทะเบยีนเพิ�มทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์มื�อวนัที� 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
 

เมื�อวนัที� 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 มผีูแ้สดงความจํานงในการใช้สทิธใิบสําคญัแสดงสทิธจิํานวน 1,000 หน่วย เพื�อซื�อหุน้สามญั 

จํานวน 1,004 หุ้น ราคาใช้สิทธิหน่วยละ 12.4419 บาท รวมเป็นจํานวนทั �งสิ�น 12,492 บาท ซึ�งบริษัทได้ร ับชําระแล้ว  

เตม็จาํนวนและไดจ้ดทะเบยีนเพิ�มทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์มื�อวนัที� 7 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 
 

เมื�อวนัที� 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ซึ�งเป็นวนักําหนดใช้สทิธคิรั �งสุดท้าย มผีูแ้สดงความจํานงในการใช้สทิธใิบสําคญัแสดงสิทธิ

จํานวน 1,738 หน่วย เพื�อซื�อหุ้นสามญั จํานวน 1,744 หุน้ ราคาใช้สทิธหิน่วยละ 12.4419 บาท รวมเป็นจํานวนทั �งสิ �น 

21,698.67 บาท ซึ�งบรษิทัไดร้บัชําระแล้ว เต็มจํานวนและได้จดทะเบียนเพิ�มทุนชําระแล้วกบักระทรวงพาณิชย์เมื�อวนัที�  

1 มถิุนายน พ.ศ. 2563 
 

29.5 หุน้สามญัซื�อคนื/สาํรองหุน้สามญัซื�อคนื 
 

รายการเคลื�อนไหวของหุ้นสามญัซื�อคนืและส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญัซื�อคนืสําหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ 

พ.ศ. 2562 เป็นดงันี� 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

   มลูค่าของ  ส่วนเกินมลูค่า 

   หุ้นสามญัซื�อคืน หุ้นสามญัซื�อคืน 

  จาํนวนหุ้น  บาท  บาท 
    

ยอดคงเหลอืตน้ปี ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2562 43,273,300 465,274,840 (600,184) 

ลดทุนชําระแลว้ (43,273,300) (465,274,840) 600,184 

ยอดคงเหลอืปลายปี ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 -       -       -       

ซื�อคนื 15,000,000 160,158,220 -       

ยอดคงเหลอืปลายปี ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 15,000,000 160,158,220 -       
 

ณ วนัที� 13 สงิหาคม พ.ศ 2562 ที�ประชุมคณะกรรมการบรษิทัครั �งที� 4/2562 อนุมตักิารจดทะเบยีนลดทุนชําระแลว้สําหรบัหุน้

สามญัซื�อคนืที�ไม่สามารถจําหน่ายได้หมดภายในระยะเวลาที�กําหนดไว ้จํานวน 43,273,300 หุน้ ต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า 

กระทรวงพาณิชย ์ณ วนัที� 22 สงิหาคม พ.ศ. 2562 บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนลดทุนชําระแล้วสําหรบัหุน้สามญัซื�อคนืที�ไม่สามารถ 
จําหน่ายได้หมดภายในระยะเวลาที�กําหนดไว้เป็นจํานวน 43,273,300 หุ้น ต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

(หมายเหตุ 29.3) 
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ณ วนัที� 18 ธนัวาคม พ.ศ 2562 ที�ประชุมคณะกรรมการบรษิทัครั �งที� 6/2562 มมีตใิหบ้รษิทัดําเนินการซื�อหุน้คนื โดยมรีายละเอียด

ดงันี� 
 

 วงเงนิสงูสดุที�ใชใ้นการซื�อหุน้คนืไมเ่กนิ 200 ลา้นบาท 

 จาํนวนหุน้ที�จะซื�อคนืไมเ่กนิ 15 ลา้นหุน้ มลูคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท จาํนวนหุน้ที�จะซื�อคนืไม่เกนิรอ้ยละ 1.54 ของหุน้ที�

จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั �งหมด 

 วธิกีารในการซื�อหุน้คนืโดยซื�อในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 กําหนดระยะเวลาที�จะซื�อหุน้คนืภายในระยะเวลา 6 เดอืนนบัตั �งแต่วนัที� 2 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึ วนัที� 1 กรกฏาคม พ.ศ. 2563 

 หลกัเกณฑ์ในการกําหนดราคาหุ้นที�จะซื�อคนื โดยให้นําราคาหุ้นเฉลี�ยย้อนหลงั 30 วนัก่อนที�บรษิทัจะทําการเปิดเผย

ขอ้มูลมาประกอบการพจิารณากําหนดราคาซื�อคนื ราคาซื�อคนืจะไม่เกินกว่าราคาปิดของหุ้นเฉลี�ย 5 วนัทําการซื�อขายก่อน

หน้าวนัที�ทําการซื�อขายในแต่ละครั �งบวกด้วยจํานวนรอ้ยละ 15 ของราคาปิดเฉลี�ยดงักล่าว ทั �งนี�ราคาหุน้เฉลี�ยยอ้นหลงั 

30 ตั �งแต่วนัที� 4 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 ถงึวนัที� 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 เท่ากบั 13.67 บาทต่อหุน้ 
 

ในระหว่างเดอืนมกราคม ถงึเดอืนกนัยายน พ.ศ. 2563 บรษิทัไดซ้ื�อหุน้ทุนซื�อคนืจํานวน 15,000,000 หุน้ ในราคาระหว่างหุ้นละ 10.20 บาท 

ถงึ 11.90 บาท รวมเป็นจาํนวนเงนิ 160,158,220 บาท 
 

30 การจ่ายเงินปันผล 
 

ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี พ.ศ. 2562 เมื�อวนัที� 9 เมษายน พ.ศ. 2562 ที�ประชุมไดม้มีตอินุมตัจิ่ายเงนิปันผลสาํหรบัผลการ
ดําเนินงานประจําปี พ.ศ. 2561 ในอตัราหุน้ละ 0.20 บาท เป็นจํานวนเงนิรวม 193,374,458 บาท ซึ�งบรษิทัไดจ้่ายเงนิปันผลดงักล่าว

ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที� 25 เมษายน พ.ศ. 2562  
 

ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครั �งที� 4/2562 เมื�อวนัที� 13 สงิหาคม พ.ศ. 2562 ที�ประชุมไดม้มีตอินุมตัจิา่ยเงนิปันผลระหวา่งกาล 

สําหรบังวดหกเดอืนสิ�นสุด ณ วนัที� 30 มถิุนายน พ.ศ. 2562 ในอตัราหุน้ละ 0.20 บาท เป็นจํานวนเงนิรวม 194,498,100 บาท ซึ�งบรษิทั

ไดจ้า่ยเงนิปันผลดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที� 12 กนัยายน พ.ศ. 2562 
 

ในที�ประชุมกรรมการบรษิทัครั �งที� 3/2563 เมื�อวนัที� 26 มนีาคม พ.ศ 2563 ที�ประชุมได้มมีติอนุมตัิจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลแทนการจ่าย 

เงนิปันผลประจําปีในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นจํานวนเงนิรวม 95,824,270 บาท ซึ�งบรษิทัไดจ้่ายเงนิปันผลดงักล่าวให้แก่ผู้ถอืหุน้ในวนัที� 
24 เมษายน พ.ศ. 2563 
 

31 สาํรองตามกฎหมาย 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ณ วนัที� 1 มกราคม 120,327,052 120,327,052 120,327,052 120,327,052 

จดัสรรระหวา่งปี -       -       -       -       

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 120,327,052 120,327,052 120,327,052 120,327,052 
 

ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 บรษิทัต้องกนัเงนิสํารองตามกฎหมายอย่างน้อยรอ้ยละ 5 ของกําไรสุทธ ิหลงัจากหกัส่วน

ของขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกวา่สาํรองนี�จะมมีลูคา่ไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน สาํรองนี�ไมส่ามารถนําไปจา่ยเงนิปันผลได ้ 
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32 รายได้อื�น 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

กําไรจากการจาํหน่ายอาคารและ      

   อุปกรณ์ และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 845,520 -       893,449 329,429 

รายไดด้อกเบี�ย 486,454 1,195,205 20,955,242 30,058,081 

รายไดเ้งนิปันผล (หมายเหตุ 15) -       -       16,747,990 45,419,936 

รายไดจ้ากการบรหิารจดัการ (หมายเหตุ 37 ก)) -       -       -       387,015,063 

รายไดจ้ากการชนะคด ี 2,140,154 -       -       -       

รายไดจ้ากการละเมดิลขิสทิธิ � 46,729 292,166 -       -       

รายไดส้นบัสนุนการบรรยายภาพและเสยีงจาก กสทช. 5,790,338 -       -       -       

รายไดจ้ากศูนยอ์าหาร 5,652,487 -       5,652,487 -       

กําไรจากการปิดบรษิทัยอ่ย 16,693 -       16,693 -       

รายไดอ้ื�น 1,925,403 9,232,523 719,874 722,519 

 16,903,778 10,719,894 44,985,735 463,545,028 
 

33 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
 

ค่าใช้จ่ายที�สําคญัสําหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ถูกจดัประเภทตามลกัษณะดงัต่อไปนี� ซึ�งแสดงรวมไว้ใน

กําไร(ขาดทุน)ก่อนตน้ทุนทางการเงนิและภาษเีงนิไดม้ดีงัต่อไปนี� 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

การเปลี�ยนแปลงในสนิคา้สาํเรจ็รปู     

   และงานระหวา่งทํา 64,975,051 12,679,546 4,031,372 (989,597) 

ตน้ทุนบรกิารและวตัถุดบิใชไ้ป 1,401,739,943 1,359,969,933 379,611,173 344,999,984 

คา่ใชจ้า่ยพนกังาน 727,546,250 722,559,402 270,798,489 318,029,104 

คา่เสื�อมราคา (หมายเหตุ 17 และ 18) 175,087,247 101,174,868 107,737,264 84,401,507 

คา่ตดัจาํหน่าย (หมายเหตุ 18, 19 และ 20) 359,025,026 475,504,973 25,632,472 28,729,854 

คา่เช่าและคา่สาธารณูปโภค 128,050,385 134,270,410 58,653,075 94,875,000 

คา่ใชจ้า่ยในการสง่เสรมิการขายและโฆษณา 300,006,813 221,194,184 7,975,044 39,130,845 

ขาดทุน(กลบัรายการ)จากการทําลายสนิคา้     

   และคา่เผื�อสนิคา้ลา้สมยั (2,127,781) 5,996,985 -       -       

คา่ขนสง่ 107,888,313 92,684,174 -       -       
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34 ต้นทุนทางการเงิน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ดอกเบี�ยจา่ยเงนิกูย้มืระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิ (19,358,814) (21,391,785) (6,549,216) (4,079,739) 
ดอกเบี�ยจา่ยเงนิกูย้มืระยะสั �นจากกจิการ     

   ที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 37 ก)) -       -       (3,689,220) (3,152,402) 

ดอกเบี�ยจา่ยหนี�สนิภายใตส้ญัญาเช่า (16,752,498) (752,311) (8,461,161) (752,311) 

ดอกเบี�ยจา่ยจากคา่ใบอนุญาตใหใ้ช้คลื�นความถี�     
   และประกอบกจิการโทรทศัน์ตดัจา่ย -       (12,487,563) -       -       

 (36,111,312) (34,631,659) (18,699,597) (7,984,452) 

 

35 ภาษีเงินได้ 

 

รายการกระทบยอดภาษเีงนิไดส้ําหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี� 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ภาษเีงนิไดใ้นงวดปัจจบุนัสาํหรบักําไรทางภาษสีาํหรบัปี (61,282,681) (68,318,821) (36,871,554) (57,728,608) 

ภาษเีงนิไดปี้ก่อนบนัทกึสงูไป 403,594 -       (337) -       

ภาษเีงนิไดปี้ก่อนบนัทกึตํ�าไป -       (80,895) -       -       

ตดัจาํหน่ายภาษเีงนิไดห้กั ณ ที�จา่ย     

   ที�คาดวา่จะไมไ่ดร้บัคนื (333,372)   (500,107) (144,106) (311,297) 

กลบัรายการคา่เผื�อภาษเีงนิไดถู้กหกั ณ ที�จา่ย     

   ที�คาดวา่จะไมไ่ดร้บัคนื (1,586) 223,149 -       -       

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช:ี     

   (เพิ�ม)ลดในสนิทรพัยภ์าษเีงนิได ้     
      รอการตดับญัช ี(หมายเหตุ 22) (82,624,667) 105,287,275 (6,611,619) (27,710,128) 
   เพิ�ม(ลด)ในหนี�สนิภาษเีงนิได ้     
      รอการตดับญัช ี(หมายเหตุ 22) 6,569,631 (134,062,297) 1,130,992 3,818,549 

รวม(คา่ใชจ้า่ย)รายไดภ้าษเีงนิได ้ (137,269,081) (97,451,696) (42,496,624) (81,931,484) 
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รายการกระทบยอดภาษเีงนิไดส้าํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี� 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

กําไรก่อนภาษทีางบญัช ี 665,546,724 461,846,487 229,716,331 447,150,408 
     

ภาษคีาํนวณจากอตัราภาษรีอ้ยละ 20 (133,109,345) (92,369,297) (45,943,266) (89,430,082) 
ผลกระทบ:     
คา่ใชจ้า่ยที�ไมส่ามารถหกัภาษ ี (2,482,310) (5,769,141) (2,471,212) (2,410,159) 
คา่ใชจ้า่ยที�สามารถหกัเพิ�มได ้ 2,382,572 2,284,577 1,785,533 2,093,130 
ผลแตกต่างชั �วคราวที�ไมไ่ดบ้นัทกึเป็นสนิทรพัย ์ 919,545 (717,998) 927,166 (434,797) 
คา่เผื�อเงนิลงทุนของบรษิทัรว่มและบรษิทัยอ่ย (8,179) 283 -       -       
รายไดท้ี�ไมต่อ้งเสยีภาษ ี- เงนิปันผลรบั -       -       3,349,598 9,083,988 
เงนิลดทุนของบรษิทัยอ่ย (5,040,000) (522,267) -       (522,267) 
ตดัจาํหน่ายภาษเีงนิไดถู้กหกั ณ ที�จา่ยที�คาดวา่     
   จะไมไ่ดร้บัคนื -       (500,107) (144,106) (311,297) 
กลบัรายการคา่เผื�อภาษเีงนิไดถู้กหกั ณ ที�จา่ยที�คาดว่า     
   จะไมไ่ดร้บัคนื (334,958) 223,149 -       -       
ภาษเีงนิไดปี้ก่อนบนัทกึสงู(ตํ�า)ไป 403,594 (80,895) (337) -       
ภาษเีงนิได ้ (137,269,081) (97,451,696) (42,496,624) (81,931,484) 

 

36 กาํไรต่อหุ้น 

 

36.1 กาํไรต่อหุ้นขั �นพื�นฐาน 
 

กําไรต่อหุ้นขั �นพื�นฐานคํานวณโดยการหารกําไรส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นสามญัด้วยจํานวนหุ้นสามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักที�

ออกจาํหน่ายในระหวา่งปี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

สว่นแบ่งกําไรที�เป็นของ     

   บรษิทัใหญ่ (บาท) 528,278,160 363,343,967 187,219,707 365,218,924 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก (หุน้) 959,600,398 970,508,702 959,600,398 970,508,702 

กําไรต่อหุน้ขั �นพื�นฐาน (บาท)  0.5505  0.3744  0.1951  0.3763 
 

  



บริษทั อารเ์อส จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

265 
 

36.2 กาํไรต่อหุ้นปรบัลด 

 

กําไรต่อหุ้นปรับลดคํานวณโดยปรับจํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี�ยที�ถือโดยบุคคลกลุ่มภายนอกในระหว่างปีปรับปรุง 

ดว้ยจํานวนหุน้สามญัเทยีบเท่าปรบัลดโดยสมมุตวิ่าหุน้สามญัเทยีบเท่าปรบัลดไดแ้ปลงเป็นหุน้สามญัทั �งหมด กลุ่มบรษิทัมหีุน้

สามญัเทยีบเท่าปรบัลดคอืใบสําคญัแสดงสทิธทิี�จะซื�อหุน้สามญั บรษิทัคาํนวณจํานวนหุน้เทยีบเท่าปรบัลดโดยพจิารณาจากมูลค่า
ยุตธิรรมซึ�งขึ�นอยู่กบัมูลค่าที�เป็นตวัเงนิของราคาตามสทิธซิื�อหุ้นที�มาพรอ้มกบัสทิธเิลอืกซื�อหุ้น (กําหนดจากราคาถวัเฉลี�ยของ 

หุ้นสามญัของบริษัทในระหว่างปี) การคํานวณนี�ทําขึ�นเพื�อกําหนดจํานวนหุ้นสามัญที�ต้องบวกเพิ�มกับหุ้นสามัญที�ถือโดย

บุคคลภายนอกในการคาํนวณกําไรต่อหุน้ปรบัลด โดยไมม่กีารปรบัปรงุกําไรแต่อยา่งใด 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

สว่นแบ่งกําไรที�เป็นของบรษิทัใหญ่ (บาท) 528,278,160 363,343,967 187,219,707 365,218,924 
     

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกั     

   ที�ออกจาํหน่ายและชําระแลว้ (หุน้) 959,600,398 970,508,702 959,600,398 970,508,702 

การปรบัปรงุ :     

   การใชส้ทิธขิองใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ -       43,507,317 -       43,507,317 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกั     

   ที�ใชใ้นการคํานวณกําไรต่อหุน้ปรบัลด (หุน้) 959,600,398 1,014,016,019 959,600,398 1,014,016,019 

กําไรต่อหุน้ปรบัลด (บาท)  0.5505  0.3583  0.1951  0.3602 

 

37 รายการกบับคุคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกนั 

 

บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกันกบับริษทัหมายถึง บุคคลหรือกิจการที�มีอํานาจควบคุมบริษทั หรือถูกควบคุมโดยบริษทัไม่ว่า 

จะเป็นโดยทางตรงหรอืทางอ้อม หรอือยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนักบับรษิทั รวมถงึบรษิทั ที�ทําหน้าที�ถอืหุน้ บรษิทัย่อยและกจิการ 
ที�เป็นบรษิทัย่อยในเครอืเดยีวกนั นอกจากนี� บุคคลหรอืกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนัยงัหมายรวมถงึ บรษิทัร่วมและบุคคลซึ�งถอืหุ้นที�มสีทิธิ

ออกเสยีงไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม และมอีทิธพิลอย่างเป็นสาระสําคญักบับรษิทั ผูบ้รหิารสําคญั กรรมการหรอืพนักงานของบรษิทั 

ตลอดทั �งสมาชกิในครอบครวัที�ใกลช้ดิกบับุคคลดงักล่าว และกจิการที�เกี�ยวขอ้งกบับุคคลเหล่านั �น 

 

ในการพจิารณาความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลหรอืกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนักบับรษิทัแต่ละรายการ บรษิทัคํานึงถงึเนื�อหาของความสมัพนัธ์

มากกวา่รปูแบบทางกฎหมาย 

 

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่มที�สาํคญัเปิดเผยในหมายเหตุ 15 และ หมายเหตุ 16 
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รายการกบับุคคลหรอืบรษิทัที�เกี�ยวขอ้งกนัที�สาํคญัที�นอกเหนือจากบรษิทัยอ่ยและบรษิทัร่วมสรปุได ้ดงันี� 

 
บคุคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกนั ลกัษณะธรุกิจ ลกัษณะความสมัพนัธ ์

   

บรษิทั เชษฐโชตศิกัดิ � จาํกดั ใหบ้รกิารเช่าสถานที� มผีูถ้อืหุน้และกรรมการร่วมกนั 

บรษิทั ไอเดยี เพาเวอร ์จาํกดั รบัจา้งจดักจิกรรม บรษิทัร่วม 

บรษิทั เมม็เบอรช์พิ จาํกดั ใหบ้รกิารเช่าสถานที� มผีูถ้อืหุน้และกรรมการร่วมกนั 

บรษิทั เชษฐโชต ิจาํกดั ใหบ้รกิารเช่าสถานที� มผีูถ้อืหุน้และกรรมการร่วมกนั 

ผูบ้รหิาร - บุคคลที�มอีํานาจและความรบัผดิชอบการวางแผน สั �งการและควบคุม
กจิกรรมต่างๆ ของกจิการไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม ทั �งนี� รวมถงึ

กรรมการของกลุ่มบรษิทั (ไมว่่าจะทาํหน้าที�ในระดบับรหิารหรอืไม)่ 

 

รายการที�สาํคญักบับคุคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกนั สามารถสรปุได้ดงันี� 

 

ก) รายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ยระหวา่งกลุ่มบรษิทักบับุคคลและกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนัสาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท 

     

รายการค้ากบับริษทัย่อย     

   รายไดธ้รุกจิสื�อ -       -       215,112,972 132,043,282 

   รายไดธ้รุกจิเพลง -       -       28,746,721 41,974,347 
   รายไดจ้ากการขายสนิคา้ -       -       -       27,670,300 

   รายไดจ้ากการบรหิารจดัการ -       -       428,809,910 387,015,063 

   รายไดเ้งนิปันผล -       -       16,747,990 45,419,936 
   ดอกเบี�ยรบั -       -       20,831,151 29,630,353 

   รายไดอ้ื�น -       -       14,620,782                                                                                                                 14,148,087 

   ตน้ทุนขายและบรกิาร -       -       50,586,538 58,702,344 

   คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร -       -       527,627 25,715,115 

   ตน้ทุนทางการเงนิดอกเบี�ยจา่ย      
      (หมายเหตุ 34) -       -       3,689,220 3,152,402 

     

รายการค้ากบักิจการที�เกี�ยวข้องกนั     

   ตน้ทุนขายและบรกิาร 41,832,827 31,827,150 8,387,277 21,509,710 

   คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 115,274,629 72,513,769 72,078,554 63,926,307 

   ตน้ทุนทางการเงนิดอกเบี�ยจา่ย 16,080,916 -       8,106,445 -       
   คา่ตอบแทนผูบ้รหิาร 139,914,709 114,250,288 88,018,658 89,872,987 
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ข) ยอดคงเหลอืที�เกดิจากลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท 

ลกูหนี�การค้า     

บรษิทัยอ่ย -       -       461,052,163 343,405,027 
กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั  4,766 -       4,766 -       

 4,766 -       461,056,929 343,405,027 

     

ดอกเบี�ยค้างรบั     

บรษิทัยอ่ย 2,489,884 2,489,884 5,887,331 6,957,047 

     

เงินมดัจาํ     

กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 16,144,598 -       6,997,124 -       

     

รายได้ค้างรบั     

บรษิทัยอ่ย -       -       19,783,021 1,061,772 
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ค) ยอดคงเหลอืที�เกดิจากเจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท 

เจ้าหนี�การค้า     

บรษิทัยอ่ย -       -       17,128,356 23,744,267 

     

เจ้าหนี�อื�น     

บรษิทัยอ่ย -       -       -       13,036,559 

กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 2,610,975 2,502,866 939,362 1,610,263 

 2,610,975 2,502,866 939,362 14,646,822 

     

รายได้รบัล่วงหน้า     

บรษิทัยอ่ย -       -       1,260,000 472,500 

     

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายโครงการ     
บรษิทัยอ่ย -       -       3,582,999 4,527,498 

     

ดอกเบี�ยค้างจ่าย     

บรษิทัยอ่ย -       -       824,434 270,429 

     

ค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายส่งเสริม     

   การขายค้างจ่าย     

บรษิทัยอ่ย -       -       17,119 26,218,379 

     

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื�นๆ     
กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 1,461,056 -       876,479 -       

     

หนี�สินภายใต้สญัญาเช่า     

กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 432,266,323 -       255,315,481 -       
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ง) เงนิใหกู้ย้มืระยะสั �นแก่กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั (สทุธ)ิ 
 

การเปลี�ยนแปลงของเงนิใหกู้้ยมืระยะสั �นแก่กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั สําหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ.2563 และ พ.ศ.2562 
มดีงันี� 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท 

     

ยอดยกมา 20,355,000 20,355,000 1,027,055,000 904,395,000 

เงนิใหกู้ย้มืเพิ�ม -       -       471,000,000 335,000,000 

รบัคนืเงนิกูย้มื -       -       (443,000,000) (210,000,000) 

ตดัจาํหน่ายในระหวา่งปี -       -       -       (2,340,000) 

