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ขอมูลทั่วไป

สวนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

1.

ขอมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท

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

ประเภทธุรกิจ

: ธุรกิจในปจจุบันของกลุมอารเอสประกอบดวย 2 ธุรกิจหลัก คือการเปนผู
ใหบริการทางดานคอนเทนตบันเทิงและกีฬา (Entertainment and Sport
Content Provider) และการเปนผูใหบริการสื่อครบวงจร (Media Service)
โดยรายได ในสวนแรกมาจากธุรกิจเพลงและดิจิตอล ธุรกิจโชวบิซ ธุรกิจ
ภาพยนตร และธุรกิจกีฬา และรายไดในสวนที่สองมาจากสื่อโทรทัศน สื่อ
วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ และ สื่อในโมเดิรนเทรด

ที่ตั้งสํานักงานใหญ : 419/1 ซอยลาดพราว 15 ถนนลาดพราว แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
ทะเบียนเลขที่

: 0107546000016

โฮมเพจบริษัท

: www.rs.co.th

โทรศัพท

: 02-511-0555

โทรสาร

: 02-511-2324

ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 : 1,026,000,280 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ
1,026,000,280 หุน มูลคาทีต่ ราไวหุนละ 1 บาท
ทุนชําระแลว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 : 882,654,428 บาท แบงออกเปนหุน สามัญ
882,654,428 หุน มูลคาที่ตราไวหนุ ละ 1 บาท
นายทะเบียนหลักทรัพย : บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท : 02-229-2800 โทรสาร : 02-654-5427
Website: www.tsd.co.th
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ผูสอบบัญชี

:

ที่ปรึกษากฎหมาย :

ขอมูลทั่วไป

บริษัท กรินทร ออดิท จํากัด
เลขที่ 138 อาคารบุญมิตร ชั้น 6 หอง บี 1 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ เขต
บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท 0-2634-2484-6 โทรสาร 0-2634-2668
Website : http://www.karinaudit.co.th
สํานักกฎหมาย บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)
419/1 ซอยลาดพราว 15 ถนนลาดพราว แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท 02-511-0555 โทรสาร 02-938-5622
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ขอมูลทั่วไป

นิติบุคคลที่บริษัทฯถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
บริษัทยอย

ประเภทกิจการ

โทรศัพท

โทรสาร

หุนทีออกจําหนายไดแลว
ชนิด
จํานวน

1

บริษัท เค.มาสเตอร จํากัด

2
3
4
5

บริษัท ยาค จํากัด (เดิมชื่อบริษัท ฟลมเซิรฟ จํากัด)
บริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จํากัด
บริษัท สกาย-ไฮ เน็ตเวิรค จํากัด
บริษัท โพเอมา จํากัด

จัดจําหนายเทป ซีดี วีซีดี ดีวีดี
(โอนธุรกิจใหบริษัทฯ ในป 2551 และ เริ่มรับจางจัดกิจกรรมใน
ป 2552)
ผลิตรายการโทรทัศน
จัดเก็บคาลิขสิทธิ์
ผลิตรายการวิทยุ และ รับจางจัดกิจกรรม
รับจางจัดกิจกรรม

6

บริษัท อารเอส อินสโตร มีเดีย จํากัด

บริหารสื่อรูปแบบตางๆในโมเดิรนเทรด

02-511-0555

ใหบริการและรับจางจัดกิจกรรมดานการกีฬา

02-511-0555

02-511-2324

หุนสามัญ

1,500,000

ใหเชาพื้นที่สนามฟุตบอล

02-746-7432

02-746-7434

หุนสามัญ

1,500,000

ผลิตและจําหนายสื่อสิ่งพิมพ
ถือหุนทางออมโดย บริษัท โพเอมา จํากัด
รับจางจัดกิจกรรม

02-938-5420-1

02-938-7751

หุนสามัญ

200,000

02-511-0555

02-511-2324

หุนสามัญ

50,000

รับจางจัดกิจกรรม

02-511-0555

02-511-2324

หุนสามัญ

50,000

(เดิมชื่อ บริษัท พี.โอ.วี. (พอยท ออฟ วิว) จํากัด)
บริษัท อารเอส อินเตอรเนชั่นแนล บรอดคาสติ้ง แอนด สปอรต
7
แมเนจเมนท จํากัด
บริษัท เอส – วัน สปอรต จํากัด
8
(เดิมชื่อ บริษัท อารเอส เฟรชแอร จํากัด )
9 บริษัท ไอเดีย เพาเวอร จํากัด
(เดิมชื่อบริษัท นิวส เจนเนอเรชั่น จํากัด)
10 บริษัท อะลาดิน เฮาส จํากัด
11 บริษัท บลูแฟรรี่ จํากัด

02-511-0555

02-511-2324

หุนสามัญ

2,000,000

02-938-5630-2
02-938-8000
02-938-5691-3
02-511-0555

02-938-5669
02-938-8855
02-938-5694
02-511-2324
02-511-0555
ตอ 2751

หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ

25,000
50,000
250,000
1,200,000

หุนสามัญ

300,000
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บริษัทยอย
12
13
14
15
16
17
18
19

บริษัท นาคาเซีย จํากัด
บริษัท อาวอง จํากัด*
บริษัท อาร สยาม จํากัด*
บริษัท อาร.เอส. สปอรตมาสเตอร จํากัด*
บริษัท อาร.เอส.เทเลวิชั่น จํากัด*
บริษัท อาร เอส ฟลม แอนด ดิสทริบิวชั่น จํากัด*
บริษัท บางกอก ออรกาไนเซอร จํากัด*
บริษัท ดี มีเดีย แอนด โปรดักชั่น จํากัด*