 20,355,000 20,355,000 1,055,055,000 1,027,055,000 

หกั  คา่เผื�อหนี�สงสยัจะสญู (20,355,000) (20,355,000) (20,355,000) (20,355,000) 

ยอดยกไป -       -       1,034,700,000 1,006,700,000 
 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ยอดคงเหลอืของเงนิใหกู้ย้มืระยะสั �นแก่กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนัเป็นเงนิใหกู้้ยมืที�ไม่มหีลกัประกนัใน
สกุลเงนิบาทโดยมกีําหนดชําระคนืเมื�อทวงถาม มอีตัราดอกเบี�ยรอ้ยละ 1.99 ต่อปี (พ.ศ. 2562 : อตัราดอกเบี�ยรอ้ยละ 2.65 ต่อปี) 

เงนิใหกู้ย้มืดงักล่าวมกีําหนดชําระคนืเมื�อทวงถาม 
 

บรษิทัมเีงนิใหกู้้ยมืแก่กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนัที�วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย โดยรบัรูผ้ลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกิดขึ�น

ใน 12 เดอืนขา้งหน้าสําหรบัลูกหนี�ที�ไม่ไดม้กีารเพิ�มขึ�นของความเสี�ยงดา้นเครดติที�มนีัยสําคญั และรบัรูผ้ลขาดทุนด้านเครดติที�

คาดวา่จะเกดิขึ�นตลอดอายสุําหรบัเงนิใหกู้ย้มืที�มกีารเพิ�มขึ�นของความเสี�ยงดา้นเครดติที�มนียัสําคญั 
 

รายการกระทบยอดค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดติเงนิให้กู้ยมืแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกนัสําหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563  

มดีงันี� 

 
งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 บาท บาท 

   

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 - คาํนวณตาม TAS 101 (20,355,000) (20,355,000) 

จาํนวนที�ปรบัปรงุใหมผ่า่นกําไรสะสมตน้งวด -        -        

   

คา่เผื�อผลขาดทุนดา้นเครดติ ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563   

   - คาํนวณตาม TFRS 9 (20,355,000) (20,355,000) 
รบัรูค้า่เผื�อผลขาดทุนดา้นเครดติเพิ�มขึ�นในกําไรหรอืขาดทุนในระหวา่งปี -        -        

ตดัจาํหน่ายหนี�สญูในระหวา่งปีเนื�องจากไมส่ามารถเกบ็เงนิได ้ -        -        

กลบัรายการคา่เผื�อผลขาดทุนดา้นเครดติ -        -        

   

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 (20,355,000) (20,355,000) 
 

เงนิใหกู้ย้มืเป็นส่วนที�หมนุเวยีน มลูคา่ยตุธิรรมจงึมมีลูค่าเท่ากบัราคาตามบญัช ีเนื�องจากผลกระทบของอตัราคดิลดไมม่สีาระสําคญั 
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จ) เงนิกูย้มืระยะสั �นจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 

 
การเปลี�ยนแปลงของเงนิกูย้มืระยะสั �นแก่บรษิทัยอ่ย สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ.2563 และ พ.ศ.2562 มดีงันี� 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 

   

ยอดยกมา 97,027,125 208,027,125 

เงนิใหกู้ย้มืเพิ�ม 182,000,000 154,027,125 

รบัคนืเงนิกูย้มื (23,700,000) (265,027,125) 

ยอดยกไป 255,327,125 97,027,125 

 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ยอดคงเหลือของเงนิกู้ยมืระยะสั �นจากกิจการที�เกี�ยวข้องกนัเป็นเงนิกู้ยมืที�ไม่มหีลกัประกนั 
ในสกุลเงนิบาท ที�มดีอกเบี�ยในอตัราร้อยละ 1.99 ต่อปี (พ.ศ. 2562 : อตัราดอกเบี�ยร้อยละ 1.38 ต่อปี) เงนิกู้ยมืดงักล่าวมี

กําหนดชําระคนืเมื�อทวงถาม 
 

เงินกู้ยืมเป็นส่วนที�หมุนเวียน มูลค่ายุติธรรมจึงมีมูลค่าเท่ากับราคาตามบญัชี เนื�องจากผลกระทบของอัตราคิดลดไม่มี

สาระสาํคญั 

 

ฉ) คา่ตอบแทนผูบ้รหิารที�สาํคญั 
 

ผูบ้รหิารสําคญัของบรษิทั รวมถงึกรรมการ (ไม่ว่าจะทําหน้าที�ในระดบับรหิารหรอืไม่) และคณะผูบ้รหิารระดบัสูง ค่าตอบแทน 

ที�จา่ยหรอืคา้งจา่ยสาํหรบัผูบ้รหิารที�สาํคญัมดีงันี� 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม  บาท  บาท  บาท  บาท 

     

เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสั �นอื�น 139,914,709 114,250,288 88,018,658 89,872,987 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 4,367,216 5,945,251 2,911,386 5,244,997 

 144,281,925 120,195,539 90,930,044 95,117,984 
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38 ข้อมลูทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 
 

ในการวดัผลการดําเนินงานของกลุ่มบรษิทั กลุ่มบรษิทัมกีารพจิารณาจากกําไรขั �นต้นจากรายไดต้่างๆโดยจดัประเภทของรายไดอ้อกเป็น

รายไดธ้รุกจิพาณิชยห์ลายช่องทาง รายไดธ้รุกจิสื�อ รายไดธ้รุกจิเพลง รายไดธ้รุกจิรบัจา้งและผลติกจิกรรม และรายไดธ้รุกจิบรกิารและ

อื�นๆ ยอดรายไดไ้ดต้ดัรายการระหวา่งกนัออกแล้ว กําไรขั �นตน้คาํนวนจากยอดรายไดห้กัดว้ยต้นทุนขายและตน้ทุนการใหบ้รกิาร 
 

ขอ้มลูเกี�ยวกบัภูมศิาสตร ์ 
 

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 รายการค้ากับลูกค้าภายนอกส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 91.09 ของกลุ่มกิจการเป็นการค้า 

ภายในประเทศ นอกจากนี�สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนของกลุ่มกจิการ อยูใ่นประเทศไทย  
 

ลูกคา้รายใหญ่  
 

กลุ่มกิจการไม่มรีายได้จากการขายและให้บรกิารกบัลูกค้าภายนอกรายใดรายหนึ�งที�มากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกลุ่มกิจการ  

จงึมไิดม้กีารเปิดเผยขอ้มลูเกี�ยวกบัลูกคา้รายใหญ่ 
 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

      ธรุกิจ     

  ธรุกิจพาณิชย์    รบัจ้างและ  ธรุกิจบริการ   รายการ  

  หลายช่องทาง  ธรุกิจสื�อ  ธรุกิจเพลง  ผลิตกิจกรรม  และอื�นๆ  รวม  ตดับญัชี  รวม 

  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
         

รายได ้         

   รายไดภ้ายนอก 2,381,755,510 1,148,161,688 166,178,927 78,067,582 -       3,774,163,707 -       3,774,163,707 

   รายไดภ้ายใน 171,412,569 728,542,870 27,746,721 376,823 428,809,910 1,356,888,893 (1,356,888,893) -       

รวมรายได้ 2,553,168,079 1,876,704,558 193,925,648 78,444,405 428,809,910 5,131,052,600 (1,356,888,893) 3,774,163,707 

ตน้ทุนขายและบรกิาร 955,687,713 1,070,286,572 70,358,310 47,025,724 377,135,035 2,520,493,354 (751,831,051) 1,768,662,303 

กาํไรขั �นตน้ 1,597,480,366 806,417,986 123,567,338 31,418,681 51,674,875 2,610,559,246 (605,057,842) 2,005,501,404 
         

จงัหวะเวลา         

   การรบัรู้รายได้         

- เพื�อปฏบิตัติามภาระ          

     ที�ตอ้งปฏบิตัเิสรจ็สิ�น         

     (point in time) 2,553,168,079 486,299,951 190,019,893 78,444,405 -       3,307,932,328 (393,914,247) 2,914,018,081 

- ตลอดชว่งเวลาที�ปฏบิตั ิ         

ตามภาระที�ตอ้งปฏบิตั ิ         

   (overtime) -       1,390,404,607 3,905,755 -       428,809,910 1,823,120,272 (962,974,646) 860,145,626 

รวมรายได้ 2,553,168,079 1,876,704,558 193,925,648 78,444,405 428,809,910 5,131,052,600 (1,356,888,893) 3,774,163,707 

 
 งบการเงินรวม 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

     ธรุกิจ     

  ธรุกิจพาณิชย ์    รบัจ้างและ  ธรุกิจบริการ   รายการ  

  หลายช่องทาง  ธ,ุรกิจสื�อ  ธรุกิจเพลง  ผลิตกิจกรรม  และอื�นๆ  รวม  ตดับญัชี  รวม 

  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
         

สนิทรพัย์ถาวร (สุทธ)ิ 63,379,932 242,452,895 740,831 53,779 335,253,119 641,880,556 -       641,880,556 

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้         

   (สุทธ)ิ 101,110,664 128,632,601 3,914,614 -       237,829,068 471,486,947 -       471,486,947 

สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน         

   (สุทธ)ิ 66,353,947 1,748,586,043 23,721,039 -       74,097,195 1,912,758,224 -       1,912,758,224 
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 งบการเงินรวม 

 สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

      ธรุกิจ     

  ธรุกิจพาณิชย์    รบัจ้างและ  ธรุกิจบริการ   รายการ  

  หลายช่องทาง  ธรุกิจสื�อ  ธรุกิจเพลง  ผลิตกิจกรรม  และอื�นๆ  รวม  ตดับญัชี  รวม 

  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
         

รายได ้         

   รายไดภ้ายนอก 2,012,441,108 1,069,232,210 289,378,034 240,089,410 -       3,611,140,762 -       3,611,140,762 

   รายไดภ้ายใน 28,182,188 671,881,601 41,974,347 -       -       742,038,136 (742,038,136) -       

รวมรายได้ 2,040,623,296 1,741,113,811 331,352,381 240,089,410 -       4,353,178,898 (742,038,136) 3,611,140,762 

ตน้ทุนขายและบรกิาร 700,818,599 1,275,349,523 103,731,907 132,924,600 -       2,212,824,629 (192,862,417) 2,019,962,212 

กาํไรขั �นตน้ 1,339,804,697 465,764,288 227,620,474 107,164,810 -       2,140,354,269 (549,175,719) 1,591,178,550 
         

จงัหวะเวลา         

   การรบัรู้รายได้         

- เพื�อปฏบิตัติามภาระ          

     ที�ตอ้งปฏบิตัเิสรจ็สิ�น         

     (point in time) 2,040,623,296 106,906,697 324,631,813 63,278,505 -       2,535,440,311 (106,776,671) 2,428,663,640 

- ตลอดชว่งเวลาที�ปฏบิตั ิ         

ตามภาระที�ตอ้งปฏบิตั ิ         

   (overtime) -       1,634,207,114 6,720,568 176,810,905 -       1,817,738,587 (635,261,465) 1,182,477,122 

รวมรายได้ 2,040,623,296 1,741,113,811 331,352,381 240,089,410 -       4,353,178,898 (742,038,136) 3,611,140,762 

 
 งบการเงินรวม 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

     ธรุกิจ     

  ธรุกิจพาณิชย ์    รบัจ้างและ  ธรุกิจบริการ   รายการ  

  หลายช่องทาง  ธรุกิจสื�อ  ธรุกิจเพลง  ผลิตกิจกรรม  และอื�นๆ  รวม  ตดับญัชี  รวม 

  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
         

สนิทรพัย์ถาวร (สุทธ)ิ 63,577,901 185,022,455 317,038 116,671 254,749,384 503,783,449 -       503,738,449 

สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน (สุทธ)ิ 56,792,769 1,219,780,036 22,628,110 -       74,337,351 1,373,538,266 -       1,373,538,266 

 

39 วงเงินสินเชื�อ 

 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 กลุ่มบรษิทัมวีงเงนิสนิเชื�อที�ยงัไมไ่ดเ้บกิใชม้ดีงันี� 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 

  ล้านบาท  ล้านบาท  ล้านบาท  ล้านบาท 
     

วงเงนิสนิเชื�อต่างๆ ที�ไดร้บั     

   - วงเงนิที�ยงัไม่ไดใ้ช้ 1,015 1,090 445 475 
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40 ภาระผกูพนัและหนี�สินที�อาจเกิดขึ�น และสญัญาที�สาํคญั 

 

40.1 ภาระผกูพนั 

 

ก) ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 

  บาท  บาท  บาท  บาท 

     

ซื�อสนิทรพัย ์ 8,054,509 118,661,621 3,528,309 37,691,683 

 

ข) ภาระผูกพนัจากสญัญาเช่าที�ยกเลกิไมไ่ด ้

 

กลุ่มบรษิทัมภีาระผูกพนัตามสญัญาเช่ายอดรวมของจํานวนเงนิขั �นตํ�าที�ตอ้งจ่ายในอนาคตตามสญัญาเช่าที�ไมส่ามารถยกเลิกได้

มดีงันี� 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2562 

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ไมเ่กนิ 1 ปี -       5,114,371 -       2,530,621 

เกนิกวา่ 1 ปีแต่ไมเ่กนิ 5 ปี -       7,007,400 -       -       

 -       12,121,771 -       2,530,621 

 

ค) ภาระผูกพนัจากสญัญาบรกิารที�ยกเลกิไม่ได ้
 

กลุ่มบรษิทัมภีาระผูกพนัตามสญัญาบรกิาร ยอดรวมของจํานวนเงนิขั �นตํ�าที�ตอ้งจา่ยในอนาคตตามสญัญาบรกิารที�ไม่สามารถ 
ยกเลกิไดม้ดีงันี� 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ไมเ่กนิ 1 ปี 63,047,354 4,624,485 28,502,896 -       

เกนิกวา่ 1 ปีแต่ไมเ่กนิ 5 ปี 75,384,408 13,746,600 32,141,004 -       

 138,431,762 18,371,085 60,643,900 -       
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40.2 สญัญาสาํคญัที�ทาํกบักิจการที�เกี�ยวข้องกนัและกิจการอื�น 
 

ก) บริษัทและบริษัทย่อยแห่งหนึ�งได้ทําสญัญาจํานวน 8 สญัญา เพื�อใช้บริการช่องสญัญาณดาวเทียมและใช้บริการ 

ส่งสญัญาณโทรทศัน์ผ่านดาวเทียม โดยมกีําหนดระยะเวลาระหว่างวนัที� 20 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ถงึวนัที� 10 กนัยายน 

พ.ศ. 2564 โดยบรษิทัตกลงจ่ายค่าธรรมเนียมสําหรบัการใช้บรกิารและจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ที�เกี�ยวกบัการใช้บรกิารดงักล่าว
ตามที�ระบุในสญัญา ทั �งนี� บรษิทัตอ้งปฏบิตัติามเงื�อนไขต่างๆ ที�ระบุไวใ้นสญัญา 

 

ข) บรษิทัยอ่ยแห่งหนึ�งไดท้ําสญัญาเช่าเวลาของสถานีวทิยุกระจายเสยีงกบัส่วนราชการจํานวน 1 สญัญา กําหนดระยะเวลา 2 ปี 

ตั �งแต่วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564  
 

ค) บรษิทัและบรษิทัยอ่ยแหง่หนึ�งไดร้บัใบอนุญาตประกอบกจิการโทรคมนาคมจากคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีงกิจการ
โทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ(กสทช.) โดยมภีาระผูกพนัที�จะต้องปฏบิตัติามข้อกําหนดต่าง ๆ ที�ระบุไว้ใน

ใบอนุญาตและต้องชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี และค่าธรรมเนียมในการนําส่งเข้ากองทุนตามข้อกําหนด 

และเงื�อนไขที�ประกาศโดย กสทช. 
 

ง) บริษทัย่อยแห่งหนึ�งได้ทําสญัญาเช่าใช้บริการโครงข่ายโทรทศัน์ประเภทที�ใช้คลื�นความถี�ภาคพื�นดินในระบบดิจติอล 

กบัองคก์ารกระจายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) สําหรบัดําเนินกิจการโทรทศัน์ระบบดจิิตอล

ระยะเวลา 15 ปี โดยมคี่าธรรมเนียมสําหรบัการใช้บรกิารตามที�ระบุไวใ้นสญัญา และบรษิทัย่อยไดว้างหนังสอืคํ�าประกนั

จากสถาบนัการเงนิรอ้ยละ 5 ของมลูคา่ตามสญัญา 
 

40.3 หนี�สินที�อาจเกิดขึ�น 
 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 กลุ่มบรษิทัมภีาระผกูพนักบัธนาคารพาณิชย ์ดงันี� 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 

  ล้านบาท  ล้านบาท  ล้านบาท  ล้านบาท 
     

การประกนัผลงานและการปฏบิตังิาน     

   ตามสญัญา 21.07  46.69 0.29 2.22 

การประกนัเงนิรบัล่วงหน้า 0.05  0.05 -      -      

การใช้ไฟฟ้าและการสื�อสาร 0.42  0.42 -      -      

 21.54  47.16 0.29 2.22 
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41 ข้อพิพาททางกฎหมายที�สาํคญั 

 

41.1 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 กลุ่มบรษิทัถูกฟ้องรอ้งเรยีกคา่เสยีหาย เนื�องจากการปฏบิตังิานเกี�ยวกบัการ

ละเมดิลขิสทิธิ �และการผดิสญัญา ของกลุ่มบรษิทัจํานวนทุนทรพัย ์31.27 ลา้นบาท และ 32.27 ลา้นบาท ตามลําดบั ปัจจบุนัอยู่

ระหวา่งการพจิารณาของศาล ดงันั �นผูบ้รหิารไดพ้จิารณาแล้วว่ายงัไมม่คีวามเป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่ที�จะตอ้งจ่ายชําระการละเมดิ

ลขิสทิธิ �และอื�นๆ ของบรษิทั ดงันั �นกลุ่มบรษิทัจงึยงัไมไ่ดบ้นัทกึประมาณการหนี�สนิที�เกี�ยวขอ้ง 

 

41.2 เงนิสนบัสนุนการถ่ายทอดฟุตบอลโลก 

 

ในเดอืนมถิุนายน พ.ศ. 2557 บรษิทัย่อยและคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีงกจิการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

(กสทช.) ได้ตกลงร่วมกนัให้บรษิทัย่อยถ่ายทอดการแข่งขนัฟุตบอลโลก 2014 ทุกการแข่งขนัผ่านบรกิารโทรทศัน์ที�เป็นการทั �วไป 

(Free TV) โดยกสทช.จะใหเ้งนิสนบัสนุน 

 

ปัจจุบนับรษิทัย่อยไดย้ื�นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดเพื�อเรยีกเงนิสนับสนุน 57.14 ล้านบาท จากคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง

กจิการโทรทศัน์และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ(กสทช.) ซึ�ง ณ วนัที� 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ศาลปกครองสงูสดุพพิากษา

ยกฟ้องสิ�นสดุคด ี

 

42 เหตกุารณ์ภายหลงัวนัที�ในงบการเงิน 

 

ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัครั �งที� 1/2564 เมื�อวนัที� 18 มกราคม พ.ศ. 2564 มมีตอินุมตัดิงันี� 

 

- อนุมตัิให้เพิ�มทุนจดทะเบียนของ บริษัท อาร์เอสเอ็กซ์ จํากัด จากทุนจดทะเบียนเดิม จํานวน 80,000,000 บาท เป็นทุน 

จดทะเบียนใหม่เป็นจํานวน 1,035,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่ จํานวน 9,550,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท  
คดิเป็นเงนิจาํนวน 955,000,000 บาท โดยอนุมตัใิหบ้รษิทัฯ ซื�อหุน้สามญัเพิ�มทุนดงักล่าวทั �งจาํนวน 

 

- อนุมตัใิหบ้รษิทั อารเ์อสเอก็ซ์ จํากดั เขา้ซื�อหุน้สามญัเพิ�มทุนในบรษิทั เชฎฐ ์เอเชยี จํากดั จํานวน 2,744,773 หุน้ หรอืสดัส่วน

รอ้ยละ 35 ของทุนจดทะเบยีนทั �งหมดของบรษิทั เชฎฐ ์เอเชยี จาํกดั ในราคา 920,000,000 บาท  
 

- อนุมตัใิหบ้รษิทั เขา้ทําสญัญากู้ยมืเงนิกบัสถาบนัการเงนิในประเทศแห่งหนึ�ง วงเงนิไม่เกนิ 1,000,000,000 บาท ระยะเวลาการ

กู้ยมืภายใน 7 ปี อตัราดอกเบี�ย MLR ลบดว้ยรอ้ยละคงที�ตามสญัญา และเริ�มผ่อนชําระคนืเงนิต้นในปีที� 4 โดยชําระคนืเงินต้น

เท่ากนัทุกงวด ทั �งหมด 48 งวด คํ�าประกนัวงเงนิโดยบรษิทั อารเ์อสเอก็ซ ์จาํกดั และจาํนําหุน้ของบรษิทั เชฎฐ ์เอเชยี จาํกดั 
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ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัครั �งที� �/���� เมื�อวนัที� �� กุมภาพนัธ ์พ.ศ.���� มมีตอินุมตัดิงันี� 

 

- อนุมตัิให้บริษทัดําเนินการลดทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดมิ 1,161,997,216 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จํานวน 

972,496,946 บาท โดยลดจํานวนหุน้ที�จําหน่ายไมห่มดจากการใช้สทิธติามใบสําคญัแสดงสทิธทิี�จะซื�อหุน้สามญัของบรษิทัรุ่นที� 

3 (RS-W3) จํานวน 189,500,270 หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท รวม 189,500,270 บาท ทั �งนี� จะนําเสนอต่อที�ประชุมสามญั 

ผูถ้อืหุน้เพื�อพจิารณาอนุมตัติ่อไป 

 

- อนุมัติให้บริษัทดําเนินการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิจะซื�อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที� 4 (RS-W4) จํานวน 

191,499,266 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิตามสดัส่วนการถือหุ้น ในอตัราส่วน 5 หุ้นสามญัเดมิต่อใบสําคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย  

โดยไม่คดิมูลค่า กรณีมเีศษของใบสําคญัแสดงสทิธเิหลอืจากการคํานวณตามอตัราส่วนการจดัสรรใบสําคญัแสดงสทิธดิงักล่าว 

ใหต้ดัเศษดงักล่าวทิ�งทั �งจํานวน ทั �งนี� ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วยสามารถใชส้ทิธซิื�อหุน้สามญัได ้1 หุน้ ในราคาหุน้ละ 29 บาท 
ทั �งนี� จะนําเสนอต่อที�ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้เพื�อพจิารณาอนุมตัติ่อไป 

 

- อนุมตัใิหบ้รษิทัดาํเนินการเพิ�มทุนจากทุนของบรษิทัจดทะเบยีนเดมิ 972,496,946 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม ่1,163,996,212 บาท 

โดยออกหุน้สามญัใหม ่จาํนวน 191,499,266 หุน้ มลูคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท รวม 191,499,266 บาท เพื�อรองรบัการใชส้ทิธขิอง
ใบสําคญัแสดงสิทธทิี�จะซื�อหุ้นสามญัของบรษิทั รุ่นที� 4 (RS-W4) จํานวน 191,499,266 หน่วย ทั �งนี� จะนําเสนอต่อที�ประชุม
สามญัผูถ้อืหุน้เพื�อพจิารณาอนุมตัติ่อไป 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปีฉบับนี �แล้ว ด้วยความ

ระมดัระวงั บริษัทฯ ขอรบัรองว่า ขอ้มลูดงักล่าวถกูตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไมท่าํใหผู้อื้�นสาํคญัผิด หรือไม่

ขาดขอ้มลูที�ควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั นอกจากนี� บรษิัทฯ ขอรบัรองวา่  

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินที�สรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี ไดแ้สดง

ขอ้มลูอยา่งถกูตอ้งครบถว้นในสาระสาํคญัเกี�ยวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และ กระแสเงินสดของ

บรษิัทฯ และบรษิัทยอ่ยแลว้  

(2) บริษัทฯ ไดจ้ดัใหมี้ระบบการเปิดเผยขอ้มลูที�ดี เพื�อใหแ้น่ใจว่าบริษัทฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มลูใน

สว่นที�เป็นสาระสาํคญัทั�งของบรษิัทฯ และบรษิัทยอ่ยอยา่งถกูตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั�งควบคมุดแูลใหมี้การ

ปฏิบตัติามระบบดงักลา่ว  

(3) บรษิัทฯ ไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคมุภายในที�ด ีและควบคมุดแูลใหมี้การปฏิบตัิตามระบบ

ดงักล่าว และบริษัทฯ ไดแ้จง้ขอ้มลูการประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วนัที� 24 กมุภาพนัธ ์2564 ต่อ

ผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แลว้ ซึ�งครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปลี�ยนแปลงที�

สาํคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั�งการกระทาํที�มิชอบที�อาจมีผลกระทบต่อการจัดทาํรายงาน

ทางการเงินของบรษิัทฯ และบรษิัทยอ่ย 

ในการนี � เพื�อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั�งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที�บริษัทฯ ไดร้บัรอง

ความถกูตอ้งแลว้ บริษัทฯ ไดม้อบหมายให ้นางสาวนิภา บญัญัติเจริญ เป็นผูล้งลายมือชื�อกาํกบัเอกสารนี � 

ไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื�อของ นางสาวนิภา บญัญัติเจริญ กาํกับไว ้บริษัทฯ จะถือว่า

ไมใ่ชข่อ้มลูที�บรษิัทฯ ไดร้บัรองความถกูตอ้งของขอ้มลูแลว้ดงักล่าวขา้งตน้  

 

ชื�อ     ตาํแหน่ง   ลายมือชื�อ  

1. นายสรุชยั เชษฐโชตศิกัดิ�        ประธานกรรมการ          ____________ 

2. นายวิทวสั เวชชบษุกร    กรรมการ          ____________ 

ชื�อ     ตาํแหน่ง   ลายมือชื�อ  

ผูร้บัมอบอาํนาจ นางสาวนิภา บญัญตัเิจรญิ      ผูอ้าํนวยการอาวโุส           ____________ 

                 สายงานการเงิน 

 





 บริษัท อารเ์อส จาํกัด (มหาชน) เอกสารแนบ 1

ความสัมพนัธ์

ทาง

ครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท

1. นายสรุชยั เชษฐโชตศิกัดิ � 58 15 มกราคม 2546 กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม ปรญิญาดษุฎีบณัฑิต คณะบรหิารธรุกิจ ตนเอง  22.64% ไม่มี 20 ก.พ. 2563 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการพฒันาทรพัยากรบุคคล บรษิัท อารเ์อส จาํกดั (มหาชน)  - Director Accreditation Program (DAP) ปี  2546 กรรมการ บรษิัท เชษฐโชตศิกัดิ � จาํกดั

ประธานกรรมการ กรรมการบรหิาร กิตตมิศกัดิ � มหาวิทยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม คูส่มรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลนุิตภิาวะ  - ไม่มี- 14 พ.ย. 2555 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิัท อารเ์อส จาํกดั (มหาชน) กรรมการ บรษิัท เม็มเบอรช์ิป จาํกดั

ประธานกรรมการบรหิาร ปรญิญาตรี คณะรฐัศาสตร์ 2546 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรหิาร บรษิัท อารเ์อส จาํกดั (มหาชน) กรรมการ บรษิัท ไทเกอรฟั์น จาํกดั

ประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 2535 - ปัจจบุนั ประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร บรษิัท อารเ์อส จาํกดั (มหาชน) กรรมการ บรษิัท เชษฐโชต ิจาํกดั

และประธานกรรมการพฒันาทรพัยากรบุคคล กรรมการ บรษิัท ซอรร์ิ�ง ไทเกอร ์จาํกดั

กรรมการ บรษิัท โกลเดน้ ไทเกอร ์จาํกดั 

กรรมการ บรษิัทที�ถือหุน้โดย บรษิัท อารเ์อส จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 6 บรษิัท 

2. นางพรพรรณ เตชรุง่ชยักลุ 50 21 เมษายน 2547 กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม ปรญิญาโท บรหิารธรุกิจมหาบณัฑิต (MBA) ตนเอง  - ไม่มี- ไม่มี 20 ก.พ. 2563 - ปัจจบุนั กรรมการพฒันาทรพัยากรบุคคล บรษิัท อารเ์อส จาํกดั (มหาชน)  - Director Certification Program (DCP)   ปี 2550 กรรมการ บรษิัทที�ถือหุน้โดย บรษิัท อารเ์อส จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 5 บรษิัท 

กรรมการ กรรมการบรหิาร กรรมการบรหิาร สถาบนัศศนิทร ์ คูส่มรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลนุิตภิาวะ  - ไม่มี- 15 ต.ค. 2562 - ปัจจบุนั ประธานเจา้หนา้ที�ฝ่ายพาณิชย์ บรษิัท อารเ์อส จาํกดั (มหาชน)  - Director Accreditation Program (DAP)  ปี 2547

ประธานกรรมการบรหิารความเสี�ยง และเลขานกุารบรษิัท แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2554 -11 พ.ย. 2563 ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล บรษิัท อารเ์อส จาํกดั (มหาชน)  - Executive Development Program รุน่ที� 4 (EDP 4)

เลขานกุารบรษิัท ปรญิญาตรี สถิตศิาสตรบณัฑิต 2553 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรหิารความเสี�ยง บรษิัท อารเ์อส จาํกดั (มหาชน)    สมาคมบรษิัทจดทะเบียนไทย ปี 2552 

กรรมการพฒันาทรพัยากรบุคคล จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2551 - ปัจจบุนั เลขานกุารบรษิัท บรษิัท อารเ์อส จาํกดั (มหาชน)  - หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู (หลกัสตูร วตท.) รุน่ที� 23

และประธานเจา้หนา้ที�ฝ่ายพาณิชย์ 2550 - 14 ต.ค. 2562 ประธานเจา้หนา้ที�ฝ่ายปฏิบตักิาร บรษิัท อารเ์อส จาํกดั (มหาชน)    สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ ปี 2559

2547 - ปัจจบุนั กรรมการ กรรมการบรหิาร บรษิัท อารเ์อส จาํกดั (มหาชน)

2547-19 ก.พ. 2563 ประธานกรรมการพฒันาทรพัยากรบุคคล บรษิัท อารเ์อส จาํกดั (มหาชน)

3. นายวิทวสั เวชชบุษกร 42 31 มกราคม 2563 กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม ปรญิญาโท บรหิารธรุกิจมหาบณัฑิต (MBA) ตนเอง  - ไม่มี- ไม่มี 12 พ.ย. 2563 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพฒันาอย่างยั�งยืน บรษิัท อารเ์อส จาํกดั (มหาชน)  - หลกัสตูร “CFO’s Orientation Course for New IPOs” รุน่ 4 (Orientation 12 ชั�วโมง) กรรมการ บรษิัท อารเ์อสเอ็กซ ์จาํกดั

กรรมการ กรรมการบรหิาร ประธานเจา้หนา้ที�ฝ่ายการเงิน กรรมการบรหิาร Northeastern University, Boston, USA คูส่มรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลนุิตภิาวะ  - ไม่มี- และกรรมการบรหิารความเสี�ยง   ศนูยส์่งเสรมิการพฒันาความรูต้ลาดทนุ (TSI) ตลาดหลกัทรพัย ์แห่ งประเทศไทย

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพฒันาอย่างยั�งยืน 3 ก.พ. 2563 - ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร และประธานเจา้หนา้ที�ฝ่ายการเงิน บรษิัท อารเ์อส จาํกดั (มหาชน)  - อบรมพฒันาความรูต้อ่เนื�องทางดา้นบญัชีจาํนวน 6 ชั�วโมง

กรรมการบรหิารความเสี�ยง ปรญิญาโท Science in Finance (MSF) 31 ม.ค. 2563 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท อารเ์อส จาํกดั (มหาชน)    หลกัสตูร "2136 TFRS ที�มีผลบงัคบัใช ้ปี 2020 (ใหม่ล่าสดุ)"  (สรุปประเดน็ที�สาํคญั

Northeastern University, Boston, USA 2561 - 2563          Group CFO/ รองประธานเจา้หนา้ที�ฝ่ายการเงิน บรษิัท อิเควเตอร ์โซลาร ์แคปปิทอล จาํกดั   จากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ปรบัปรุงใหม่สาํหรบัปี 2563)

ปรญิญาตรี บรหิารธรุกิจบณัฑิต (BBA) โปรแกรมนานาชาต ิ และบรษิัท เอ็นเซิรฟ์ โฮลดิ �ง จาํกดั   บรษิัท ฝึกอบรมและสมัมนาธรรมนิต ิจาํกดั วนัที� 17 มกราคม 2563

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2560 - 2561 กรรมการ Structured Finance บรษิัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั�นแนล จาํกดั (มหาชน)    

2557 - 2559 กรรมการ Corporate Finance & Treasury บรษิัท โทรเีซนไทย เอเยนตซ์ีส ์จาํกดั (มหาชน)

4. นายดนยัศษิฏ ์ เปสลาพนัธ์ 65 30 กรกฎาคม 2551 กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม น.บ.ท.   เนตบิณัฑิตไทย ตนเอง  0.057% ไม่มี 1 ก.พ. 2560 - ปัจจบุนั กรรมการบรหิารความเสี�ยง บรษิัท อารเ์อส จาํกดั (มหาชน)  - Director Certification Program (DCP)   ปี 2551 กรรมการ บรษิัท คลูลิซึ�ม จาํกดั 

กรรมการ สาํนกัอบรมศกึษากฎหมาย คูส่มรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลนุิตภิาวะ  - ไม่มี- 1 ก.พ. 2560 - 11 พ.ย. 2563 กรรมการบรรษัทภิบาล บรษิัท อารเ์อส จาํกดั (มหาชน)  - Director Accreditation Program (DAP)  ปี 2551 กรรมการ บรษิัท อารเ์อสเอ็กซ ์จาํกดั

กรรมการบรหิารความเสี�ยง แห่งเนตบิณัฑิตยสภา 2558 - ปัจจบุนั ประธานเจา้หนา้ที�ฝ่ายกฎหมาย บรษิัท อารเ์อส จาํกดั (มหาชน)  - Financial Statements for Directors (FSD) ปี 2551 

และประธานเจา้หนา้ที�ฝ่ายกฎหมาย ปรญิญาตรี นิตศิาสตรบณัฑิต 31 ก.ค. 2551 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท อารเ์อส จาํกดั (มหาชน)

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 2550 - 2558 รองกรรมการผูอ้าํนวยการอาวโุส สาํนกักฎหมาย บรษิัท อารเ์อส จาํกดั (มหาชน)

ประกาศนียบตัร กฎหมายการคา้ระหว่างประเทศ 2555 - 2557 กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน บรษิัท อารเ์อส จาํกดั (มหาชน)

สาํนกัอบรมศกึษากฎหมาย 2540 - 2550 ที�ปรกึษากฎหมาย บรษิัท อารเ์อส จาํกดั (มหาชน)

แห่งเนตบิณัฑิตยสภา

ประกาศนียบตัร กฎหมายภาษีอากร

สาํนกัอบรมศกึษากฎหมาย

แห่งเนตบิณัฑิตยสภา

5. นายโสรตัน ์วณิชวรากิจ 47 14 พฤศจิกายน 2555 กรรมการ ปรญิญาโท บรหิารธรุกิจมหาบณัฑิต ( MBA ) ตนเอง 10.08% ไม่มี 2555 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท อารเ์อส จาํกดั (มหาชน)  - Director Certification Program (DCP)   ปี 2556 ประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร บรษิัท แพนเอเชียอตุสาหกรรม จาํกดั

กรรมการ สถาบนัเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ( AIT ) คูส่มรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลนุิตภิาวะ  - ไม่มี- 2543 - ปัจจบุนั ประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร บรษิัท แพนเอเชียอตุสาหกรรม จาํกดั

ปรญิญาตรี บรหิารธรุกิจ สาขาการตลาด

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั ( ABAC )

อายุ ประวัติการอบรม
การดาํรงตาํแหน่งใดๆในปีที�ผ่านมาในกิจการหรือองคก์รอื�น

ประเภทกรรมการ คุณวุฒิการศึกษา สัดส่วนการถือหุ้น   (ร้อยละ)

ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

วันที�ได้รับการแต่งตั�ง

บริษทั อารเ์อส จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษทั

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563

ลาํดับ ชื�อ-สกุล/ ตาํแหน่ง



 บริษัท อารเ์อส จาํกัด (มหาชน) เอกสารแนบ 1

ความสัมพนัธ์

ทาง

ครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท

อายุ ประวัติการอบรม
การดาํรงตาํแหน่งใดๆในปีที�ผ่านมาในกิจการหรือองคก์รอื�น

ประเภทกรรมการ คุณวุฒิการศึกษา สัดส่วนการถือหุ้น   (ร้อยละ)

ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

วันที�ได้รับการแต่งตั�ง

บริษทั อารเ์อส จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษทั

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563

ลาํดับ ชื�อ-สกุล/ ตาํแหน่ง

6. นายพิศษิฐ์  ดชัณาภิรมย์ 79 19 กมุภาพนัธ ์2550 กรรมการอิสระ ปรญิญาตร ี         บญัชีบณัฑิต                       ตนเอง  - ไม่มี- ไม่มี 2561 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรพัยพ์นกังานบรษิัท เบอรล์ี� ยคุเกอร ์จาํกดั  - Director Certification Program (DCP)   ปี 2550 ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรพัยพ์นกังาน บรษิัท เบอรล์ี� ยคุเกอร ์จาํกดั 

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ คูส่มรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลนุิตภิาวะ  - ไม่มี- 2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ทางยกระดบัดอนเมือง จาํกดั (มหาชน)  - Audit Committee Program (ACP)  ปี 2548 กรรมการ บรษิัท ทางยกระดบัดอนเมือง จาํกดั (มหาชน)

ประธานกรรมการตรวจสอบ ปรญิญาตร ี         พาณิชยศาสตรบณัฑิต ก.พ. 2550 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิัท อารเ์อส จาํกดั (มหาชน)  - Director Accreditation Program (DAP)  ปี 2547 ประธานกรรมการบรหิารกลุ่มบรษิัทที�ปรกึษาในเครอื

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน บรษิัท โปรเฟสชั�นแนล อลัไลแอนซ ์กรุป๊ จาํกดั

ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขทะเบียน 966 กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และรองประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน

2546 - ปัจจบุนั กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบและ บรษิัท เจมารท์ จาํกดั (มหาชน) บรษิัท เจมารท์ จาํกดั (มหาชน)

รองประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน กรรมการ  บรษิัท โปลิฟารม์ จาํกดั

2544 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรหิาร กลุ่มบรษิัทที�ปรกึษาในเครอื 

บรษิัท โปรเฟสชั�นแนล อลัไลแอนซ ์กรุป๊ จาํกดั

2535 - ปัจจบุนั กรรมการและกรรมการบรหิาร บรษิัท โปลิฟารม์ จาํกดั

7. นางวรรณสดุา ธนสรานาต 69 20 มกราคม 2559 กรรมการอิสระ ปรญิญาโท         บรหิารธรุกิจมหาบณัฑิต (MBA) ตนเอง  - ไม่มี- ไม่มี 2562 - ปัจจบุนั ที�ปรกึษา ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)  - Director Accreditation Program (DAP)   ปี 2559 ไม่มี

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ คูส่มรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลนุิตภิาวะ  - ไม่มี- ม.ค. 2559 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บรษิัท อารเ์อส จาํกดั (มหาชน)

และกรรมการสรรหาและพิจารณา ปรญิญาตรี บญัชีบณัฑิต และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)

คา่ตอบแทน มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2553 - 2561 Senior Vice President ลกูคา้จีน ลกูคา้ธรุกิจรายกลาง

8. นายจกัรกฤศฏิ�  พาราพนัธกลุ 61 9 กรกฎาคม 2562 กรรมการอิสระ ปรญิญาโท         บรหิารธรุกิจมหาบณัฑิต ตนเอง  - ไม่มี- ไม่มี 9 ก.ค. 2562 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน บรษิัท อารเ์อส จาํกดั (มหาชน)  - Director Accreditation Program (DAP)   ปี 2547 รองปลดักระทรวงการคลงั กระทรวงการคลงั 

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ Angelo State University, Texas, U.S.A คูส่มรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลนุิตภิาวะ  - ไม่มี- 31 ก.ค. 2563 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการคนที� 2 บรษิัท การบินไทย จาํกดั (มหาชน)  - Board Matters and Trends (BMT 4/2017) ปี 2560 นายกสภาวิชาชีพบญัชี สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ ์

และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ปรญิญาตรี บญัชีบณัฑิต 1 เม.ย. 2563 - 2 ก.ค. 2563 รกัษาการแทนกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ บรษิัท การบินไทย จาํกดั (มหาชน)  - Ethical Leadership Program (ELP 9/2017) ปี 2560 ประธานกรรมการ บรษิัท เอ็นบีด ีเฮลทแ์คร ์จาํกดั 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 2563 - ปัจจบุนั กรรมการ และประธานตรวจสอบ บรษิัท มาสเตอร ์สไตล ์จาํกดั ประธานกรรมการ บรษิัท อาเซียนโปแตชชยัภมูิ จาํกดั (มหาชน) 

2562 - ปัจจบุนั กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บรษิัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บรษิัท สบาย เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) 

2561 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิัท เอ็นบีด ีเฮลทแ์คร ์จาํกดั กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บรษิัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

2561 - 2562 ประธานกรรมการ บรษิัท อาเซียนโปแตชชยัภมูิ จาํกดั (มหาชน) กรรมการ กรรมการบรหิาร กรรมการสรรหาคา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)

2561 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บรษิัท สบาย เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) กรรมการ บรษิัท ปิ�นทอง อินดสัเตรยีล ปารค์ จาํกดั (มหาชน) 

2560 - 2563 รองปลดักระทรวงการคลงั กระทรวงการคลงั กรรมการ บรษิัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

2560 - 2563 นายกสภาวิชาชีพบญัชี สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ ์ รองประธานกรรมการคนที� 2 บรษิัท การบินไทย จาํกดั (มหาชน)

2560 - 2563 กรรมการ บรษิัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) กรรมการ และประธานตรวจสอบ บรษิัท มาสเตอร ์สไตล ์จาํกดั

2558 - 2563 และ 2564 - ปัจจบุนั กรรมการ กรรมการบรหิาร กรรมการสรรหาคา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)

2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ปิ�นทอง อินดสัเตรยีล ปารค์ จาํกดั (มหาชน) 

2560 - 2561 กรรมการ บรษิัท ทรสิ คอรป์อเรชั�น จาํกดั 

2558 - 2560 อธิบดกีรมธนารกัษ์ กรมธนารกัษ์ 

2558 - 2560 ประธานกรรมการ บรษิัท ธนารกัษ์พฒันาสินทรพัย ์จาํกดั 

2557 - 2558 กรรมการ ธนาคารกรุงไทย  

2556 - 2559 กรรมการ บรษิัท วิจิตรภณัฑป์าลม์ออยล ์จาํกดั (มหาชน) 

2554 - 2559 กรรมการ บรษิัท ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 

2546 - เม.ย. 2562 ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บรษิัท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 

9. นางสาวกลุจรรยา คฤหเดช  51 11 ธนัวาคม 2562 - ปรญิญาโท         การจดัการทรพัยากรมนษุย ์ ตนเอง 0.000003% ไม่มี 12 พ.ย. 2563 - ปัจจบุนั กรรมการบรรษัทภิบาลและการพฒันาอย่างยั�งยืน บรษิัท อารเ์อส จาํกดั (มหาชน) ไม่มี ไม่มี

กรรมการบรรษัทภิบาลและการพฒันาอย่างยั�งยืน มหาวิทยาลยั โกลเดน้เกท คูส่มรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลนุิตภิาวะ  - ไม่มี- 20 ก.พ. 2563 - ปัจจบุนั กรรมการพฒันาทรพัยากรบุคคล บรษิัท อารเ์อส จาํกดั (มหาชน)

กรรมการพฒันาทรพัยากรบุคคล ซานฟรานซิสโก สหรฐัอเมรกิา 11 ธ.ค. 2562 - ปัจจบุนั ประธานเจา้หนา้ที�ฝ่ายบุคลากร บรษิัท อารเ์อส จาํกดั (มหาชน)

ประธานเจา้หนา้ที�ฝ่ายบุคลากร ปรญิญาตรี รฐัประศาสนศาสตรบณัฑิต 2557 - 2562 รองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส และ บรษิัท ลาซาดา้ จาํกดั
คณะรฐัศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ ประธานเจา้หนา้ที�บรหิารฝ่ายทรพัยากรบุคคล

หมายเหตุ

 1. นายสรุชยั เชษฐโชติศกัดิ� ไดร้บัการแตง่ตั�งให้ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการพัฒนาทรพัยากรบคุคล โดยมีผลตั�งแตว่นัที� 20 กุมภาพันธ์ 2563  

2. นางพรพรรณ เตชรุง่ชยักุล ไดร้บัการแตง่ตั�งให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการพัฒนาทรพัยากรบคุคล และไดล้าออกจากตาํแหน่งประธานกรรมการพัฒนาทรพัยากรบคุคล โดยมีผลตั�งแตว่นัที� 20 กุมภาพันธ์ 2563 และไดล้าออกจากตาํแหน่งประธานกรรมการบรรษัทภิบาล โดยมีผลตั�งแตว่นัที� 12 พฤศจิกายน 2563

3. นายวิทวสั เวชชบษุกร  ไดร้บัการแตง่ตั�งให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั�งแตว่นัที� 31 มกราคม 2563 และตาํแหน่งกรรมการบริหาร และประธานเจา้หน้าที�ฝ่ายการเงิน โดยมีผลตั�งแตว่นัที� 3 กุมภาพันธ์ 2563 และไดร้บัการแตง่ตั�งให้ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั�งยืน และตาํแหน่งกรรมการบริหารความเสี�ยง โดยมีผลตั�งแตว่นัที�วนัที� 12 พฤศจิกายน 2563

4. นายดนัยศิษฏ์ เปสลาพันธ์ ไดล้าออกจากตาํแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาล โดยมีผลตั�งแตว่นัที� 12 พฤศจิกายน 2563

    

5. นางสาวกุลจรรยา คฤหเดช ไดร้บัการแตง่ตั�งให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการพัฒนาทรพัยากรบคุคล โดยมีผลตั�งแตว่นัที� 20 กุมภาพันธ์ 2563  และตาํแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั�งยืน โดยมีผลตั�งแตว่นัที� 12 พฤศจิกายน 2563



บริษัท อารเ์อส จาํกัด (มหาชน) เอกสารแนบ 1

นายสุรชัย นายดนัยศิษฏ์ นางพรพรรณ นายวิทวัส นายโสรัตน์ นายพิศิษฐ์ นางวรรณสุดา นายจกัรกฤศฏิ� นางสาวกุลจรรยา 

เชษฐโชตศิักดิ� เปสลาพันธ ์ เตชรุ่งชัยกุล เวชชบุษกร วณิชวรากจิ ดชัณาภริมย์ ธนสรานาต  พาราพันธกุล คฤหเดช  

1. บริษัท อารเ์อส จาํกดั (มหาชน) x // /  /  // /  // /  / / / *

2. บริษัท อารเ์อส มอลล ์จาํกดั (ชื�อเดมิ บริษัท ไลฟ์สตาร ์จาํกดั) x /   /

3. บริษัท อาร.์เอส.เทเลวิชั�น จาํกดั

4. บริษัท จดัเกบ็ลิขสิทธิ�ไทย จาํกดั

5. บริษัทไลฟ์สตารจ์าํกดั (ชื�อเดมิบริษัท อารเ์อส มอลล ์จาํกดั และ บริษัท บันเทิง วาไรตี� จาํกดั) x /   /

6. บริษัท คูลลิซึ�ม จาํกดั x /   /  /

7. บริษัท ย๊าค จาํกดั x /   /

8. บริษัท อารเ์อส อินเตอรเ์นชั�นแนล บรอดคาสติ�ง แอนด ์สปอรต์ แมเนจเม้นท ์จาํกดั x /   /

9. บริษัท อารเ์อส ทราเวล จาํกดั (ชื�อเดมิ บริษัท กูด๊ไลฟ์ กรุ๊ป จาํกดั)

10. บริษัท อารเ์อสเอ็กซ ์จาํกดั (ชื�อเดมิบริษัท อาร ์อัลไลแอนซ ์จาํกดั) x /   /  /

11. บริษัท ไอเดยี เพาเวอร ์จาํกดั

หมายเหตุ
x     ประธานกรรมการ
/      กรรมการ
//     กรรมการบริหาร
*      ผูบ้ริหาร

ข้อมูลการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุม ในบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563



 บริษัท อารเ์อส จาํกัด (มหาชน) เอกสารแนบ 1

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัว

ระหว่างผู้

ควบคุมดูแลการ

ทาํบญัชีและ

ผู้บริหาร

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท

1. นางนวลทรง  ลิมปนารกัษ์ 49 1 ธนัวาคม 2549 ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต ตนเอง  - ไม่ม-ี ไม่มี 1 ธ.ค. 2549 - ปัจจบุนั ผูอ้าํนวยการบญัชีอาวโุส และ บริษัท อารเ์อส จาํกดั (มหาชน) - TFRS 9 ที�ไม่ใช่สถาบนัการเงิน จาํนวน  7 ชั�วโมง ไม่มี

ผูอ้าํนวยการบญัชีอาวโุส มหาวิทยาลยักรุงเทพ คู่สมรสและบตุรที�ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ  - ไม่ม-ี ผูค้วบคมุดแูลการทาํบญัชี - CFO's Refresher Course รุ่นที� 1  จาํนวน 7 ชั�วโมง จดัโดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

และผูค้วบคมุดแูลการทาํบญัชี - TFRS ใหม่ กระทบงบการเงินอย่างไรและผลกระทบของมาตรการผ่อนปรนจาก Covid-19  จาํนวน  7 ชั�วโมง

- อบรมหลกัสตูร ผูบ้ริหารมืออาชีพ  จาํนวน 12 ชั�วโมง

- อบรม Online สภาวิชาชีพบญัชี  จาํนวน 7 ชั�วโมง หวัขอ้ ดงันี �

- การปฏิบตัิตาม TFRS 16 โดยไม่ยุ่งยาก 

- Transfer Pricing การกาํหนดราคาโอน หลกัการเหตผุลและแนวทางการปฏิบตัิใหถ้กูตอ้ง

- ประเด็นที�น่าสนใจเกี�ยวกบั TFRSs กลุ่มเครื�องมือทางการเงิน

- Anti-Corruption Practical Guide Traning (ACPG)  2562 จาํนวน 16 ชั�วโมง

- หลกัสตูรกา้วทนัมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ที�จะนาํมาใชใ้นปี 2562 และ 2563 รุ่นที� 4/62 จาํนวน 6 ชั�วโมง

- หลกัสตูรมาตรฐานบญัชี TFRS ปี 63 (TAS 12, TAS 19, TAS 23, TAS 28, TFRS 1, TFRS 3, TFRS 9 and TFRS 11) จาํนวน 7 

ชั�วโมง

- พิจารณ ์(ร่าง) กรอบแนวคิดสาํหรบัการรายงานทางการเงิน ฉบบัปรบัปรุงใหม่ (Conceptual Framework) จาํนวน 3 ชั�วโมง

- PwC Thailand's 2019 Symposium : A close look at recent legal and tax developments จาํนวน 6 ชั�วโมง

ประวัติการอบรม การดาํรงตาํแหน่งใดๆในปีที�ผ่านมาในกิจการหรือองคก์รอื�นวันที�ได้รับการแต่งตั�ง

บริษัท อาร์เอส จาํกัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี�ยวกับผู้ควบคุมดูแลการทาํบญัชีของบริษัท

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563

ลาํดับ ชื�อ-สกุล/ ตาํแหน่ง อายุ คุณวุฒิการศึกษา สัดส่วนการถือหุน้   (ร้อยละ)

ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง



เอกสารแนบ 5 

 

นโยบายการกาํกับดูแลกิจการที�ด ี

 คณะกรรมการบริษัทใหค้วามสาํคญัต่อนโยบายการกาํกบัดแูลกิจการที�ดี เพื�อใหร้ะบบการบริหาร

จดัการของบริษัทมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้ซึ�งจะช่วยเสริมสรา้งความสามารถในการแข่งขัน 

นาํไปสู่ความเจริญเติบโต และเพิ�มมลูคา่ใหก้บัผูถื้อหุน้ในระยะยาว โดยคาํนึงถึงการสรา้งความเชื�อมั�นและ

ความมั�นใจตอ่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทนุ ผูมี้สว่นไดเ้สียและผูที้�เกี�ยวขอ้งทกุฝ่าย  

 นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการที�ดี แบง่เป็น 5 หมวด ไดแ้ก ่

1. สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

1.1  คณะกรรมการบรษิัทสง่เสรมิ ดแูล และคุม้ครองใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัสิทธิขั�นพื �นฐาน ไดแ้ก ่

 สิทธิในการไดร้บัใบหุน้และสิทธิในการซื �อขายหรือโอนหุน้ 

 สิทธิในสว่นแบง่ในกาํไรของบรษิัท 

 สิทธิในการไดร้บัขา่วสาร และขอ้มลูของกิจการอยา่งเพียงพอ 

 สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมเพื�อใชส้ิทธิออกเสียงในที�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�อแต่งตั�ง หรือถอด

ถอนกรรมการ กาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ แต่งตั�งผูส้อบบญัชี และกาํหนดจาํนวนเงิน 

คา่สอบบญัชี และเรื�องที�มีผลกระทบตอ่บรษิัท เชน่ การจดัสรรเงินปันผล เป็นตน้ 

1.2 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที�จะเสนอเรื�องสาํคญัๆ นอกเหนือจากที�กฎหมายกาํหนดให ้

ผูถื้อหุน้ไดมี้สว่นรว่มในการตดัสินใจ 

1.3 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้บริษัทมีการใหข้้อมูล วัน เวลา สถานที� และวาระการประชุม 

ตลอดจนข้อมูลทั�งหมดที�เกี�ยวข้องกับเรื�องที�ตอ้งตัดสินใจในที�ประชุมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการ

ล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา โดยในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจะจัดส่งหนังสือ 

เชิญประชมุพรอ้มทั�งขอ้มลูประกอบการประชมุตามวาระตา่งๆ ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ก่อน

วนัประชมุ 7 วนั ซึ�งเป็นไปตามที�กฎหมายกาํหนด และแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบกฎเกณฑต์า่งๆ ที�

ใชใ้นการประชุม ขั�นตอนการออกเสียงลงมติ รวมถึงการเผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าวใน Website 

ของบริษัทเป็นการล่วงหนา้ก่อนที�จะจดัส่งเอกสาร เพื�อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้เวลาศึกษา

ขอ้มูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนไดร้ับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจาก

บริษัท และละเวน้การกระทาํใดๆ ที�เป็นการจาํกดัโอกาสของผูถื้อหุน้ในการศกึษาสารสนเทศ

ของบรษิัท 

1.4 คณะกรรมการบริษัทดูแลใหมี้การอาํนวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชส้ิทธิในการเขา้ร่วม

ประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที� และละเวน้การกระทาํใดๆ ที�เป็นการจาํกัดโอกาสการเขา้

ประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น การเข้าประชุมเพื�อออกเสียงลงมติไม่มีวิธีการที�ยุ่งยากหรือมี

คา่ใชจ้า่ยมากเกินไป เป็นตน้ 
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1.5 ประธานที�ประชุมจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดง

ความเห็นและตั�งคาํถามต่อที�ประชุมในเรื�องที�เกี�ยวขอ้งกับบริษัทได ้รวมทั�งเปิดโอกาสให ้

ผูถื้อหุน้สง่คาํถามลว่งหนา้ก่อนวนัประชมุ 

1.6 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายใหก้รรมการทกุคนเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้โดยผูถื้อหุน้สามารถ

ซกัถามประธานคณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ ในเรื�องที�เกี�ยวขอ้งได ้

2. การปฎิบัตติ่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน 

2.1 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายจัดกระบวนการประชุมผูถื้อหุน้ในลักษณะที�สนับสนุนใหมี้ 

การปฏิบตัติอ่ผูถื้อหุน้ทกุรายอย่างเทา่เทียมกนั 

2.2 คณะกรรมการบรษิัทเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ที�ไมส่ามารถเขา้ประชมุดว้ยตนเอง สามารถใชส้ิทธิ

ออกเสียงโดยมอบฉนัทะใหผู้อื้�นมาประชมุและออกเสียงลงมตแิทน    

2.3 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยในการเสนอเพิ�ม

วาระการประชมุล่วงหนา้ก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ พรอ้มทั�งกาํหนดกฎเกณฑที์�ชดัเจนล่วงหนา้

สาํหรบัการพิจารณาการเพิ�มวาระที�ผูถื้อหุน้สว่นนอ้ยเสนอ  

2.4 คณะกรรมการบริษัทกาํหนดวิธีการใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอชื�อบุคคลเพื�อเขา้ดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการ เช่น ใหเ้สนอชื�อผ่านคณะกรรมการสรรหาล่วงหนา้ ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ พรอ้ม

ขอ้มลูประกอบการพิจารณาดา้นคณุสมบตัแิละการใหค้วามยินยอมของผูไ้ดร้บัการเสนอชื�อ 

2.5 คณะกรรมการบริษัทกาํหนดใหก้รรมการบริษัท ผูบ้ริหาร พนักงานและลูกจา้งของบริษัทฯ 

รายงานรายการที� อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ของตนและผู้เ กี� ยวข้องต่อ

คณะกรรมการ โดยส่งข้อมูลให้แก่สาํนักกฎหมาย เพื�อนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท  

และให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทที�อาจมีความขัดแย้งของ

ผลประโยชนแ์ละสามารถตัดสินใจเพื�อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม ทั�งนี � กรรมการและ

ผูบ้ริหารที�มีส่วนไดเ้สียกับธุรกรรมที�ทาํกับบริษัทไม่ใหมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจทาํธุรกรรม

ดงักลา่ว 

2.6 คณะกรรมการบริษัทห้ามกรรมการและผู้บริหารระดับสูง(**) ซื �อขายหุ้นบริษัท ในช่วง 3 

สปัดาหก์่อนงบการเงินเผยแพรแ่ละ 2 วนัหลงัเปิดเผยงบการเงิน 

2.7 คณะกรรมการบริษัทดแูลใหไ้มมี่การเพิ�มวาระการประชมุที�ไม่ไดแ้จง้เป็นการล่วงหนา้โดยไม่

จาํเป็น โดยเฉพาะวาระสาํคญัที�ผูถื้อหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศกึษาขอ้มลูก่อนตดัสินใจ 

2.8 คณะกรรมการบริษัทไดส้นบัสนุนใหผู้ถื้อหุน้ใชห้นงัสือมอบฉันทะรูปแบบที�ผูถื้อหุน้สามารถ

กําหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้และเสนอชื�อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน   

เป็นทางเลือกในการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 
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2.9 คณะกรรมการบริษัทไดส้นบัสนนุใหมี้การใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในวาระที�สาํคญั เช่น การทาํ

รายการเกี�ยวโยง การทาํรายการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ�งสินทรพัย ์เป็นตน้ เพื�อความโปรง่ใส

และตรวจสอบได ้ในกรณีมีขอ้โตแ้ยง้ในภายหลงั 

2.10 คณะกรรมการบรษิัทเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชส้ิทธิในการแตง่ตั�งกรรมการเป็นรายคน 

2.11 คณะกรรมการบริษัทกาํหนดมาตรการป้องกันกรรมการและผูบ้ริหารใชข้อ้มูลภายในเพื�อหา

ผลประโยชนใ์หแ้ก่ตนเองหรือผูอื้�นในทางมิชอบเป็นลายลกัษณอ์กัษรดงัรายละเอียดในหวัขอ้

การดแูลเรื�องการใชข้อ้มลูภายใน และแจง้แนวทางดงักลา่วใหท้กุคนในองคก์รถือปฏิบตั ิ 

2.12 คณะกรรมการบริษัทกาํหนดใหร้ายการที�กรรมการหรือบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ มีส่วนได้

เสีย หรือมีความขัดแยง้ทางผลประโยชนอื์�นใดกับบริษัทฯหรือบริษัทย่อย ใหก้รรมการซึ�งมี

สว่นไดเ้สียในเรื�องใดไมมี่สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื�องนั�น 

2.13 คณะกรรมการบริษัทกาํหนดใหก้ารอนุมตัิการเขา้ทาํรายการตามขอบเขตอาํนาจหนา้ที�ของ

คณะกรรมการบริหาร จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติการเข้าทํารายการที�ท ําให้

คณะกรรมการบริหารหรือผูร้บัมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนมุตัิการเขา้

ทาํรายการที�ตนหรือบคุคลที�อาจมีความขดัแยง้ หรือมีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชนอื์�นใด (ตามขอ้บงัคับของบริษัทฯ และตามที�สาํนักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย(์ก.ล.ต.)ประกาศกาํหนด) ทาํกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

ยกเวน้เป็นการอนมุตักิารเขา้ทาํรายการที�เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑที์�คณะกรรมการ

บริษัทฯ ไดพ้ิจารณาอนุมัติไว้ ทั�งนี � ให้คณะกรรมการมีอาํนาจในการแก้ไขเปลี�ยนแปลง

ขอบเขตอาํนาจหนา้ที�ของคณะกรรมการบรหิารไดต้ามที�จาํเป็นหรือเห็นสมควร 

2.14 คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารระดับสูง(**) มีหน้าที�นาํส่ง

รายงานการถือหลักทรพัย ์(***) ของตนเอง หรือ ของคู่สมรส หรือ ของบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติ

ภาวะ (แบบ 59) ตอ่ สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย(์ก.ล.ต.) 

ภายใน 30 วนั นบัแตว่นัที�ไดร้บัการแตง่ตั�งใหเ้ป็นผูบ้ริหาร(**)และ/หรือกรรมการ และ ตอ้งส่ง

สาํเนาใหแ้ก่สาํนกักฎหมาย จาํนวน 1 ชดุ เพื�อนาํเสนอเขา้ที�ประชมุคณะกรรมการบริษัทเป็น

ประจาํ 

2.15 กรณีมีการเปลี�ยนแปลงการถือหลกัทรพัย ์(***) ของตนเอง หรือ ของคูส่มรส หรือ ของบุตรที�

ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ อนัเนื�องมาจากการซื �อ ขาย  โอน หรือ รบัโอนหลกัทรพัย ์คณะกรรมการ

บริษัทกาํหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารระดับสูง(**) มีหน้าที�นาํส่งรายงานการถือ

หลกัทรพัย(์***) (แบบ 59) ตอ่ สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์

(ก.ล.ต.) ภายใน 3 วันทาํการ และ ตอ้งส่งสาํเนาใหแ้ก่สาํนักกฎหมาย จาํนวน 1 ชุด เพื�อ

นาํเสนอเขา้ที�ประชมุคณะกรรมการบรษิัทเป็นประจาํ 
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 หมายเหตุ  (**) หมายถึง ผู้บริหารตามนิยามของสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย(์ก.ล.ต.)  

ที�มีหนา้ที�รายงานการเปลี�ยนแปลงการถือครองหลกัทรพัยต์ามกฎหมาย 

 (***) หมายถึง ทกุหลกัทรพัย ์อนัไดแ้ก่ หุน้สามญั หรอืใบสาํคญัแสดงสิทธิ เป็นตน้ 

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

3.1 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียไดร้บัการดูแลจากบริษัทตามสิทธิที�มีตาม

กฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง และส่งเสริมใหมี้กระบวนการเกิดความรว่มมือระหว่างบริษัทกบัผูมี้สว่น

ไดเ้สียในการสรา้งความมั�งคั�ง ความมั�นคงทางการเงินและความยั�งยืนของกิจการ 

3.2 คณะกรรมการบริษัทกาํหนดนโยบายใหมี้การปฏิบตัิตอ่ผูมี้สว่นไดเ้สียแตล่ะกลุ่มโดยคาํนงึถึง

สิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียดงักล่าวตามกฎหมายหรือตามขอ้ตกลงที�มีกับบริษัท ไม่กระทาํการ

ใดๆ ที�เป็นการละเมิดสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียเหล่านั�น และกาํหนดมาตรการชดเชยกรณีผูมี้

สว่นไดเ้สียไดร้บัความเสียหายจากการละเมิดสิทธิ 

3.3 คณะกรรมการบริษัทจดัใหมี้การเปิดเผยขอ้มลูสาํคญัที�เกี�ยวขอ้งใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียเหล่านั�นได้

รับทราบอย่างเพียงพอ เพื�อให้สามารถทําหน้าที� ในการมีส่วนร่วมดังกล่าวได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

3.4 คณะกรรมการบริษัทไดมี้การพิจารณาทบทวน และปรบัปรุงคูมื่อจรรยาบรรณของกลุม่บริษัท

เป็นประจาํอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั�ง 

3.5 คณะกรรมการบรษิัทมีกาํหนดนโยบายในการดแูลสิ�งแวดลอ้มและสงัคมอยา่งชดัเจน  

3.6 คณะกรรมการบริษัทพฒันากลไกการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดเ้สียในการสรา้งเสริมผลการ

ดาํเนินงานของบริษัท เพื�อสรา้งความมั�นคงอย่างยั�งยืนใหก้ับกิจการโดยการเปิดเผยข้อมูล

อย่างโปร่งใสและรับฟังความเห็น ขอ้รอ้งเรียน หรือข้อเสนอแนะ (ยกเว้นคาํรอ้งเกี�ยวกับ

พฤติกรรมที�อาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองคก์ร ดูรายละเอียด

เพิ�มเติมในนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั�น) ทั�งจากพนกังานเอง และผูมี้ส่วนไดเ้สีย

อื�น ผ่านทางการพบผู้บริหาร หน่วยงานตรวจสอบกลาง หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์  

เลขานุการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบเพื�อผ่านไปยงัคณะกรรมการบริษัทโดยตรง 

โดยทางเว็บไซต ์http://ir.rs.co.th ทางโทรศพัท ์หมายเลข +66 2037 8126 หรือ 8128 หรือ

ติดต่อโดยตรงตามหน่วยงานดังกล่าว เพื�อให้มีการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลตาม

กระบวนการที�บรษิัทฯกาํหนดไวแ้ละรายงานตอ่คณะกรรมการ 

สาํหรบัคาํรอ้งเกี�ยวกับรายงานทางบญัชีและการเงิน การควบคุมภายใน การบริหารความ

เสี�ยง การปฏิบตัิตามกฎหมายและจรรยาบรรณ  เลขานุการบริษัท จะเป็นผูร้บัเอกสารและ

สรุปประเดน็ตา่งๆทั�งหมดเสนอใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเป็นราย

ไตรมาส  บรษิัทฯใหค้วามสาํคญักบัการเก็บขอ้มลูรอ้งเรียนเป็นความลบัเพื�อสรา้งความมั�นใจ
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ใหแ้ก่ผูร้อ้งเรียน และเรื�องรอ้งเรียนดงักล่าวจะรบัรูเ้ฉพาะในกลุม่บคุคลที�ไดร้บัมอบหมายและ

เกี�ยวขอ้งดว้ยเทา่นั�น 

 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

4.1 คณะกรรมการบริษัทดแูลใหบ้ริษัทเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัที�เกี�ยวขอ้งกับบริษัท ทั�งขอ้มูลทาง

การเงินและข้อมูลที�มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน 

ทนัเวลา โปรง่ใส 

4.2 คณะกรรมการบริษัทดแูลใหมี้การปฏิบตัิตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบที�เกี�ยวขอ้งกับ

การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส ตลอดจนเกณฑ์ที�สาํนักงานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย(์ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยกาํหนด 

4.3 คณะกรรมการบรษิัทใหค้วามสาํคญัตอ่ระบบการควบคมุภายในทั�งในระดบับรหิาร และระดบั

ปฏิบตัิงานที�มีประสิทธิภาพ โดยกาํหนดภาระหนา้ที� อาํนาจการดาํเนินการของผูป้ฏิบตัิงาน 

ผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สิน และมีการแบ่งแยกหน้าที�

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื�อให้เกิดการถ่วงดุลและ

ตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี�ยังมีการควบคุมภายในที�เกี�ยวกับระบบ

การเงิน โดยบรษิัทฯ ไดจ้ดัใหมี้ระบบรายงานทางการเงินเสนอผูบ้รหิารสายงานที�รบัผิดชอบ 

4.4 คณะกรรมการบริษัทจดัใหมี้ฝ่ายตรวจสอบกลางทาํหนา้ที�ตรวจสอบภายในโดยจะรายงาน

การตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื�อให้มั�นใจว่าการปฏิบัติงานหลัก และ

กิจกรรมทางการเงินสาํคญัของบริษัทฯ ไดด้าํเนินการตามแนวทางที�กาํหนดและมีประสิทธิภาพ 

โดยมีนโยบายที�จะมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและขอ้กาํหนดที�เกี�ยวข้องกับ

บรษิัทฯ (Compliance Control)  

4.5 คณะกรรมการบริษัทจดัใหมี้หน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธท์าํหนา้ที�สื�อสารกับผูถื้อหุน้ และให้

ความสะดวกแก่นกัลงทุนและนกัวิเคราะหห์ลกัทรพัยท์ั�วไปอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม 

และด้วยวิธีการที� เหมาะสม รวมทั�งเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ทั�งที� เป็นภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษใหเ้ป็นปัจจบุนัอย่างสมํ�าเสมอ อีกทั�ง ทาํหนา้ที�เผยแพรข่่าวสารการดาํเนินงาน 

ตลอดจนผลประกอบการของบริษัทผ่านสื�อตา่งๆเพื�อใหผู้ถื้อหุน้ นกัลงทนุ และผูมี้ส่วนไดเ้สีย

อื�นๆ ไดร้บัทราบขอ้มลูของบรษิัทอยา่งทั�วถึง 
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4.6 คณะกรรมการบรษิัทจดัใหมี้การเปิดเผยขอ้มลูสาํคญั ไดแ้ก ่

 บทบาทและหนา้ที�ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อย จาํนวนครั�งของ

การประชุมและจาํนวนครั�งที�กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที�ผ่านมาและ

ความเห็นจากการทาํหนา้ที� 

 รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษิัทตอ่รายงานทางการเงินแสดงควบคู่กบั

รายงานของผูส้อบบญัชีในรายงานประจาํปี 

 รายงานนโยบายการกาํกับดูแลกิจการที�ไดใ้ห้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และผลการ

ปฏิบตัติามนโยบาย 

 นโยบายเกี�ยวกบัการดแูลสิ�งแวดลอ้มและสงัคม และผลการปฏิบตัติามนโยบาย 

 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงที�สะทอ้นภาระหน้าที�

และความรบัผิดชอบของแต่ละคน รวมทั�งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทนด้วย 

ทั�งนี �จาํนวนเงินค่าตอบแทนที�เปิดเผย รวมถึงค่าตอบแทนที�กรรมการแต่ละท่านไดร้ับ

จากการเป็นกรรมการของบรษิัทยอ่ยดว้ย 

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
5.1  คุณสมบัตขิองกรรมการ 

5.1.1   คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที�มีคุณสมบัติหลากหลายทั�งในดา้นทักษะ 

ประสบการณ ์ความสามารถเฉพาะดา้นที�เป็นประโยชนก์ับบริษัท สามารถนาํมมุมองใหม่ๆ

มาให้คณะกรรมการ รวมทั�งการอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที� เพื�อ

เสริมสรา้งใหบ้ริษัทมีคณะกรรมการที�เขม้แข็ง ตลอดจนเป็นผูที้�ประกอบดว้ยคณุธรรมและ

จรยิธรรม  

5.1.2   ใหก้รรมการดาํรงตาํแหนง่กรรมการในบรษิัทจดทะเบียนไดไ้มเ่กิน 5 บรษิัท  

5.1.3   ในการไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการที�บริษัทจดทะเบียนอื�นของประธานเจา้หนา้ที�บริหารและ

ผูบ้รหิารระดบัสงู (**) ของบรษิัทตอ้งผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษิัทก่อน  

5.1.4 ในคณะกรรมการของบริษัท ใหก้รรมการที�เป็นผูบ้ริหารไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัท

จดทะเบียนอื�นไดไ้มเ่กิน 2 บรษิัท 
หมายเหตุ  (**) หมายถึง ผูบ้รหิารตามนิยามของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย(์ก.ล.ต.) 
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5.2 นิยามกรรมการอิสระ  

   กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการจากภายนอกที�ไม่ไดมี้ตาํแหน่งเป็นผู้บริหารหรือพนักงาน

ประจาํของบริษัทฯ ไม่ไดเ้ป็นกรรมการบริหารหรือกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษัทฯ  และเป็นอิสระ

จากผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูบ้ริหาร และผูที้�เกี�ยวขอ้ง สามารถทาํหนา้ที�คุม้ครองผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ทกุราย

อย่างเท่าเทียมกนั และสามารถช่วยดแูลไมใ่หเ้กิดรายการที�มีความขดัแยง้ทางผลประโยชนร์ะหว่างบรษิัทฯ 

กบับคุคลที�เกี�ยวขอ้งกนั 

5.3 คุณสมบัตขิองกรรมการอิสระ 

(1)  ถือหุ้นไม่เกินรอ้ยละ 0.5 ของจาํนวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่  

บรษิัทยอ่ย  บรษิัทรว่ม หรือนิตบิคุคลที�อาจมีความขดัแยง้ ทั�งนี �ใหน้บัรวมหุน้ที�ถือโดยผูที้�เกี�ยวขอ้ง* ดว้ย 

(2)ไม่เป็นกรรมการที�มีสว่นรว่มบริหารงาน**/พนกังาน/ลกูจา้ง/ที�ปรกึษาที�ไดร้บัเงินเดือนประจาํ/ผู้

มีอาํนาจควบคมุบริษัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทยอ่ย บรษิัทรว่ม บรษิัทยอ่ยลาํดบัเดียวกนั*** หรือนิตบิคุคลที�อาจ

มีความขดัแยง้ ทั�งในปัจจบุนั และในชว่งเวลา 2 ปีก่อนไดร้บัการแตง่ตั�ง 

(3) ไม่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะที�เป็นบิดามารดา คูส่มรส 

พี�นอ้งและบุตร รวมทั�งคู่สมรสของบุตร กับผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคมุ หรือบุคคลที�จะ

ไดร้บัการเสนอชื�อเป็นผูบ้รหิารหรือผูมี้อาํนาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

(4) ความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษิัท แบง่ได ้ดงันี � 

(ก) ลกัษณะความสมัพนัธ ์

 ความสมัพนัธใ์นลกัษณะของการใหบ้รกิารทางวิชาชีพ 

 ลักษณะความสัมพันธ์ : ผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื�น เช่น ที�ปรึกษา

กฎหมาย ที�ปรกึษาทางการเงิน ผูป้ระเมินราคาทรพัยส์ิน เป็นตน้ 

 ระดบันยัสาํคญัที�เขา้ขา่ยไมอ่ิสระ 

- กรณีผูส้อบบญัชี  : หา้มทกุกรณี 

- กรณีเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพอื�น  : มลูคา่รายการเกิน 2 ลา้นบาทตอ่ปี 

 ความสมัพนัธท์างการคา้/ทางธุรกิจ (ใชแ้นวทางในทาํนองเดียวกบัขอ้กาํหนดว่าดว้ย

การทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนัของตลาดหลกัทรพัยฯ์) 

 ลักษณะความสัมพันธ์ : กาํหนดครอบคลุมรายการทางธุรกิจทุกประเภท ไดแ้ก่ 

รายการที�เป็นธุรกรรมปกติ รายการเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรพัย ์รายการเกี�ยวกับ

สินทรพัย/์บรกิาร และรายการใหห้รือรบัความชว่ยเหลือทางการเงิน 

 ระดบันยัสาํคญัที�เขา้ข่ายไมอ่ิสระ  : มลูคา่รายการ ≥ 20 ลา้นบาท หรือ ≥ 3 % ของ 

NTA ของบริษัท แลว้แตจ่าํนวนใดจะตํ�ากว่า ทั�งนี � ในการพิจารณามลูค่ารายการให้

รวมรายการที�เกิดขึ �นในระหวา่ง 6 เดือน ก่อนวนัที�มีการทาํรายการในครั�งนี �ดว้ย 
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(ข) กรณีที�มีลกัษณะความสมัพนัธต์าม (ก) กบันิติบคุคล บคุคลที�ถือว่าเขา้ข่ายไม่อิสระ ไดแ้ก่ 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ (ยกเวน้กรณีเป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ) และ

ผูบ้รหิารหรือ partner ของนิตบิคุคลนั�น 

(ค) กาํหนดช่วงเวลาที�หา้มมีความสมัพนัธต์าม (ก) และ (ข) : ปัจจบุนัและ 2 ปีก่อนไดร้บัการ

แตง่ตั�ง 

(ง) ข้อยกเว้น : กรณีมีเหตุจาํเป็นและสมควร ซึ�งมิไดเ้กิดขึ �นอย่างสมํ�าเสมอและต่อเนื�อง 

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบอาจมีความสมัพันธเ์กินระดบันยัสาํคญัที�กาํหนดใน

ระหว่างดาํรงตาํแหน่งก็ได ้แตต่อ้งไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และมติที�ได้

ต้องเป็นมติเป็นเอกฉันท์ นอกจากนี �  คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการเปิดเผย

ความสมัพนัธ์ดงักล่าวของกรรมการรายนั�นไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย

หลกัทรพัย ์( แบบ filing ) แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี /รายงานประจาํปี (แบบ 56-1 

One Report) ของบรษิัท และหากตอ่มาบริษัทจะเสนอกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

รายนั�น เพื�อดาํรงตาํแหน่งต่ออีกวาระหนึ�ง คณะกรรมการบริษัทตอ้งจัดใหมี้การเปิดเผย

ขอ้มลูเกี�ยวกบัความสมัพนัธด์งักลา่วในหนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้ในวาระเลือกตั�งกรรมการ

ดว้ย 

(5)  ไมเ่ป็นกรรมการที�ไดร้บัแตง่ตั�งขึ �นเพื�อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผู้

ถือหุน้ซึ�งเป็นผูเ้กี�ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัท 

(6) ไมมี่ลกัษณะอื�นใดที�ทาํใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระได ้

(7) กรรมการอิสระที�มีคุณสมบัติตามข้อ (1)-(6) อาจไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้

ตัดสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาํดับ

เดียวกัน หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขัดแยง้ โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบองคค์ณะ (collective 

decision) ได ้

ทั�งนี � ในกรณีที�กรรมการอิสระมีการดาํรงตาํแหนง่เป็นกรรมการอิสระในบริษัทใหญ่ บรษิัทยอ่ย และ

บริษัทย่อยลาํดบัเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทตอ้งจัดใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกับการดาํรงตาํแหน่ง

ดังกล่าว และค่าตอบแทนรวม ที�กรรมการอิสระรายนั�นไดร้ับในแบบ filing  แบบแสดงรายการข้อมูล

ประจาํปี /รายงานประจาํปี (แบบ 56-1 One Report) ดว้ย 

หมายเหต ุ

  * ผูท้ี�เกี�ยวขอ้ง หมายถึง บคุคลตามมาตรา 258 แหง่พระราชบญัญัติหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย ์

** กรรมการที�มีส่วนรว่มบริหารงาน หมายถึง กรรมการที�ดาํรงตาํแหน่งเป็นผูบ้ริหาร กรรมการที�ทาํหนา้ที�รบัผิดชอบเยี�ยงผูบ้ริหาร และ

กรรมการที�มีอาํนาจลงนามผกูพนั เวน้แตแ่สดงไดว้า่เป็นการลงนามผกูพนัตามรายการที�คณะกรรมการมีมตอินมุตัิไวแ้ลว้ และเป็นการ

ลงนามรว่มกบักรรมการรายอื�น 

*** บรษิัทยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หมายถึง บรษิัทยอ่ยตั�งแต ่2 บรษิัทขึ �นไปที�มีบรษิัทใหญ่เป็นบรษิัทเดียวกนั 
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 5.4 องคป์ระกอบของคณะกรรมการ 

 จาํนวนกรรมการอิสระมีอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั�งคณะ  

 5.5 วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ 

 ในการประชมุสามญัประจาํปีทกุครั�ง ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 ถา้จาํนวนกรรมการที�

จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลที้�สดุกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที�จะตอ้งออก

จากตาํแหน่งในปีแรกและปีที�สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนั�น  ใหใ้ชว้ิธีจบัสลากกนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปี

หลงั ๆ ตอ่ไปใหก้รรมการคนที�อยูใ่นตาํแหนง่นานที�สดุนั�นเป็นผูอ้อกจากตาํแหนง่  กรรมการที�ออกตามวาระ

นั�นอาจถูกเลือกเข้ามาดาํรงตาํแหน่งใหม่ก็ได้ โดยเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและ มาตรา 71 แห่ง

พระราชบญัญตั ิบรษิัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 

5.6 ขอบเขตอาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการ 

 ที�ประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้น ครั�งที�  1/2546 เมื�อวันที� 13 มกราคม 2546 ไดมี้มติกาํหนดขอบเขต

อาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการไว้ ดังนี �  คณะกรรมการมีอาํนาจหน้าที�จัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม

กฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั มติของที�ประชมุผูถื้อหุน้ และมีอาํนาจมอบหมายแตง่ตั�งกรรมการจาํนวน

หนึ�งใหเ้ป็นกรรมการบรหิารหรือมอบหมายใหบ้คุคลอื�นใด เพื�อดาํเนินการอย่างหนึ�งอยา่งใดหรือหลายอย่าง

ภายใตก้ารควบคมุคณะกรรมการได ้เวน้แตอ่าํนาจในการดาํเนินการดงัตอ่ไปนี � จะกระทาํไดก็้ตอ่เมื�อไดร้บั

อนมุตัจิากที�ประชมุผูถื้อหุน้ก่อน ทั�งนี �กาํหนดใหร้ายการที�กรรมการหรือบคุคลที�อาจมีความขดัแยง้ มีสว่นได้

เสีย หรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนอื์�นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ใหก้รรมการซึ�งมีส่วนไดเ้สียใน

เรื�องใด ไมมี่สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื�องนั�น 

(ก) เรื�องที�กฎหมายกาํหนดใหต้อ้งไดม้ตทีิ�ประชมุผูถื้อหุน้ 

(ข) การทาํรายการที�กรรมการมีส่วนไดเ้สียและอยู่ในข่ายที�กฎหมาย หรือขอ้กาํหนดของตลาด

หลกัทรพัยร์ะบใุหต้อ้งไดร้บัอนมุตัจิากที�ประชมุผูถื้อหุน้ 

 และในกรณีดงัตอ่ไปนี�จะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากที�ประชมุคณะกรรมการ และที�ประชมุผูถื้อหุน้

ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ที�เขา้ประชมุและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั�งหมดหรือบางสว่นที�สาํคญั 

(ข) การซื �อหรือรบัโอนกิจการของบริษัทอื�นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ 

(ค) การทาํ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี�ยวกับการใหเ้ช่ากิจการของบริษัทฯ ทั�งหมดหรือบางส่วนที�

สาํคญั การมอบหมายใหบ้คุคลอื�นเขา้จดัการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกบับคุคลอื�นโดยมี

วตัถปุระสงคจ์ะแบง่กาํไรขาดทนุกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิ�มเตมิหนงัสือบรคิณหส์นธิหรือขอ้บงัคบั 
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(จ) การเพิ�มทนุ การลดทนุ การออกหุน้กู ้การควบหรือเลิกบรษิัท 

(ฉ) การใดที�พระราชบญัญัติหลกัทรพัย ์หรือประกาศตลาดหลกัทรพัยก์าํหนดใหต้อ้งไดร้บัมติจาก

ที�ประชมุผูถื้อหุน้ เช่น การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ�งสินทรพัยข์องบริษัทจดทะเบียน หรือรายการที�เกี�ยว

โยงกนั 

หน้าที�ความรับผิดชอบ ตลอดจนอาํนาจอนุมัติของคณะกรรมการ ของบริษัท อารเ์อส จาํกัด 

(มหาชน) รวมถึงเรื�องดงัตอ่ไปนี� 

1. ดแูลการกาํหนดวตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกัในการประกอบธุรกิจเป็นไปเพื�อความยั�งยืน 

โดยเป็นวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายที�สอดคลอ้งกับการสรา้งคณุคา่ใหท้ั�งบริษัท ลกูคา้ ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และ

สงัคมโดยรวม 

2. ดแูลใหม้ั�นใจว่า วตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมาย ตลอดจนกลยทุธใ์นระยะเวลาปานกลางและ/หรือ

ประจาํปีของกิจการสอดคลอ้งกบัการบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกัของบรษิัทโดยมีการนาํนวตักรรม

และเทคโนโลยีมาใชอ้ยา่งเหมาะสม ปลอดภยั 

3. ดแูลการสรา้งวฒันธรรมองคก์รที�ยึดมั�นในจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรบัผิดชอบตอ่ผูถื้อ

หุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สีย เป็นประโยชนต์อ่สงัคม และพฒันาหรือลดผลกระทบดา้นลบตอ่สิ�งแวดลอ้ม รวมทั�ง

ประพฤตตินเป็นตน้แบบ 

4. ดแูลโครงสรา้งและการปฏิบตัิของคณะกรรมการใหเ้หมาะสมต่อการบรรลวุตัถุประสงค ์และ

เปา้หมายหลกัในการประกอบธุรกิจ อยา่งมีประสิทธิภาพ 

5. ดูแลใหก้รรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที�ดว้ยความรับผิดชอบระมัดระวัง(duty of 

care) และซื�อสัตย์สุจริตต่อองค์กร(duty of loyalty) และดูแลให้การดาํเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย 

ขอ้บงัคบั และมตทีิ�ประชมุผูถื้อหุน้ 

6. ดแูลการประเมินผลงานของประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร 

7. ดแูลการกาํหนดโครงสรา้งค่าตอบแทนที�เป็นเครื�องจูงใจใหบุ้คลากรปฏิบตัิงานใหส้อดคลอ้ง

กับวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลักขององคก์ร และการกาํหนดหลักเกณฑแ์ละปัจจยัในการประเมินผลงาน

สาํหรบัทั�งบรษิัท 

8. พิจารณาและอนมุตักิารกาํหนดและทบทวนวิสยัทศัน ์และพนัธกิจ กลยทุธ ์เปา้หมาย แผนงาน

ประจาํปี และงบประมาณประจาํปี และกาํกับดูแลใหฝ่้ายจัดการดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบายและ

แผนงานที�กาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

9. พิจารณาการดแูลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบรหิารความเสี�ยงและการควบคมุภายใน 

10. พิจารณาการกาํหนดอาํนาจดาํเนินการที�เหมาะสมกบัความรบัผิดชอบของฝ่ายจดัการ 

11. พิจารณาการกาํหนดกรอบการจดัสรรและจดัการทรพัยากรใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล โคยคาํนึงถึงผลกระทบและการพฒันาทรพัยากรตลอดสาย value chain เพื�อใหส้ามารถ



เอกสารแนบ 5 

 

บรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกัไดอ้ย่างยั�งยืน ตลอดจนการพฒันาและงบประมาณ เชน่ นโยบายและ

แผนการบริหารจดัการบุคคล และนโยบายดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ�งจดัใหมี้กรอบการกาํกับดแูลและ

การบรหิารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัองคก์ร ที�สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของบรษิัท รวมทั�งดแูลให้

มีการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการเพิ�มโอกาสทางธุรกิจและพฒันาการดาํเนินงาน การบรหิารความ

เสี�ยง เพื�อใหบ้รษิัทสามารถบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกัของบริษัท 

12. พิจารณาการตดิตามและประเมินผลการดาํเนินงาน 

13. พิจารณาการดแูลใหก้ารเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินและไม่ใช่การเงินมีความน่าเชื�อถือและ

ตามความเหมาะสม 

14. ตดิตามดแูลความเพียงพอของสภาพคลอ่งทางการเงินและความสามารถในการชาํระหนี � 

15. พิจารณาใหม้ั�นใจไดว้่า ในภาวะที�กิจการประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโนม้จะประสบ

ปัญหา กิจการมีแผนในการแกไ้ขปัญหา หรือมีกลไกอื�นที�จะสามารถแกไ้ขปัญหาทางการเงินได ้ทั�งนี � ภายใต้

การคาํนงึถึงสิทธิของผูมี้สว่นไดเ้สีย 

16. ดูแลให้การดาํเนินการต่างๆ เป็นไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที�ดี และคู่มือ

จรรยาบรรณของกลุม่บรษิัทฯ  

17. พิจารณาและอนุมตัิรายการที�มีนยัสาํคญั ตามที�กาํหนดไวใ้นกฎหมาย ขอ้บงัคบั ประกาศ 

นโยบาย ระเบียบ มาตรฐานที�เกี�ยวขอ้ง หรืออาํนาจดาํเนินการของบรษิัท  

คณะกรรมการบริษัท มีหนา้ที�พิจารณารายชื�อกรรมการใหม่ซึ�งไดร้บัการพิจารณากลั�นกรองแลว้และ

นาํเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน กรรมการที�ไดร้บัการเสนอชื�อจะตอ้งพรอ้มที�จะ

ทุ่มเทเวลา ความรู ้ความสามารถที�มีใหแ้ก่บริษัทฯ และมีความเขา้ใจหนา้ที�ความรบัผิดชอบของกรรมการ 

สาํหรบักรรมการใหม ่บริษัทฯ มีกระบวนการใหข้อ้มลูเกี�ยวกบัธุรกิจและการดาํเนินงานของบริษัทฯ เพื�อให้

กรรมการใหมมี่ความรูค้วามเขา้ใจในธุรกิจของบริษัทฯ ไดเ้ป็นอยา่งด ี

นอกจากนี� คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการทาํงานของคณะกรรมการบริษัทประจาํปี

ตามแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท เพื�อเป็นการตรวจสอบการทํางานและปรับปรุง

ประสิทธิภาพการทาํงานของคณะกรรมการบรษิัทใหด้ียิ�งขึ �น 

5.7 ขอบเขตอาํนาจหน้าที�ของประธานกรรมการ 

เพื�อทาํหนา้ที�เป็นประธานในที�ประชุมคณะกรรมการ อีกทั�งลงคะแนนเสียงชี �ขาดในกรณีที� ที�

ประชุมคณะกรรมการมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงเท่ากัน ตลอดจนทาํหน้าที� เรียกประชุม

คณะกรรมการ และเป็นประธานในที�ประชมุผูถื้อหุน้ของบริษัท รวมถงึปฏิบตัิหนา้ที�ตามกฎหมายซึ�งกาํหนด

ไวเ้ฉพาะใหเ้ป็นหนา้ที�ของประธานกรรมการ และครอบคลมุในเรื�องดงัตอ่ไปนี� 
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(1) การกาํกบั ติดตาม และดแูลใหม้ั�นใจไดว้่า การปฏิบตัิหนา้ที�ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ และบรรลตุามวตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกัขององคก์ร 

(2) การดูแลใหม้ั�นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมใหเ้กิดวัฒนธรรมองคก์รที�มี

จรยิธรรม และการกาํกบัดแูลกิจการที�ด ี

(3) การกาํหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับประธานเจา้หนา้ที�บริหารและมี

มาตรการที�ดแูลใหเ้รื�องสาํคญัไดถ้กูบรรจเุป็นวาระการประชมุ 

(4) การจดัสรรเวลาไวอ้ย่างเพียงพอที�ฝ่ายจดัการจะเสนอเรื�องและมากพอที�กรรมการจะอภิปราย

ประเด็นสาํคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั� วกัน การส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที�รอบคอบ ให้

ความเห็นไดอ้ยา่งอิสระ 

(5) การเสริมสรา้งความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที�เป็นผู้บริหารและกรรมการที�ไม่เป็น

ผูบ้รหิาร และระหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ 

5.8 การสรรหากรรมการ 

ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั�งที�  3/2550 เมื�อวันที�  26 กุมภาพันธ์ 2550 ได้มีมติแต่งตั�ง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และอนมุตัิขอบเขตอาํนาจหนา้ที�ของคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน ดงันั�น การคดัเลือกบุคคลที�จะเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตอ้ง

ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน วิธีการสรรหากรรมการจะกระทาํโดยคณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนจะเป็นผูพ้ิจารณาคดัเลือกตามเกณฑค์ณุสมบตัิตามพระราชบญัญัติบริษัท

มหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยที์�เกี�ยวขอ้ง 

นอกจากนี�ยังพิจารณาถึงความหลากหลายของทักษะ ประสบการณ์ คุณวุฒิการศึกษา ความรู ้และ

ความสามารถเฉพาะเพื�อประโยชนแ์ละการพัฒนากิจการของบริษัท รวมทั�งการอุทิศเวลา และความ

พยายามในการปฏิบตัิหนา้ที� โดยกรรมการที�ไดร้บัการเสนอชื�อจะตอ้งพรอ้มที�จะทุ่มเทเวลา ความรู ้และ

ความสามารถที�มีใหแ้ก่บริษัท จากนั�นจึงนาํรายชื�อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯและที�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�อ

พิจารณาแตง่ตั�ง 

ในการเลือกตั�งคณะกรรมการของบรษิัทฯ ที�ประชมุผูถื้อหุน้เป็นผูแ้ตง่ตั�งกรรมการ โดยใชเ้สียงขา้ง

มากตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัตอ่ไปนี� 

(ก) ผูถื้อหุน้คนหนึ�งมีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึ�งหุน้ตอ่เสียงหนึ�ง 

(ข) ใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั�งกรรมการเป็นรายบคุคลไป 

(ค) บุคคลซึ�งไดร้บัคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตั�งเป็นกรรมการเท่า

จาํนวนกรรมการที�จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั�งในครั�งนั�น ในกรณีที�บคุคลซึ�งไดร้บัการเลือกตั�งในลาํดบัถัดลง
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มามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนที�จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั�งในครั�งนั�นใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชี �

ขาด 

 5.9 การประชุมคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทมีกาํหนดประชุมโดยปกติอย่างน้อยปีละ 4 ครั�ง และมีการประชุมพิเศษ

เพิ�มเติมตามความจาํเป็น โดยมีการกาํหนดวาระการประชุม และ วันประชุมไว้ล่วงหน้า  โดยมีวาระ

พิจารณาตดิตามผลการดาํเนินงานเป็นประจาํ ทั�งนี � บรษิัทฯ ไดจ้ดัสง่หนงัสือเชิญประชมุพรอ้มระเบียบวาระ

การประชมุและเอกสารการประชมุก่อนการประชมุล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัเพื�อใหค้ณะกรรมการบริษัทไดมี้

เวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่ในกรณีจาํเป็นรีบด่วนเพื�อรักษาสิทธิหรือ

ประโยชนข์องบรษิัท โดยประธานกรรมการ ประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร และกรรมการอิสระซึ�งไดร้บัการแตง่ตั�ง 

1 ท่าน ร่วมกันพิจารณาการเลือกเรื�องเขา้วาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาใหแ้น่ใจว่า

เรื�องที�สาํคญัไดถู้กบรรจุเขา้วาระการประชมุเรียบรอ้ยแลว้ และกรรมการแต่ละท่านมีความเป็นอิสระที�จะ

เสนอเรื�องเขา้สูว่าระการประชมุ ตลอดจนคณะกรรมการบรษิัทสามารถเขา้ถึงขอ้มลูที�จาํเป็นไดจ้ากประธาน

เจา้หนา้ที�บรหิาร ทั�งนี �กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบจะเขา้รว่มประชมุทกุครั�ง 

นอกจากนี� จาํนวนองคป์ระชมุขั�นตํ�า ณ ขณะที�คณะกรรมการจะลงมติในที�ประชมุคณะกรรมการ 

ตอ้งมีกรรมการอยูไ่มน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั�งหมด 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายใหก้รรมการที�ไม่เป็นผูบ้ริหารมีโอกาสที�จะประชมุระหว่างกนัเอง

ตามความจาํเป็น เพื�ออภิปรายปัญหาตา่งๆ เกี�ยวกบัการจดัการที�อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจดัการรว่ม

ดว้ย และใหแ้จง้ประธานเจา้หนา้ที�บรหิารทราบถึงผลการประชมุดว้ย  

5.10 การประเมินผลการปฏิบัตงิาน 

คณะกรรมการบริษัทจดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจาํ

ทุกปีตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ แบ่งออกเป็นการประเมินผลเป็น

รายบุคคลโดยตนเอง และการประเมินผลคณะกรรมการทั�งคณะ เพื�อให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกัน

พิจารณาตรวจสอบผลงานและปัญหาเพื�อการปรบัปรุงประสิทธิภาพการทาํงานของคณะกรรมการบริษัทฯ

ใหด้ียิ�งขึ �น  

องคป์ระกอบของการประเมิน ประกอบดว้ย โครงสรา้งและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ บทบาท 

หน้าที� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การทาํหน้าที�ของกรรมการ 

ความสมัพนัธก์บัฝ่ายจดัการ การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้รหิาร  

อีกทั�งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้ความเห็นในการกําหนดเกณฑ์การ

ประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที�บริหาร และนาํเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความ

เห็นชอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที�บริหารจะถูกประเมินตามแบบ
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ประเมินผลการปฏิบัติงานที�คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกาํหนด และประเมินโดย

คณะกรรมการบรษิัทซึ�งเป็นกรรมการอิสระเทา่นั�น เพื�อการปรบัปรุงแกไ้ขตอ่ไป  

นอกจากนั�น คณะกรรมการยังจัดให้มีการประเมินผลงานทั�งคณะและเป็นรายบุคคลของ

คณะกรรมการชุดย่อยทั�งหมด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั�งยืน  คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

คณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการพฒันาทรพัยากรบคุคล 

5.11 การจ่ายค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัทกาํหนดนโยบายคา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารไวอ้ย่างชดัเจนและโปร่งใส 

สาํหรบัประธานเจา้หนา้ที�บริหารและผูบ้ริหารระดบัสงู บริษัทฯมีนโยบายทั�งระยะสั�นและระยะยาวที�จะให้

ผลตอบแทนที�เหมาะสมกับความรูค้วามสามารถ  ประสบการณ ์ ภาระหนา้ที� ขอบเขตของบทบาทและ

ความรบัผิดชอบ ผลการปฏิบตัิงานของแต่ละคน รวมถึงประโยชนที์�คาดว่าจะไดร้บัจากกรรมการแต่ละคน 

และสอดคลอ้งกบักลยทุธแ์ละเปา้หมายระยะยาวของบรษิัทและผลการดาํเนินงานของบริษัททั�งในระยะสั�น

และระยะยาว และการจ่ายผลตอบแทนของอตุสาหกรรมเดียวกนั ส่วนนโยบายคา่ตอบแทนกรรมการนั�น ผู้

ถือหุน้ไดอ้นมุตัิคา่ตอบแทนของกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนจะพิจารณา

คา่ตอบแทนกรรมการใหอ้ยู่ในระดบัเดียวกบัอุตสาหกรรมซึ�งสงูเพียงพอที�จะดงึดดู และรกัษากรรมการที�มี

คณุสมบตัิที�ตอ้งการ และสอดคลอ้งกับผลการดาํเนินงานของบริษัท ส่วนการประเมินผลงานของประธาน

เจา้หนา้ที�บริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกาํหนดเกณฑก์ารประเมินผลงานของ

ประธานเจา้หน้าที�บริหาร และนาํเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ และผลการ

ปฏิบตัิงานของประธานเจ้าหน้าที�บริหารจะถูกประเมินโดยคณะกรรมการบริษัทซึ�งเป็นกรรมการอิสระ

เทา่นั�น 

5.12 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายใหก้รรมการเดิมซึ�งไดร้บัมอบหมายแนะนาํกรรมการใหม่ใหรู้จ้กั

บริษัท และบรรยายสรุปแผนธุรกิจของบริษัท ผลประกอบการ กลยทุธ ์สภาพการแข่งขนั วิสยัทศัน ์คา่นิยม

องคก์ร นโยบายกาํกบัดแูลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั�งขอ้มลูอื�นๆที�เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจ

ของบรษิัท เป็นตน้ 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที�จะเสริมสร้างและพัฒนาความรูใ้หม่ๆให้กับกรรมการและ

ผูบ้ริหาร โดยสนบัสนุนใหเ้ขา้รบัการสัมมนาและการอบรมในหลกัสูตรที�เป็นประโยชน ์ซึ�งจดัโดยสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) และสถาบันอื�นๆ เพื�อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที�อย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยบรษิัทออกคา่ใชจ้า่ย 



เอกสารแนบ 5 

 

 5.13 คณะกรรมการตรวจสอบ  

 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ย กรรมการอิสระมากกว่าหรือเทา่กบั 3 คน และมีกรรมการ

ที�เป็นผูมี้ความรู ้ความเขา้ใจ หรือมีประสบการณด์า้นการบญัชี หรือการเงิน หรือตรวจสอบอย่างนอ้ย 1 คน 

มีวาระการดาํรงตาํแหนง่คราวละ 3 ปี รวมทั�งรายงานผลการปฏิบตัหินา้ที�ตอ่คณะกรรมการอย่างสมํ�าเสมอ 

 คุณสมบัตขิองกรรมการตรวจสอบ 

(1) ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอิสระจาํนวนมากกว่าหรือเท่ากับ 3 คน ซึ�งเป็น

กรรมการที�ไมมี่สว่นในการบริหารงานของบริษัท และบรษิัทยอ่ย และกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 

1 คน มีความรูค้วามเขา้ใจหรือมีประสบการณด์า้นการบญัชีหรือการเงิน  

(2) ไดร้บัแตง่ตั�งจากคณะกรรมการบรษิัท หรือผูถื้อหุน้ 

(3)  ทกุคนตอ้งเป็นกรรมการอิสระ 

(4)  ไม่เป็นกรรมการที�ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหต้ดัสินใจในการดาํเนินกิจการของ

บริษัท    บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทย่อยลาํดบัเดียวกัน หรือนิติบุคคลที�อาจมี

ความขดัแยง้  

(5)  ไมเ่ป็นกรรมการของบรษิัทใหญ่ บรษิัทยอ่ย และบรษิัทยอ่ยลาํดบัเดียวกนั 

(6)  มีหนา้ที�ตามที�ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยกาํหนด 

(7)  มีกรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ย 1 คน ที�มีความรูแ้ละประสบการณเ์พียงพอที�จะทาํหนา้ที�ในการ

สอบทานความน่าเชื�อถือของงบการเงินได ้ โดยระบุไว้ในแบบ filing แบบแสดงรายการข้อมูล

ประจาํปี /รายงานประจาํปี (แบบ 56-1 One Report) ว่า กรรมการตรวจสอบรายใด เป็นผู้ที� มี

คณุสมบตัิดงักล่าว และกรรมการตรวจสอบรายนั�นจะระบุคณุสมบตัิดงักล่าวไวใ้นหนงัสือรบัรอง

ประวตัขิองกรรมการตรวจสอบที�ตอ้งสง่ตอ่ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

(8) สามารถปฏิบัติหน้าที�และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที� ที� ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทไดโ้ดยอิสระ โดยไมอ่ยูภ่ายใตก้ารควบคมุของผูบ้ริหารหรือ

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัท รวมทั�งผูเ้กี�ยวขอ้งหรือญาตสินิทของบคุคลดงักล่าว 

(9) ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัทเป็นผูค้ดัเลือกกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน ให้

ดาํรงตาํแหนง่ประธานกรรมการตรวจสอบ  

 ขอบเขตอาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีอาํนาจหนา้ที� ดงัตอ่ไปนี� 

(ก) เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบริษัท เพื�อมีส่วนรว่มในการกาํหนดนโยบาย การตดัสินใจทางธุรกิจ 

ตลอดจนการกาํกบัดแูลกิจการ 

(ข) พิจารณา คดัเลือก เสนอแตง่ตั�งผูส้อบบญัชี และเสนอคา่สอบบญัชีบริษัทประจาํปี รวมถึงประเด็น 

ดงันี � 
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 พิจารณาความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี เชน่ พิจารณาจากการใหบ้ริการอื�นนอกเหนือจากการ

สอบบญัชี  (non-audit service) ที�อาจทาํใหข้าดความเป็นอิสระ เช่น การวางระบบบญัชี เป็น

ตน้ 

 ใหมี้การประชุมร่วมกับผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ประชมุดว้ยอย่างนอ้ย 1 ครั�ง ต่อปี 

เพื�อขอความเห็นจากผูส้อบบญัชีในเรื�องตา่งๆ 

(ค) พิจารณานโยบายและแนวทางปฏิบัติของสายงานตรวจสอบกลางให้มีความเหมาะสมและมี

ประสิทธิผลอยา่งตอ่เนื�อง 

(ง) พิจารณาทบทวนแผนงานการตรวจสอบประจาํปีของฝ่ายตรวจสอบกลาง 

(จ) สอบทานใหบ้รษิัทฯ มีระบบการควบคมุภายใน และ การตรวจสอบภายในที�มีความเหมาะสมและมี

ประสิทธิผล โดยสอบทานรว่มกบัผูส้อบบญัชีภายในและภายนอก รวมถึงประเดน็ ดงันี � 

 ใหค้วามเห็นชอบในการแต่งตั�ง โยกยา้ย เลิกจา้ง และพิจารณาความดีความชอบของหวัหนา้

หนว่ยงานตรวจสอบภายใน ทั�งนี �เพื�อใหห้นว่ยงานดงักลา่วมีความเป็นอิสระอยา่งแทจ้รงิ 

 พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยพิจารณาจากการปฏิบตัิหน้าที� 

และการรายงานตา่งๆ รวมถึงสายงานบงัคบับญัชาของหนว่ยงานนี�  

(ฉ) พิจารณารายงานผลการตรวจสอบรายไตรมาส และข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีภายในและ

ภายนอก รวมทั�งตดิตามผลการดาํเนินการตามขอ้เสนอแนะดงักลา่ว 

(ช) สอบทานรายการทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยรายไตรมาส ใหมี้ความถูกตอ้งเชื�อถือได ้

และมีการเปิดเผยขอ้มลูที�เพียงพอ ตามกระบวนการกาํกบัดแูลกิจการที�ด ี 

(ซ) ดูแล และสอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบตัิตามกฎระเบียบ หรือขอ้กาํหนดของตลาดหลักทรพัย์แห่ง

ประเทศไทย และกฎหมายอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 

(ฌ) พิจารณารายการที�เกี�ยวโยงกันหรือรายการที�อาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชนใ์หเ้ป็นไปตาม

กฎหมายและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ทั�งนี �เพื�อใหม้ั�นใจว่า รายการดงักล่าว สมเหตสุมผล 

และเป็นประโยชนส์งูสดุตอ่บรษิัท 

(ญ) พิจารณารว่มกบัผูส้อบบญัชีถึงปัญหา หรือ ขอ้จาํกดัที�เกิดขึ �นจากการตรวจสอบงบการเงิน 

(ฎ) จดัทาํรายงานการกาํกบัดแูลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปี

ของบริษัทฯ  ซึ�งรายงานดงักล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ย

ขอ้มลู  ดงันี � 

 จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ

ตรวจสอบแตล่ะทา่น 

 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในประเดน็ ดงันี � 

o ความถกูตอ้งครบถว้น เป็นที�เชื�อถือไดข้องรายงานทางการเงินของบรษิัท 
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o ความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบรษิัท 

o การปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กาํหนดของตลาด

หลกัทรพัย ์หรือกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 

o ความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

o รายการที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

o ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมที�คณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏิบตัิหนา้ที�

ตามกฎบตัร 

 รายการอื�นที�เห็นว่า ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั�วไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหน้าที�และความ

รบัผิดชอบที�ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท 

(ฏ) คณะกรรมการตรวจสอบมีอาํนาจเชิญกรรมการบริหาร ผูบ้ริหาร หรือผูที้�เกี�ยวขอ้งมาใหข้อ้มลู หรือ 

เขา้รว่มประชมุได ้

(ฐ) การปฏิบตัิการอื�นใดตามที�คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

5.14 คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหาร ประกอบดว้ย กรรมการอย่างนอ้ย 3 คน ซึ�งสมาชิกส่วนใหญ่เป็นกรรมการ และ

ผูบ้รหิาร   

ขอบเขตอาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบรหิารมีอาํนาจหนา้ที�ดงัตอ่ไปนี � 

(ก) มีอาํนาจพิจารณาอนุมัติการกู้หรือให้กู้ยืมเงิน หรือการขอสินเชื�อใดๆ จากสถาบนัการเงิน รวม

ตลอดถึงการเขา้เป็นผูค้ ํ�าประกนั หรือการชาํระหรือใชจ้า่ยเงินเพื�อ ธุรกรรมตามปกตธิุรกิจของบริษัท

ฯ ทั�งนี � ภายในวงเงินสาํหรบัแตล่ะรายการไมเ่กินกวา่ 300 ลา้นบาท หรือจาํนวนเทียบเทา่  

(ข) มีอาํนาจแตง่ตั�ง ถอดถอนเจา้หนา้ที�ของบริษัทฯ ในตาํแหน่งที�ไม่สงูกว่าตาํแหน่งประธานเจา้หนา้ที�

บรหิาร (เดมิใชชื้�อตาํแหนง่เป็นกรรมการผูจ้ดัการ) 

(ค) มีอาํนาจจดัทาํ เสนอแนะและกาํหนดนโยบายแนวทางธุรกิจ และกลยทุธทางธุรกิจของบริษัทฯ ต่อ

คณะกรรมการ 

(ง) จดัตั�งโครงสรา้งองคก์รและการบริหาร และกรรมการบริหาร โดยใหค้รอบคลมุทกุรายละเอียดของ

การคดัเลือก การฝึกอบรม การวา่จา้ง และการเลิกจา้งของพนกังานของบรษิัทฯ 

(จ) กาํหนดแผนธุรกิจ อาํนาจการบริหารงาน อนุมตัิงบประมาณสาํหรบัประกอบธุรกิจประจาํปี และ

งบประมาณรายจ่ายประจาํปี และดาํเนินการตามแผนทางธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจโดย

สอดคลอ้งกบันโยบาย และแนวทางธุรกิจที�ไดแ้ถลงตอ่คณะกรรมการ 
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(ฉ) ปฏิบตัหินา้ที�อื�นๆ ตามที�ไดร้บัมอบหมายในแตล่ะชว่งเวลาจากคณะกรรมการ 

อนึ�ง การอนมุตัิการเขา้ทาํรายการดงักล่าวขา้งตน้ จะตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการอนุมตัิการเขา้ทาํ

รายการที�ทาํใหค้ณะกรรมการบริหารหรือผูร้บัมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนมุตัิการเขา้

ทาํรายการที�ตนหรือบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ หรือมีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

อื�นใด (ตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ และตามที�สาํนกังาน ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด) ทาํกบับริษัทฯ หรือบริษัท

ย่อย ยกเวน้เป็นการอนมุตัิการเขา้ทาํรายการที�เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑที์�คณะกรรมการบริษัทฯ 

ไดพ้ิจารณาอนุมตัิไว ้ทั�งนี � ใหค้ณะกรรมการมีอาํนาจในการแกไ้ขเปลี�ยนแปลงขอบเขตอาํนาจหนา้ที�ของ

คณะกรรมการบรหิารไดต้ามที�จาํเป็นหรือเห็นสมควร 

5.15 ขอบเขตอาํนาจหน้าที�ของประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

ขอบเขตอาํนาจหนา้ที�ของประธานเจา้หนา้ที�บริหาร (เดิมใชชื้�อตาํแหน่งเป็นกรรมการผูจ้ดัการ) 

กาํหนดใหป้ระธานเจา้หนา้ที�บริหาร มีอาํนาจอนุมตัิในการดาํเนินการใดๆ ที�จาํเป็นหรือเกี�ยวเนื�องกับการ

ดาํเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ ภายในวงเงินสาํหรบัแต่ละรายการไม่เกินกว่า 50 ลา้นบาท หรือ

จาํนวนเทียบเทา่ ทั�งนี � การอนมุตักิารทาํรายการดงักล่าวขา้งตน้ ประธานเจา้หนา้ที�บรหิารไมมี่อาํนาจในการ

ดาํเนินการใดๆ หรือเกี�ยวกับรายการที�เกี�ยวโยงกัน รายการการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ�งสินทรพัยที์�สาํคญั

ของบริษัทฯ และ/หรือ รายการหรือเรื�องที�ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร หรือ บคุคลที�อาจมีความขดัแยง้ มีส่วน

ไดส้่วนเสีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นลกัษณะอื�นใดที�จะทาํขึ �นกบับริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ในกรณีดังกล่าว รายการหรือเรื�องดังกล่าวจะต้องนําเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ 

คณะกรรมการของบรษิัทฯ (แลว้แตก่รณี) เพื�อพิจารณาอนมุตั ิ

 5.16 คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

คณะกรรมการพฒันาทรพัยากรบคุคล ประกอบดว้ย กรรมการอย่างนอ้ย 2-3 คน ซึ�งสมาชิกเป็น

ผูบ้รหิาร   

 ขอบเขตอาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

(ก)   นาํเสนอนโยบาย และ แนวทางการบรหิารทรพัยากรบคุคล 

(ข)   พฒันากลยทุธ ์และ เทคนิควิธีเพื�อการพฒันาทรพัยากรบคุคล 

(ค)   กาํกบั และ ดแูลการดาํเนินงานดา้นพฒันาทรพัยากรบคุคล 

(ง)   พิจารณา และ ตดัสินใจในประเด็นที�เกี�ยวข้องดา้นพัฒนาทรพัยากรบุคคล ตามแนวทางที�

ไดร้บัอนมุตัโิดยคณะกรรมการบรหิาร 
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5.17 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบดว้ย กรรมการจาํนวนมากกว่าหรือ

เทา่กบั 3 คน ซึ�งสมาชิกสว่นใหญ่เป็นกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการเป็นกรรมการอิสระ มีวาระ

การดาํรงตาํแหนง่คราวละ 3 ปี รวมทั�งรายงานผลการปฏิบตัหินา้ที�ตอ่คณะกรรมการอยา่งสมํ�าเสมอ 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

(ก)  พิจารณาหลกัเกณฑแ์ละกระบวนการในการสรรหาบุคคลที�มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื�อดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการ รวมทั�งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที�ได้กําหนดไว้ และเสนอความเห็นต่อ

คณะกรรมการบรษิัทซึ�งจะนาํเสนอที�ประชมุผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นผูแ้ตง่ตั�งกรรมการ  แบง่ไดเ้ป็น 

o กาํหนดคณุสมบตัิของกรรมการที�ตอ้งการสรรหาใหเ้ป็นไปตามโครงสรา้ง ขนาด และองคป์ระกอบ

ของคณะกรรมการที�คณะกรรมการกาํหนดไว ้โดยดาํเนินการ ดงันี � 

 พิจารณาความเหมาะสมของความรู ้ประสบการณ ์และความเชี�ยวชาญของกรรมการ

โดยรวมวา่ คณะกรรมการตอ้งการกรรมการที�มีคณุสมบตัลิกัษณะใดบา้ง 

 พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละคน เพื�อพิจารณาว่า กรรมการอิสระคน

ใดมีคุณสมบตัิครบถ้วนหรือคนใดขาดคุณสมบตัิในการเป็นกรรมการอิสระ รวมทั�งพิจารณาว่า 

จาํเป็นต้องสรรหากรรมการอิสระใหม่หรือไม่  หากมีกรรมการอิสระไม่ครบตามนโยบายของ

คณะกรรมการ 

 พิจารณาการอทุิศเวลาของกรรมการ  

o สรรหาและเสนอชื�อบคุคลที�เหมาะสมที�จะมาดาํรงตาํแหนง่กรรมการใหค้ณะกรรมการพิจารณาเพื�อ

เสนอชื�อใหที้�ประชมุผูถื้อหุน้เป็นผูแ้ตง่ตั�ง  โดยดาํเนินการ ดงันี � 

 กาํหนดวิธีการสรรหาบคุคลเพื�อดาํรงตาํแหนง่กรรมการใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะเฉพาะของ

บรษิัท 

 ดาํเนินการพิจารณารายชื�อบคุคลที�ไดร้บัการเสนอชื�อมาและคดัเลือกบุคคลที�มีคณุสมบตัิ

สอดคลอ้งกบัเกณฑค์ณุสมบตัทีิ�กาํหนดไว ้

 ตรวจสอบให้รอบคอบว่าบุคคลที�จะถูกเสนอชื�อนั�นมีคุณสมบัติตามกฎหมายและ

ขอ้กาํหนดของหนว่ยงานทางการ 

 ดาํเนินการทาบทามบคุคลที�มีคณุสมบตัิสอดคลอ้งกบัเกณฑค์ณุสมบตัิที�กาํหนดไว ้เพื�อจะ

ไดม้ั�นใจว่า บคุคลดงักล่าวมีความยินดีจะมารบัตาํแหน่งกรรมการของบริษัท หากไดร้บัการแตง่ตั�ง

จากผูถื้อหุน้ 

 เสนอชื�อใหค้ณะกรรมการเพื�อพิจารณาและบรรจชืุ�อในหนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้ เพื�อใหที้�

ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาแตง่ตั�งตอ่ไป 
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(ข)  พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการเพื�อเสนอความเห็นต่อ

คณะกรรมการ ซึ�งจะนาํเสนอที�ประชมุผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นผูอ้นมุตั ิ

(ค)  พิจารณาเกณฑป์ระเมินผลประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร 

(ง)  พิจารณากาํหนดคา่ตอบแทนประจาํปีของกรรมการ 

(จ)  พิจารณาการเสนอขายหลกัทรพัยใ์หม่ (หรือใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื �อหุน้) ใหแ้ก่กรรมการ และ

พนักงาน โดยใหเ้งื�อนไขต่างๆจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหนา้ที�เพื�อให้เกิดการสรา้ง

มูลค่าเพิ�มใหผู้ถื้อหุน้ในระยะยาวและสามารถรกัษาบุคลากรที�มีคุณภาพไดอ้ย่างแทจ้ริง แต่ใน

ขณะเดียวกนัตอ้งไมส่งูเกินไปและเป็นธรรมตอ่ผูถื้อหุน้ดว้ย 

 5.18 คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

 คณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง ประกอบดว้ย กรรมการอยา่งนอ้ย 2 คน ซึ�งสมาชิกสว่นใหญ่เป็น

กรรมการ และผูบ้รหิาร  รวมทั�งรายงานผลการปฏิบตัหินา้ที�ตอ่คณะกรรมการอยา่งสมํ�าเสมอ 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

(ก) พิจารณานโยบาย  แผนงานและการดาํเนินงานบริหารความเสี�ยง รวมถึงให้คาํแนะนําแก่

คณะกรรมการบรษิัท และฝ่ายจดัการในเรื�องการบรหิารความเสี�ยง 

(ข) กาํกับดูแลและสนับสนุนใหก้ารบริหารความเสี�ยงเป็นไปตามแผนงานและสาํเร็จลุล่วงในระดับ

องคก์ร ตลอดจนระดบัโครงการ  

(ค) พิจารณาความเสี�ยงที�สาํคญัของบริษัทในระดบัองคก์ร และประเมินการดาํเนินงานบริหารความ

เสี�ยง ใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธแ์ละแผนธุรกิจของบรษิัท 

(ง) รายงานการปฏิบตังิานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิัท 

5.19 คณะกรรมการบรรษัทภบิาลและการพัฒนาอย่างยั�งยืน  

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพฒันาอย่างยั�งยืน ประกอบดว้ย กรรมการอย่างนอ้ย 2 คน 

ซึ�งสมาชิกส่วนใหญ่เป็นกรรมการ และผูบ้ริหาร  รวมทั�งรายงานผลการปฏิบตัิหนา้ที�ตอ่คณะกรรมการอยา่ง

สมํ�าเสมอ 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการบรรษัทภบิาลและการพัฒนาอย่างยั�งยนื 

1. ดา้นบรรษัทภิบาล 

(1.1) พิจารณา ทบทวน นาํเสนอนโยบายการกํากับดูแลกิจการที�ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ 

นโยบายเพื�อการพฒันาอย่างยั�งยืนของบรษิัท นโยบายและแนวปฏิบตัิอื�นใดที�จะสนบัสนนุ

การดาํเนินงานของบรษิัทตามหลกัธรรมาภิบาล เพื�อก่อใหเ้กิดความโปรง่ใส เป็นธรรม และ

สนบัสนนุการเตบิโตของบรษิัทอยา่งยั�งยืน 
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(1.2)  ดแูลใหมี้การนาํนโยบาย แนวปฏิบตัิต่างๆ ในขอ้ 1 ไปใชพ้ฒันาบริษัทอย่างต่อเนื�อง โดย

นโยบายและแนวปฏิบัติดงักล่าวตอ้งสอดคลอ้งและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท และ

ขอ้เสนอแนะของหนว่ยงานที�กาํกบัดแูลหรือเกี�ยวขอ้ง 

(1.3)  ติดตามและทบทวนระบบงานต่างๆ ภายในองคก์รใหส้อดคลอ้งกับจรรยาบรรณ และแนว

ปฏิบตัิที�ดีตามที�ไดก้าํหนดไว ้รวมถึงเปรียบเทียบหลกัการกาํกับดแูลกิจการที�ดีของบริษัท

กับหลักการกํากับดูแลกิจการที�ดีของมาตรฐานสากล และของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย เพื�อเสนอตอ่คณะกรรมการบรษิัทใหท้าํการพิจารณาปรบัปรุงอยา่งสมํ�าเสมอ 

(1.4)  ปฏิบตัหินา้ที�อื�นตามที�ไดร้บัมอบหมาย 

2  ดา้นความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิ�งแวดลอ้ม 

(2.1)  พิจารณา ทบทวน นาํเสนอนโยบายความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิ�งแวดลอ้ม  

(2.2)  พิจารณากลั�นกรองกิจกรรม และวางกรอบการดาํเนินงานดา้นความรบัผิดชอบต่อสังคม

และสิ�งแวดลอ้มของบรษิัท 

(2.3)  พิจารณาและใหค้วามเห็นชอบกลยุทธข์องบริษัท เพื�อใหบ้รรลุเป้าหมายใหส้อดคลอ้งกบั

นโยบายดา้นสงัคมและสิ�งแวดลอ้ม 

(2.4)  พิจารณา ติดตามความกา้วหนา้ และประเมินผลสาํเร็จรวมทั�งคณุภาพของการดาํเนินการ

ดา้นสงัคมและสิ�งแวดลอ้ม  

(2.5)  ปฏิบตัหินา้ที�อื�นตามที�ไดร้บัมอบหมาย 

3. ดา้นตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั 

(3.1)  กาํหนดวิธีการ หลกัเกณฑ ์และขั�นตอนการปฏิบตัิ ใหส้อดคลอ้งกับนโยบายต่อตา้นการ

ทจุรติคอรร์ปัชนั โดยใหน้าํเสนอผา่นคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิัท 

(3.2)  ส่งเสริมสนับสนุน ร่วมผลักดนัใหเ้กิดความร่วมมือในการปฏิบตัิ ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย

ตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั         

(3.3)  ประชาสมัพนัธ ์อบรม ใหค้วามรู ้แก่ผูบ้ริหาร พนกังาน รวมทั�งลกูคา้ คูค่า้ หรือผูที้�ทาํธุรกิจ

รว่มกบับรษิัทในดา้นนโยบายตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนัของบริษัท  

(3.4)  สอบทาน กาํกบัดแูล ใหบ้ริษัทปฏิบตัิหนา้ที�ใหเ้ป็นไปตามนโยบายตอ่ตา้นการทจุริตคอรร์ปัชนั 

การใหค้วามเห็นและรายงานตามแผนที�กาํหนด 

(3.5)  รายงานผลการปฏิบัติหน้าที� ผลการประชุมที�สาํคัญต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง เพื�อพิจารณา โดยเฉพาะกรณีที�เห็นวา่มีนยัสาํคญั 

(3.6)  ปฏิบตังิานอื�นๆ ตามที�ไดร้บัมอบหมาย 
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4. ดา้นความรบัผิดชอบตอ่นโยบายและมาตรการในการแจง้เบาะแส 

(4.1)  จัดทาํนโยบายและมาตรการในการแจง้เบาะแสภายใตก้รอบของกฎหมาย หลักเกณฑ ์

ระเบียบขอ้บงัคบัของหน่วยงานที�ทาํหนา้ที�กาํกบัดแูล ไดแ้ก่ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และหน่วยงานอื�นๆ ที�

เกี�ยวขอ้ง 

(4.2)  พิจารณา ทบทวน และปรบัปรุงนโยบายและมาตรการในการแจง้เบาะแสอยา่งสมํ�าเสมอ 

(4.3)  รายงานผลการรบัเรื�องรอ้งเรียน การแจง้ขอ้มลูการกระทาํผิด และการทจุริตคอรร์ปัชนัของ

บริษัท เพื�อรายงานใหค้ณะกรรมการทราบ พรอ้มทั�งนาํเสนอความเห็นและขอ้เสนอแนะ 

เพื�อแกไ้ขปรบัปรุงตามความเหมาะสม 

(4.4)  ประชาสัมพันธ์แก่พนักงาน รวมถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายที�มีส่วนเกี�ยวขอ้งกับบริษัท ให้

รบัทราบถึงนโยบายและมาตรการในการแจง้เบาะแสของบรษิัท 

5.20 การดูแลเรื�องการใช้ข้อมูลภายใน 

คณะกรรมการบริษัท จดัใหมี้การดาํเนินการแจง้ใหผู้บ้ริหารฝ่ายตา่งๆ เขา้ใจถึงภาระหนา้ที�ในการ

รายงานการถือหลกัทรพัยใ์นบริษัทฯ ของตนเอง คูส่มรส และบตุรที�ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ ตลอดจนรายงาน

การเปลี�ยนแปลงการถือหลกัทรพัยต์อ่สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตาม

มาตรา 59 และบทกาํหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 

2535 นอกจากมาตรการที�เป็นขอ้กาํหนดของกฎหมายแลว้ คณะกรรมการบริษัทจดัใหมี้นโยบายเป็นลาย

ลกัษณอ์กัษรซึ�งครอบคลุมเรื�องการใชข้อ้มูลภายในไวใ้นคู่มือจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ เพื�อเป็นแนว

ทางการปฏิบตัแิก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคน  

นอกจากนี� บรษิัทฯ ไดมี้การกาํหนดระเบียบขอ้บงัคบัในการนาํขอ้มลูภายในของบริษัทฯ ไปใชด้งันี � 

(1) กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังานและลกูจา้งของบรษิัทฯ จะตอ้งรกัษาความลบั/หรือขอ้มลูภายใน

ของบรษิัทฯ 

(2) กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานและลูกจา้งของบริษัทฯ จะตอ้งไม่นาํความลบัและ/หรือขอ้มูล

ภายในของบริษัทฯ ไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชนแ์ก่ตนเองหรือเพื�อประโยชนแ์ก่บุคคล

อื�นใด ไมว่า่โดยทางตรงหรือทางออ้ม และไมว่า่จะไดร้บัผลตอบแทนหรือไมก็่ตาม 

(3) กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังานและลกูจา้งของบรษิัทฯ จะตอ้งไมท่าํการซื �อขาย โอนหรือรบัโอน 

หลกัทรพัยข์องบริษัทฯ โดยใชค้วามลบัและ/หรือขอ้มูลภายในบริษัทฯ และ/หรือเขา้ทาํนิติ

กรรมอื�นใดโดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ อันอาจก่อให้เกิดความ

เสียหายตอ่บรษิัทฯ ไมว่า่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 
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โดยขอ้กาํหนดนี�รวมความถึงคู่สมรส หรือผูที้�อยู่กินดว้ยกันฉันสามีภริยา บุพการี ผูสื้บสันดาน 

ผูร้บับตุรบญุธรรม หรือบตุรบญุธรรม และพี�นอ้งรว่มบดิามารดาเดียวกนั หรือพี�นอ้งรว่มบิดาหรือรว่มมารดา

เดียวกนั ของกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานและลกูจา้งของบริษัทฯ พนกังานคนใดฝ่าฝืนในระเบียบดงักล่าว

บริษัทฯ จะถือว่าไดก้ระทาํผิดอย่างรา้ยแรงโดยอาจมีโทษตั�งแต่ขั�นตกัเตือนดว้ยวาจาจนถึงขั�นใหอ้อกจาก

งาน 

5.21 มาตรการ หรือขั�นตอนการอนุมัตกิารทาํรายการระหว่างกัน 

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายในการทาํรายการระหว่างกนั คือ รายการระหว่างกนันั�น ตอ้งอยู่

บนพื �นฐานของความจาํเป็น  ความสมเหตสุมผล และ เป็นการดาํเนินการเพื�อก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสุดต่อ

กลุม่บรษิัทฯ  ซึ�งเป็นไปในราคา และ เงื�อนไขที�ไมแ่ตกตา่งกบัรายการที�มีกบับคุคลภายนอกที�ไมเ่กี�ยวขอ้งกนั   

และ ในกรณีที� มีรายการระหว่างกันที� มีสาระสาํคัญ คณะกรรมการบริษัทจัดให้ผ่านการอนุมัติจาก 

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิัท  รวมถึงที�ประชมุผูถื้อหุน้ตามแตก่รณี  โดยกาํหนดใหก้าร

ออกเสียงในที�ประชุมนั�นๆ กรรมการ หรือ ผูถื้อหุน้ ซึ�งมีส่วนไดเ้สีย จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ทั�งนี � 

การดาํเนินการใดๆ จะตอ้งเป็นไปตามขอ้กาํหนดที�เกี�ยวขอ้งของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

5.22 จริยธรรมในการประกอบธุรกิจและจริยธรรมสาํหรับพนักงาน 

คณะกรรมการบริษัทไดก้าํหนดขอ้พึงปฏิบตัิไวส้าํหรบักรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคน

ยดึถือในการปฏิบตังิาน และไดร้วบรวมขอ้พงึปฏิบตัิดงักล่าวจดัทาํเป็น “คูมื่อจรรยาบรรณของกลุม่บริษัทฯ” 

ทั�งนี � คณะกรรมการบรษิัทไดจ้ดัใหมี้กลไกและกระบวนการที�จะดแูลใหมี้การปฏิบตัจิรงิอยา่งเครง่ครดั 

5.23 นโยบายด้านแผนสืบทอดตาํแหน่ง 

คณะกรรมการบริษัทไดส้นบัสนนุใหมี้การจดัทาํแผนสืบทอดตาํแหนง่ ซึ�งจะชว่ยใหก้ารดาํเนินงาน

ของบรษิัทฯเป็นไปไดอ้ยา่งราบรื�น นอกจากนั�น คณะกรรมการบรษิัทจดัใหมี้โครงการสาํหรบัพฒันาผูบ้ริหาร 

ซึ�งเป็นการเตรียมใหพ้รอ้มเป็นแผนที�ต่อเนื�องถึงผูสื้บทอดงานของประธานเจา้หนา้ที�บริหารและผูบ้ริหาร

ระดบัสงู(**) ในกรณีที�ไมส่ามารถปฏิบตัหินา้ที�ได ้เพื�อลดความเสี�ยงจากการขาดความตอ่เนื�องในการบริหาร

จดัการองคก์ร มีขั�นตอนดาํเนินการ ดงันี � 

1. คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล พิจารณาเสนอชื�อและ

คดัเลือกกลุม่ผูบ้รหิารซึ�งมีศกัยภาพสงู เพื�อนาํมาพฒันาและเตรียมความพรอ้ม 

2. คณะกรรมการพฒันาทรพัยากรบคุคลดาํเนินการใหมี้การพฒันาผูบ้ริหารกลุ่มดงักลา่วโดยจดั

โปรแกรมพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงู  

3. คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการพฒันาทรพัยากรบุคคล ร่วมพิจารณาคดัเลือกผูที้�มี

ความเหมาะสมเพื�อมาดาํรงตาํแหน่งประธานเจา้หนา้ที�บริหารและผูบ้ริหารระดบัสูง สาํหรบั
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ตาํแหน่งประธานเจา้หนา้ที�บริหารที�มีการคดัเลือกแลว้จะนาํเสนอต่อที�ประชมุคณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทตอ่ไป 

4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาบุคคลที�ไดร้บัการเสนอมาว่ามี

ความเหมาะสม และมีความรูค้วามสามารถ ที�จะเป็นประโยชนต์อ่บริษัทได ้พรอ้มขอ้มลูตา่งๆ

ที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อนาํเสนอตอ่ที�ประชมุคณะกรรมการบรษิัทเพื�อแตง่ตั�งตอ่ไป 

5.24 นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบรษิัทไดก้าํหนดคณุสมบตัิของกรรมการที�ตอ้งการสรรหาใหส้อดคลอ้งกับกลยุทธ์

ในการดาํเนินธุรกิจของบริษัท และมีความหลากหลายสาํหรบัผูที้�จะมาทาํหนา้ที�เป็นกรรมการ โดยพิจารณา

จากทกัษะที�จาํเป็นที�ยงัขาดอยูใ่นคณะกรรมการบริษัท รวมทั�ง วิชาชีพ ความเชี�ยวชาญเฉพาะดา้น และเพศ 

เป็นตน้ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการฯยงัไดใ้ชฐ้านขอ้มลูกรรมการ(Director Pool) ในการสรรหากรรมการ

ใหม ่แตค่ณุสมบตัฯิอาจจะยงัไมเ่หมาะสมกบับริษัท ณ ขณะนั�น และในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการ

ไดจ้ดัทาํ Board Skill Matrix เพื�อกาํหนดคณุสมบตัิของกรรมการที�ตอ้งการสรรหาโดยพิจารณาจากกลยทุธ์

ในการดาํเนินธุรกิจของบรษิัท 

5.25 การกาํกับดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

การเสนอชื�อและใชส้ิทธิออกเสียงแตง่ตั�งบุคคลเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจควบคมุใน

บริษัทย่อยและบริษัทรว่มตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษิัทเป็นลายลกัษณอ์กัษรดว้ย เวน้แตบ่ริษัท

ดังกล่าวเป็นบริษัทขนาดเล็กที�เป็น  operating arms ของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้

ประธานเจา้หนา้ที�บริหารเป็นผูแ้ต่งตั�ง โดยบุคคลที�ไดร้บัแต่งตั�งใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจ

ควบคมุในบริษัทย่อยหรือบริษัทรว่ม มีหนา้ที�ดาํเนินการเพื�อประโยชนที์�ดีที�สดุของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม

นั�นๆ และใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของบริษัทแม ่และบริษัทไดก้าํหนดใหบ้คุคลที�ไดร้บัแตง่ตั�งนั�น ตอ้งไดร้บั

อนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิัทก่อนที�จะไปลงมต ิหรือใชส้ิทธิออกเสียงในเรื�องสาํคญัในระดบัเดียวกบัที�ตอ้ง

ไดร้บัอนมุตัจิากคณะกรรมการ หากเป็นการดาํเนินการโดยบริษัทเอง 

นอกจากนี� ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บุคคลที�ไดร้บัแต่งตั�งจากบริษัทนั�น ตอ้งดแูลใหบ้ริษัทย่อยมี

ขอ้บงัคบัในเรื�องการทาํรายการเกี�ยวโยงที�สอดคลอ้งกบับริษัท มีการจดัเก็บขอ้มูล และการบนัทึกบญัชีให้

บรษิัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจดัทาํงบการเงินรวมไดท้นักาํหนดดว้ย ตลอดจนกาํหนดระบบการ

ควบคมุภายในที�เหมาะสมและรดักุมเพียงพอและทาํรายการต่างๆเป็นไปอย่างถกูตอ้งตามกฎหมาย และ

หลกัเกณฑที์�เกี�ยวขอ้ง  
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5.26 นโยบายด้านการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบริษัทใหค้วามสาํคญัตอ่การเสริมสรา้งการควบคมุภายใน ใหมี้ความเพียงพอ และ

เหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจ เพื�อเป็นการปอ้งกนัทรพัยส์ินของบริษัทฯ ไม่ใหเ้กิดความเสียหาย หรือนาํไป

หาประโยชนโ์ดยมิชอบ โดยมีฝ่ายตรวจสอบกลางเป็นหน่วยงานทาํหนา้ที�ตรวจสอบการปฏิบตัิงานและ

กิจกรรมทางการเงินที�สาํคญั และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบเพื�อใหฝ่้าย

ตรวจสอบกลางมีความเป็นอิสระเพียงพอในการปฏิบตังิาน 
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คู่มือจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทอารเ์อส 

จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทอารเ์อส 
บรษิัทฯมีนโยบายและการปฏิบตัท่ีิจะดแูลใหค้วามมั่นใจ เพ่ือใหก้ลุม่บรษิัทอารเ์อส ด าเนินงานได้

ดว้ยดี  ดงันี ้ 

คุณธรรม 
กลุ่มบริษัทอาร์เอส มุ่งมั่ นกระท าในสิ่ ง ท่ีถูกต้อง  ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต 

ตรงไปตรงมา ภายใตก้ฎหมาย  และกฎระเบียบของบริษัท โดยถือปฏิบตัิตามจรรยาบรรณหลักนีใ้นทุก
กิจกรรมและในการตดัสินใจในทุกเรื่องของกลุ่มบริษัทอารเ์อส    เราจะด าเนินธุรกิจดว้ยความซ่ือสตัยแ์ละ
ค านงึถึงความเส่ียงท่ีมีผลกระทบตอ่บรษิัทฯ 

ความเสมอภาคกับสิทธิมนุษยชนแก่ผู้เกี่ยวข้อง 
กลุ่มบริษัทอารเ์อสไม่มีการกีดกัน หรือไม่ใหส้ิทธิพิเศษ หรือเลือกปฏิบตัิแก่ผูห้นึ่งผูใ้ด เน่ืองจาก

ความแตกต่างทางดา้นเชือ้ชาติ สญัชาติ ศาสนา เพศ อายุ สถาบนัการศึกษา รวมทัง้ไม่เก่ียวขอ้งกับการ
ละเมิดสิทธิมนษุยชน 

ทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ 
กลุ่มบริษัทอารเ์อส มีนโยบายสนับสนุนการไม่ล่วงละเมิดทรัพยส์ินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ

นอกจากนัน้ กลุ่มบริษัทอารเ์อส ยงัตระหนกัถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียตา่งๆ และตอบสนองผลประโยชนท่ี์
เป็นธรรมแกผู่มี้สว่นไดเ้สียตา่งๆ ไดแ้ก่ 

ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 
กลุ่มบริษัทอารเ์อส มีนโยบายเรื่องความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม ซึ่งคือการด าเนิน

กิจการภายใตห้ลกัจริยธรรมและการจดัการท่ีดี โดยรบัผิดชอบสงัคมและสิ่งเเวดลอ้มทัง้ในระดบัไกลและ
ใกล้ อันน าไปสู่การพัฒนาท่ียั่ งยืน  ด าเนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  
ค านึงถึงหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบท่ีพึงมีตอ่ประเทศชาติ สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม ตลอดจนใหมี้การปฏิบตัิ
ภายใตก้รอบของกฎหมาย รวมถึงกฎเกณฑต์่างๆ ท่ีเก่ียวข้องอย่างครบถ้วนดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต 
โปรง่ใส ตอบแทนสงัคม การสรา้งจิตส านกึใหพ้นกังานเป็นพลเมืองท่ีมีจรยิธรรม ตอ่ตา้นการทจุรติ คอรปัชั่น 
มีความเป็นเจา้ของรว่มทัง้ระดบัองคก์ร และ ชมุชน จนถึงระดบัประทศ  ประกอบกบัการบรหิารองคก์รดว้ย
ความโปรง่ใส มีการพฒันาความรูค้วามสามารถพนกังาน รวมถึงการรณรงค ์เรื่องการประหยดั ทรพัยากร 
พลงังานโดยยึดหลกั ปรชัญาความพอเพียง และสรา้งสมดลุย ์ตลอดจนส่งเสริมใหแ้ก่พนกังานและลกูจา้ง
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ทุกระดบั ในการปฏิบตัิตนเป็นคนดีท าประโยชนใ์หก้ับชุมชนและสงัคม รวมทัง้การมีส่วนร่วมสรา้งสรรค์
กิจกรรมต่างๆ เพ่ือชุมชน และสังคมอย่างสม ่าเสมอ อันก่อให้เกิดวัฒนธรรมท่ีดีในองคก์ร และสร้าง
ความสมัพนัธก์บัชมุชนอยา่งยั่งยืน  

ลูกค้า 
กลุ่มบริษัทอารเ์อส มุ่งมั่นในการจ าหน่ายสินคา้และให้บริการท่ีมีคุณภาพกับลูกคา้ของกลุ่ม

บริษัทอาร์เอส โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง  และค านึงถึงสุขภาพ  
ความปลอดภยั ความเป็นธรรม การเก็บรกัษาขอ้มลูลกูคา้ การบรกิารหลงัการขายตลอดช่วงอายสุินคา้และ
บริการ การติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกคา้เพ่ือการพัฒนาปรบัปรุงสินคา้และบริการ รวมทัง้การ
โฆษณาประชาสมัพนัธแ์ละการสง่เสรมิการขายอย่างมีความรบัผิดชอบ ไมท่  าใหเ้กิดความเขา้ใจผิด หรือใช้
ประโยชนจ์ากความเขา้ใจผิดของลูกคา้ และรบัผิดชอบในการปฏิบตัิตามสญัญาอย่างเครง่ครดั ตลอดจน 
มีหนว่ยงานใหบ้รกิาร ดแูล ชีแ้จงขอ้สงสยั และแกไ้ขปัญหาตา่งๆใหก้บัลกูคา้ 

ผู้ถอืหุ้น 
1. กลุ่มบริษัทอารเ์อสบริหารงานดว้ยความรูค้วามสามารถท่ีดี มีประสิทธิภาพ เพ่ือใหผ้ลการ

ด าเนินงานท่ีดี โดยค านึงถึงความเส่ียงในปัจจุบนัและอนาคต ตลอดจนใหเ้กิดผลตอบแทนท่ีเหมาะสมต่อ 
ผูถื้อหุน้ 

2.  กลุ่มบริษัทอารเ์อสควบคมุดแูลใหเ้ป็นท่ีมั่นใจไดว้่า ไดมี้การรายงานผลการปฏิบตัิงาน และ
สถานะทางการเงินของบรษิัท ตลอดจนการเปิดเผยขอ้มลูตอ่ผูถื้อหุน้อยา่งถกูตอ้งครบถว้น 

พนักงานและลูกจ้าง 
กลุ่มบริษัทอารเ์อส เห็นถึงความส าคญัของ ทรพัยากรบคุคล ท่ีจะเป็นผูข้บัเคล่ือน พฒันาองคก์ร

ไปสู่ความส าเร็จแบบยั่ ง ยืน ดังนั้น  จึงต้องดูแลทรัพยากรบุคคล ด้วยความเป็นธรรม เหมาะสม  
ซึ่งรวมไปถึง 1) การก าหนดค่าตอบแทน จะต้องมีความเป็นธรรม เท่าเทียมกันส าหรับผู้ท่ีมีความรู้
ความสามารถ วฒุิและประสบการณท่ี์เหมือนกนั และท างานในระดบัหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบและความ
ยากง่ายของงานท่ีเทียบเคียงกนัได ้เทียบกนัทัง้ภายในองคก์ร ภายนอกองคก์ร และ เฉพาะบคุคล 2) การให้
สวสัดกิารท่ีโดยค านงึถึงความใสใ่จ เพ่ือชว่ยใหมี้ความมั่งคงในการด ารงชีวิต เชน่ สวสัดกิารประกนัสุขภาพ 
การตรวจรา่งกายประจ าปี กองทนุส ารองเลีย้งชีพ เงินชว่ยเหลือตา่งๆ รวมไปถึง การจดัหาท่ีจอดรถ รถรบัสง่
พนกังาน การเป็น partner กับธนาคารเพ่ือสิทธิประโยชนใ์นการกูเ้งินซือ้ท่ีอยู่อาศยัโดยจ่ายดอกเบีย้ท่ีต  ่า
กวา่กรณีทั่วไป 3) นอกจากนีย้งัมีเงินรางวลั เพ่ือจงูใจในการปฏิบตังิาน เชน่ เงินโบนสั  
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คู่ค้าและเจ้าหนี ้
กลุ่มบริษัทอารเ์อส ตัง้มั่นในความซ่ือสตัยส์ุจริต และเท่ียงธรรมต่อคู่คา้ โดยค านึงถึงประโยชน์

สูงสุดของบริษัทและมีกระบวนการจัดซือ้จัดจา้งและเง่ือนไขสัญญาหรือขอ้ตกลงท่ีเป็นธรรม และอยู่บน
พืน้ฐานของการไดร้บัผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมตอ่ทัง้สองฝ่าย หลีกเล่ียงความล าเอียง หรือสถานการณท่ี์ท า
ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ตลอดจนยึดมั่นและถือปฏิบตัิตามสญัญา เง่ือนไขตามขอ้ตกลง และ
หนา้ท่ีท่ีพึงมีต่อคู่คา้และเจา้หนี ้รวมถึงการช่วยใหค้วามรู ้พฒันาศกัยภาพและยกระดบัความสามารถใน
การผลิตและใหบ้ริการใหไ้ดม้าตรฐาน ชีแ้จงและดแูลใหคู้่คา้เคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบตัิต่อแรงงาน
ตนเองอย่างเป็นธรรม รบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม รวมถึงติดตามตรวจสอบและประเมินผลคู่คา้
เพ่ือพัฒนาการประกอบธุรกิจระหว่างกันอย่างยั่งยืน หากเกิดกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขของ
สัญญาท่ีตกลงกันไว้ได้ บริษัทฯจะแจ้งให้เจ้าหนีท้ราบล่วงหน้าเพ่ือร่วมกันพิจารณาหาแนวทางการ
แกปั้ญหา อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทมีการวางแผนการบริหารสภาพคล่องเพ่ือเตรียมพรอ้มส าหรบัการช าระ
คืนหนีใ้หแ้ก่เจา้หนีข้องบริษัทตามระยะเวลาท่ีครบก าหนด อีกทัง้บริษัทฯ ไม่สนบัสนุนการทุจริตและการ
จา่ยสินบนเพ่ือผลประโยชนท์างธุรกิจของบรษิัทฯ 

กลุม่บรษิัทอารเ์อส มีเกณฑก์ารคดัเลือกคูค่า้/ผูข้าย/ใหบ้รกิารภายนอก ดงันี ้

 คณุภาพของสินคา้/และบรกิาร 

 ความสามารถ ความเช่ียวชาญ ความช านาญ และประสบการณ ์

 นโยบายการคา้ 

 ความมีช่ือเสียงทางธุรกิจ 

 สถานภาพทางการเงิน 
 

คู่แข่ง 
กลุ่มบริษัทอารเ์อส ส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการคา้อย่างเสรี และเป็นธรรม ตลอดจน

ปฏิบตัิต่อคู่แข่งอย่างมืออาชีพ โดยการประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผย โปร่งใส และไม่สรา้งความไดเ้ปรียบ
ทางการแขง่ขนัอยา่งไมเ่ป็นธรรม 

 
จรรยาบรรณของพนักงานและลูกจ้าง 
เพ่ือให้สอดคล้องกับจริยธรรมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทอารเ์อส จึงไดก้ าหนดข้อพึง

ปฏิบตัไิวใ้หพ้นกังานและลกูจา้งน าไปใชใ้นการท างาน โดยถือเอาคณุธรรมและความซ่ือสตัยส์จุริตเป็นหลกั 
ดงัตอ่ไปนี ้
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การรักษาทรัพยส์ินของกลุ่มบริษัทอารเ์อส 
ทรพัยส์ินของกลุ่มบริษัทอารเ์อส หมายถึง สงัหาริมทรพัยแ์ละอสงัหาริมทรพัยท์ัง้ปวงของกลุ่ม

บริษัทอารเ์อส รวมถึงเทคโนโลยี ความรูท้างวิชาการ ขอ้มลู เอกสารสิทธ์ิ สิทธิ ลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร ตลอดจน
สิ่งประดษิฐ์ และความลบัของกลุม่บรษิัทอารเ์อส 

พนกังานและลกูจา้งมีหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบท่ีจะใชท้รพัยส์ินของกลุ่มบริษัทอารเ์อสอย่างมี
ประสิทธิภาพและก่อใหเ้กิดประโยชนอ์ย่างเต็มท่ี และดแูลมิใหเ้ส่ือมเสียสญูหาย อีกทัง้ไม่ใชท้รพัยส์ินของ
กลุ่มบริษัทอารเ์อสโดยไม่เกิดประโยชนแ์ก่กลุ่มบริษัทอารเ์อส และไม่น าไปใชเ้พ่ือประโยชนข์องตนเองหรือ
ผูอ่ื้น 

การรักษาผลประโยชนข์องกลุ่มบริษัทอารเ์อส 
พนักงานและลูกจ้างไม่พึงกระท าการใดๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัท 

อารเ์อสโดยตรงหรือโดยออ้ม ไดแ้ก่ การมีกิจกรรม หรือกระท าการใดๆ อนัอาจท าให้กลุ่มบริษัทอารเ์อส 
เสียผลประโยชน ์หรือไดป้ระโยชนน์อ้ยกวา่ท่ีควร หรือเป็นการแบง่ผลประโยชนจ์ากกลุม่บรษิัทอารเ์อส 

พนกังานและลูกจา้งไม่พึงประกอบการ ด าเนินการ หรือลงทุนใดๆ อนัเป็นการแข่งขนั หรืออาจ
เป็นการแขง่ขนักบักิจการของกลุม่บรษิัทอารเ์อสไมว่า่โดยตรงหรือโดยออ้ม 

 
การใช้ข้อมูลของกลุ่มบริษัทอารเ์อสหาประโยชน ์
พนกังานและลกูจา้งยอ่มไมห่าประโยชนใ์หแ้ก่ตนเองหรือผูอ่ื้นโดยอาศยัขอ้มลูของกลุม่บริษัทอาร์

เอส หรือโดยท่ีผูอ่ื้นอาจเขา้ใจว่าอาศยัขอ้มูลของกลุ่มบริษัทอารเ์อส แมว้่ากลุ่มบริษัทอารเ์อสอาจไม่เสีย
ประโยชนใ์ดๆก็ตาม เชน่ การซือ้หุน้ของบรษิัทในกลุม่บรษิัทอารเ์อส ในขณะท่ีจะประกาศผลการด าเนินงาน 
หรือจ่ายเงินปันผลหรือจะมีโครงการหรือการด าเนินการใดๆ ท่ีอาจมีผลใหร้าคาหลักทรพัยเ์ปล่ียนแปลง 
หรือการซือ้ท่ีดินหรือลงทนุในธุรกิจใกลบ้ริเวณท่ีกลุ่มบริษัทอารเ์อสจะก่อสรา้งหรือขยายโรงงาน ส านกังาน
หรือสถานประกอบการอ่ืนๆของกลุ่มบริษัทอารเ์อส อนัเป็นไปในทางท่ีส่อว่าจะหาผลประโยชนใ์หแ้ก่ตนเอง
หรือผูอ่ื้น 

 การไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ 
   พนกังานและลกูจา้งมีหนา้ท่ีดแูลทรพัยส์ินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิของบริษัทเพ่ือมิใหข้อ้มลูรั่วไหล 
และไมน่  าทรพัยส์ินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิของบรษัิทไปใชเ้พ่ือประโยชนส์่วนตวัหรือเพ่ือบคุคลอ่ืนโดยไม่ได้
รบัอนญุาต รวมทัง้ไมล่ะเมิดทรพัยส์ินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิของผูอ่ื้นไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่น 
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การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท 

พนกังานและลกูจา้งตอ้งท าการรวบรวม ใช ้เปิดเผย และจดัเก็บขอ้มลูสว่นบคุคลใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมาย และนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของกลุม่บรษิัทอารเ์อส 

ความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศของบริษัท 
พนกังานและลกูจา้งตอ้งมีความระมดัระวงัมิใหห้นงัสือ รายงาน ขอ้มลูสว่นบคุคล หรือเอกสารอนั

เป็นความลบัของกลุ่มบริษัทอารเ์อส รั่วไหลหรือเปิดเผยโดยไม่ไดร้บัอนญุาต อนัจะน ามาซึ่งความเสียหาย
แก่กลุ่มบริษัทอารเ์อส รวมทัง้ไม่ให้ปลอมแปลงหนงัสือ รายงาน หรือเอกสารของกลุ่มบริษัทอารเ์อส  โดย
จะตอ้งจัดท าเอกสารต่างๆ ดว้ยความสุจริต รอบคอบ ไม่น าไปใช้ผิดวัตถุประสงค ์หรือใช้ในทางท่ีผิด
กฎหมาย ตลอดจน มิใหพ้นกังานและลูกจา้งเปล่ียนแปลง ท าซ า้ ลบทิง้ หรือท าลายขอ้มูลของกลุ่มบริษัท
อารเ์อส โดยไม่ไดร้บัอนญุาต  อย่างไรก็ตาม พนกังานและลกูจา้งตอ้งปฏิบตัิตามนโยบายการรกัษาความ
มั่นคงปลอดภยัสารสนเทศและไซเบอรข์องกลุม่บริษัทอารเ์อสอยา่งเครง่ครดั 

การรับประโยชนแ์ละการเกี่ยวข้องทางการเงนิกับผู้ท าธุรกิจกับกลุ่มบริษัทอารเ์อส 
พนกังานและลกูจา้งย่อมไม่เรียก รบั หรือยอมรบัเงิน สิ่งของ หรือประโยชนอ่ื์นใดจากลกูคา้ คูค่า้ 

เจา้หนี ้ผูแ้ทนจ าหน่ายพ่อคา้ ผูร้บัเหมา ผูข้ายสินคา้และบริการใหก้ลุ่มบริษัทอารเ์อส หรือจากบคุคลอ่ืนใด
ท่ีท าธุรกิจกบักลุ่มบริษัทอารเ์อส นอกจากนีพ้นกังานและลกูจา้งไม่พงึเขา้ไปเก่ียวขอ้งทางการเงิน เช่น รว่ม
ทนุ หรือรว่มท าการคา้ ใหยื้มหรือกูยื้มเงิน เรี่ยไร ใชเ้ช็คแลกเงินสด ซือ้สินคา้เช่ือ ซือ้ขาย เช่าหรือใหเ้ชา่ หรือ
ก่อภาระผกูพนัทางการเงินใดๆกบับคุคลเหลา่นี ้ 

การรับของขวัญตามประเพณีนิยมจากผู้ท าธุรกิจกับกลุ่มบริษัทอารเ์อส 
ในโอกาสตามประเพณีนิยมซึ่งมีธรรมเนียมการให้ของขวัญ หากพนักงานและลูกจ้างได้รับ

ของขวญัจากผูท้  าธุรกิจกบักลุม่บริษัทอารเ์อสท่ีมีมลูคา่เกินกว่าปกติวิสยัท่ีคนทั่วไปพงึปฏิบตัิตอ่กนัแลว้ ให้
พนักงานและลูกจ้างรายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นเพ่ือให้มีการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา
ด าเนินการ 

การท างานอื่นนอกเหนือจากงานของกลุ่มบริษัทอารเ์อส 
พนกังานและลกูจา้งตอ้งอทุิศตนและเวลาใหก้บักิจการของกลุม่บรษิัทอารเ์อสอยา่งเตม็ท่ี ในกรณี

ท่ีพนกังานและลกูจา้งมีความจ าเป็นตอ้งท างานอ่ืนนอกเหนือจากงานของกลุ่มบริษัทอารเ์อสแลว้ งานนัน้
ตอ้งไม่เป็นการกระทบกระเทือนตอ่งานในหนา้ท่ีของตน และใหพ้นกังานและลกูจา้งรายงานผูบ้งัคบับญัชา
ตามล าดบัชัน้ 
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การรักษาชื่อเสียงของกลุ่มบริษัทอารเ์อส 
พนกังานและลกูจา้งย่อมมีสิทธิเสรีภาพในการประพฤติปฏิบตัิในเรื่องท่ีเป็นการส่วนตวั แตโ่ดยท่ี

บางเรื่องอาจกระทบกระเทือนถึงกลุ่มบรษิัทอารเ์อสได ้ซึ่งอาจเป็นเพราะระดบัต าแหน่งหนา้ท่ีของพนกังาน
และลกูจา้งรวมกบั ลกัษณะของการกระท านัน้ๆ ดงันัน้ พนกังานและลกูจา้งพงึหลีกเล่ียงการกระท าใดๆอนั
อาจกระทบกระเทือนต่อช่ือเสียงของกลุ่มบริษัทอารเ์อส หรืออาจเป็นปัญหาแก่กลุ่มบริษัทอารเ์อสได้ 
ตวัอยา่ง เชน่  

 การใชส้ิทธิทางการเมือง 
พนกังานและลกูจา้งย่อมมีเสรีภาพในการใชส้ิทธิทางการเมือง  เช่น การลงคะแนนเสียงเลือกตัง้

หรือเป็นสมาชิกพรรคการเมือง แตพ่นกังานและลกูจา้งระดบัสงูถา้ไปรบัหนา้ท่ีชว่ยพรรคการเมืองรณรงคห์า
เสียงเลือกตัง้ หรือเป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเป็นตวัแทนพรรคการเมืองในกิจกรรมสาธารณะตา่งๆ 
แลว้อาจท าใหเ้กิดความเขา้ใจไดว้่ากลุ่มบริษัทอารเ์อสมีส่วนเก่ียวขอ้ง หรือฝักใฝ่ในพรรคการเมืองนัน้ได ้
พนกังานและลกูจา้งควรหลีกเล่ียงการกระท าดงักลา่ว 

 การวางตวัในสงัคม 
พนกังานและลกูจา้งพงึรกัษาเกียรตขิองตนใหเ้ป็นท่ียอมรบัในสงัคม 
 

 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
กลุ่มบริษัทอารเ์อส ไดมี้การก าหนดระเบียบขอ้บงัคบัในการน าขอ้มูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้

ดงันี ้
(1) พนกังานและลกูจา้งของบรษิัทฯ จะตอ้งรกัษาความลบั/หรือขอ้มลูภายในของบรษิัทฯ 
(2) พนกังานและลกูจา้งของบรษิัทฯ จะตอ้งไม่น าความลบัและ/หรือขอ้มลูภายในของบริษัทฯ ไป

เปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชนแ์ก่ตนเองหรือเพ่ือประโยชนแ์ก่บคุคลอ่ืนใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม 
และไมว่า่จะไดร้บัผลตอบแทนหรือไมก็่ตาม 

(3) พนักงานและลูกจา้งของบริษัทฯ จะตอ้งไม่ท าการซือ้ขาย โอนหรือรบัโอน หลักทรพัยข์อง
บริษัทฯ โดยใชค้วามลบัและ/หรือขอ้มลูภายในบริษัทฯ และ/หรือเขา้ท านิติกรรมอ่ืนใดโดยใชค้วามลบัและ/
หรือขอ้มลูภายในของบรษิัทฯ อนัอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายตอ่บรษิัทฯ ไมว่า่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 

โดยขอ้ก าหนดนีร้วมความถึงคู่สมรส หรือผูท่ี้อยู่กินดว้ยกันฉันสามีภริยา บุพการี ผูสื้บสนัดาน 
ผูร้บับตุรบญุธรรม หรือบตุรบญุธรรม และพี่นอ้งรว่มบดิามารดาเดียวกนั หรือพ่ีนอ้งรว่มบดิาหรือรว่มมารดา
เดียวกนั ของกรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังานและลกูจา้งของบรษิัทฯ  
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การปฏิบัตตินและการปฏิบัตติ่อพนักงานและลูกจ้างอื่น 

การให้และการรับของขวัญ 
แมจ้ะมีประเพณีการใหข้องขวญัซึ่งกันและกัน ในโอกาสต่างๆแต่พนกังานและลูกจา้งของกลุ่ม

บรษิัทอารเ์อสพงึหลีกเล่ียงการใหข้องขวญัแก่ผูบ้งัคบับญัชา หรือรบัของขวญัจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

การปฏิบัตตินและการปฏิบัตติ่อผู้บังคับบัญชา 
พนักงานและลูกจา้งท่ีเป็นผูบ้งัคบับญัชาพึงปฏิบตัิตนใหเ้ป็นท่ีเคารพนับถือของพนักงานและ

ลกูจา้ง และพนกังานและลกูจา้งไมพ่งึกระท าการใดๆ อนัเป็นการไมเ่คารพนบัถือผูบ้งัคบับญัชา 

ความมีวินัย 
ความมีวินยัเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าใหค้นจ านวนมากร่วมกนัท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ 

การประพฤตปิฏิบตัติามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และประเพณีอนัดีงามอยา่งถกูตอ้ง ไมว่า่จะระบไุว้
เป็นลายลกัษณอ์กัษรหรือไมก็่ตาม และมีจิตส านกึท่ีจะประพฤตปิฏิบตัเิชน่นัน้ตลอดไป   

ข้อเสนอแนะเมื่อมีปัญหา 
 จริยธรรมในการประกอบธุรกิจของกลุม่บริษัทอารเ์อส และขอ้พึงประพฤติปฏิบตัิของพนกังานและ
ลกูจา้งท่ีก าหนดไวนี้ไ้มอ่าจครอบคลมุถึงทกุกรณีท่ีอาจมีขึน้ พนกังานและลกูจา้งจงึอาจเผชิญกบักรณีตา่งๆ
โดยเฉพาะปัญหาใหม่ๆ ดังนั้น เม่ือมีปัญหาในทางปฏิบัติดังกล่าวเกิดขึน้ พนักงานและลูกจ้างควร
ปรกึษาหารือผูบ้งัคบับญัชาไดใ้นทกุล าดบัชัน้ หรือประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบตัิการ หรือผูอ้  านวยการสาย
งานทรพัยากรบุคคลและกิจการทั่วไป หรือผูช้่วยผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบกลาง หรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบแลว้แตก่รณี และตอ้งใชด้ลุยพินิจในการพิจารณาอย่างถกูตอ้งในแตล่ะสถานการณ ์ซึ่งไดแ้ก่ตาม
หลกัเกณฑ ์ดงันี ้

(1) เป็นพฤตกิรรมท่ีถกูตอ้งตามกรอบศีลธรรม กฎหมาย และระเบียบขอ้บงัคบัของกลุม่บรษิัทอารเ์อส 
(2) เป็นพฤติกรรมท่ีก่อใหเ้กิดภาพพจน ์ช่ือเสียงท่ีดี หรือความน่าเช่ือถือใหก้ับกลุ่มบริษัทอารเ์อส/

ตวัพนกังานหรือลกูจา้งเอง และผูอ่ื้น 
(3) เป็นพฤตกิรรมท่ีสงัคมยอมรบั และสามารถเปิดเผยตอ่สงัคมได ้
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การก ากับดูแลและรายงาน 
บริษัทฯ ก าหนดใหเ้ป็นหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานและลูกจา้ง

ของกลุ่มบริษัทอารเ์อสทุกคนท่ีจะตอ้งทราบ ท าความเขา้ใจ และปฏิบตัิตามจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัท
อารเ์อสตามท่ีก าหนดไวใ้นคูมื่อจรรยาบรรณของกลุม่บริษัทอารเ์อสอย่างเครง่ครดั และไมส่ามารถอา้งไดว้่า
ไม่ทราบแนวปฏิบัติท่ีก าหนดขึน้นี ้  พนักงานหรือลูกจ้างคนใดฝ่าฝืนในจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัท 
อารเ์อสดงักล่าว บริษัทฯ จะถือว่าไดก้ระท าผิดอย่างรา้ยแรง  โดยอาจมีโทษตัง้แต่ขัน้ตกัเตือนดว้ยวาจา
จนถึงขัน้ใหอ้อกจากงาน 

ในกรณีท่ีมีการพบเห็นการปฏิบตัิท่ีอาจขดัตอ่จรรยาบรรณ ใหพ้นกังานและลกูจา้งทกุคนมีหนา้ท่ี
รายงานผูบ้งัคบับญัชา หรือฝ่ายทรพัยากรบุคคล หรือฝ่ายตรวจสอบกลาง หรือคณะกรรมการตรวจสอบ
แลว้แตก่รณี นอกจากนี ้ผูบ้ริหาร และผูบ้งัคบับญัชาทกุระดบัชัน้มีหนา้ท่ีในการสอดส่อง ดแูล และส่งเสรมิ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหป้ฏิบตัติามจรรยาบรรณท่ีก าหนด และประพฤตตินเป็นแบบอยา่งท่ีดี 

 

 
ปรบัปรุงและประกาศใช ้ณ วนัท่ี 1 มีนาคม 2564 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

เรียน  ทา่นผูถื้อหุน้ 

บรษิัท อารเ์อส จาํกดั (มหาชน) 

สาํหรับปี พ.ศ. 2563 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบัติหน้าที�ตามกฎบัตรของคณะกรรมการ

ตรวจสอบที�ไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท  และสนบัสนนุใหบ้ริษัทมีระบบการกาํกับดแูลกิจการที�ดี 

(Good Corporate Governance) เพื�อใหมี้ความโปร่งใส มีคณุธรรมและจริยธรรม ก่อใหเ้กิดความเชื�อมั�น

แก่ผูถื้อหุน้และผูมี้สว่นไดเ้สียอื�นๆ รวมถึง ไดมี้การพิจารณาสอบทานงบการเงินประจาํปี พ.ศ. 2563 รว่มกบั

ฝ่ายบรหิารและผูส้อบบญัชีภายนอก ซึ�งคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้ มีความเห็นสอดคลอ้งกบั

ผูส้อบบญัชีภายนอกและฝ่ายบริหารว่า งบการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินของบริษัทครบถ้วน 

เพียงพอ และถกูตอ้งตามที�ควร และเป็นไปตามมาตรฐานบญัชีที�รบัรองทั�วไป นอกจากนั�นระบบการควบคมุ

ภายในมีความเพียงพอเหมาะสมไม่พบขอ้บกพร่องที�เป็นสาระสาํคญั สาํหรบัรายการที�อาจมีความขดัแยง้

ทางผลประโยชน ์บรษิัทไดป้ฏิบตัิตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งและนโยบายการกาํกบัดแูลกิจการที�ดี เพื�อใหก้าร

ดาํเนินการในรายการดงักลา่วเป็นไปอย่างสมเหตสุมผลและเป็นประโยชนส์งูสดุตอ่บรษิัทฯ  

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชมุรว่มกับฝ่ายตรวจสอบกลางเพื�อหารือแลกเปลี�ยนขอ้คิดเห็น

การประเมินความเสี�ยง ผลการตรวจสอบ และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน รวมทั�งให้

ขอ้เสนอแนะในการป้องกันหรือลดความเสี�ยง พิจารณาและอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน  ตลอดจน

กาํกบัดแูลการปฏิบตังิานของบริษัทใหมี้ความโปรง่ใสและมีการปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย  

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชมุทั�งสิ �นจาํนวน 5 ครั�ง รวมการประชมุรว่มกบัผูส้อบ

บัญชีภายนอกโดยไม่มีผู้บริหารหรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมการประชุมดว้ย เพื�อเปิดโอกาสให้ผู้สอบบัญชี

ภายนอกนําเสนอข้อมูล ปัญหาที�พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆได้อย่างเต็มที�  

คณะกรรมการยงัไดท้าํการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจาํปี 2563 และได้

พิจารณาสอบทานคณุสมบตัิ ความเป็นอิสระ ค่าสอบบญัชี ผลงาน และความพรอ้มในการใหบ้ริการของ

ผูส้อบบญัชีภายนอกตามที�ผูบ้ริหารเสนอ พิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม จึงนาํเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษัทสาํหรบัการแต่งตั�งผูส้อบบญัชีจาก บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกัด เป็นผูส้อบ

บญัชีของบรษิัทฯ สาํหรบัปี พ.ศ. 2564 เพื�อนาํเสนอที�ประชมุผูถื้อหุน้ลงมตแิตง่ตั�งตอ่ไป 

  

 

                        

                    (นายพิศษิฐ์ ดชัณาภิรมย)์ 

            ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 



เอกสารแนบ 7 

รายงานคณะกรรมการ 

เรียน    ทา่นผูถื้อหุน้ 

 บรษิัท อารเ์อส จาํกดั (มหาชน) 

คณะกรรมการบริษัท เป็นผูร้บัผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยซึ�งจดัทาํขึ �น

ตามมาตรฐานการบญัชีที�รบัรองทั�วไป โดยเลือกใชน้โยบายบญัชีที�เหมาะสมและถือปฏิบตัิอย่างสมํ�าเสมอ 

ใชด้ลุยพินิจอย่างระมดัระวงั และประมาณการที�ดีที�สดุในการจดัทาํ รวมทั�งมีการเปิดเผยขอ้มลูสาํคญัอย่าง

เพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

ที�ประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ครั�งที� 1/2546 ไดมี้มติแต่งตั�งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ�งประกอบดว้ย

กรรมการที�ไมเ่ป็นผูบ้ริหารเป็นผูด้แูลรบัผิดชอบเกี�ยวกบัคณุภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคมุ

ภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี�ยวกับเรื�องนี �ไดป้รากฏในรายงานคณะกรรมการ

ตรวจสอบซึ�งแสดงไวใ้นรายงานประจาํปีนี �แลว้ 

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที�ดีและงบการเงิน

ประจาํปี 2563 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที�คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานร่วมกับฝ่ายบริหารและ

ผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ไดแ้สดงฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานเป็นจริง ถกูตอ้ง ครบถว้น ตามที�ควร 

ตามมาตรฐานการบญัชีที�รบัรองโดยทั�วไป 

 

      

 

 

                     (นายสรุชยั เชษฐโชตศิกัดิ�) 

     ประธานกรรมการ/ 

   ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร  
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