ขอมูลทั่วไป

ประเภทกิจการ
รับจางจัดกิจกรรม
รับจางจัดกิจกรรม
ผลิตและโปรโมทงานเพลงลูกทุง
ผลิตรายการโทรทัศนและรับจางผลิตงานกิจกรรม
รับจางผลิตภาพยนตร และ รายการโทรทัศน
จัดจําหนายภาพยนตรและรับจางผลิตภาพยนตร
รับจางจัดคอนเสิรตและกิจกรรมตางๆ
รับจางจัดคอนเสิรตและกิจกรรมตางๆ

โทรศัพท

โทรสาร

02-511-0555
02-511-0555
02-938-8596-7
02-511-0555
02-511-0555
02-511-0555
02-511-0555
02-511-0555

02-511-2324
02-511-2324
02-938-8598
02-511-2324
02-511-2324
02-511-2324
02-511-2324
02-511-2324

หุนทีออกจําหนายไดแลว
ชนิด
จํานวน
หุนสามัญ
40,000
หุนสามัญ
40,000
หุนสามัญ
10,000
หุนสามัญ
45,000
หุนสามัญ
40,000
หุนสามัญ
50,000
หุนสามัญ
30,000
หุนสามัญ
3,700,000

* หมายถึง บริษัทที่หยุดทําการชั่วคราว
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2.

ปจจัยความเสี่ยง

ปจจัยความเสี่ยง

การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอยในนามของกลุมอารเอส บริษัทฯ ประเมินวามี
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและอาจมีผลตอการดําเนินธุรกิจดังนี้
2.1

ความเสี่ยงทางอุตสาหกรรม
• การละเมิดลิขสิทธิ์ในสินคา

ที่ผานมาจนถึงปจจุบันธุรกิจเพลงไดรับผลกระทบหลักจากการละเมิดลิขสิทธิ์ในสินคา
ทั้งรูปแบบงานผลิตภัณฑ Physical Products (CD,VCD,DVD) และ รูปแบบไฟลดิจิตอล ทําให
รายไดจากการจัดหนายสินคาและรายไดจากการดาวนโหลดเพลงไมสะทอนปริมาณการบริโภคที่
แทจริง ซึ่งสาเหตุมาจากการแพรกระจายของสินคาละเมิดลิขสิทธิ์ตางๆที่ยังคงพบเห็นไดทั่วไปใน
หลายพื้นที่ในทองตลาดทําใหผูบริโภคหาซื้อไดโดยงาย ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของผูบริโภคจากเดิมที่เปนการซื้อแผนเพลง เปลี่ยนมาใชวิธีการดาวนโหลดเพลงผานระบบโทรศัพท
หรือผานเวบไซทมากขึ้น ซึ่งในปจจุบันการดาวนโหลดไฟลเพลง หรือคอนเทนตตางๆเปนไปอยาง
งายดาย สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น ไมวาจะเปนเพราะความกาวหนาของเทคโนโลยี การพัฒนา
ระบบการสื่อสารใหมีความรวดเร็วและครอบคลุมในหลายพื้นที่ หรือการแพรหลายของเวบไซท
สําหรับดาวนโหลดเพลง สิ่งเหลานี้ลวนเปนปจจัยที่สงผลใหผูบริโภคหันมานิยมใชวิธีการดาวนโหลด
เพลงกันมากขึ้น อีกทั้ง การดาวนโหลดเพลงผานอินเทอรเนทสวนใหญไมเสียคาใชจาย จึงมีผูบริโภค
บางกลุมมีแนวโนมที่จะหันมาใชชองทางดังกลาวมากขึ้น ประกอบกับ ทัศนคติของผูบริโภคที่ยัง
เพิกเฉยตอการรณรงคใหใชสินคาถูกลิขสิทธิ์ และเห็นวาการดาวนโหลดเพลงผานชองทางที่ละเมิด
ลิขสิทธิ์นั้นเปนเรื่องปกติทั่วไป ซึ่งพฤติกรรมของผูบริโภคลักษณะดังกลาวสงผลใหรายไดบางสวน
ของบริษัทฯ ลดลงกวาที่ควรจะเปน
อย า งไรก็ ดี ที่ ผ า นมาทุ ก ฝ า ยที่ เ กี่ ย วข อ งทั้ ง ภาครั ฐ และ ภาคเอกชน ซึ่ ง ได แ ก
ผูประกอบการ เจาของผลงาน และศิลปน ไดรวมมือกันผลักดัน กระตุนเชิญชวนใหผูบริโภคหันมา
นิยมเลือกซื้อสินคาที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง และ ลดเลิกสนับสนุนสินคาละเมิดลิขสิทธิ์ทุกประเภท
ในส ว นของบริ ษั ท ฯได ต ระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของป ญ หาดั ง กล า ว จึ ง ได มี ก าร
ปรับเปลี่ยนกลยุทธและวิธีการตางๆเพื่อกระตุนยอดขายใหกลับคืนมา ไมวาจะเปนการปรับราคาของ
สินคาใหเหมาะสมมากขึ้น การพัฒนาระบบดิจิตอล และชองทางการดาวนโหลดเพลงแบบถู ก
ลิขสิทธิ์ ที่ชวยอํานวยความสะดวกแกผูบริโภคใหสามารถใชบริการไดโดยงาย รวมถึงการปรับเปลี่ยน
รูปแบบผลิตภัณฑและบริการใหมๆเพื่อตอบสนองตอความตองการและรูปแบบการดําเนินชีวิตของ
ผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป เชน การออกผลิตภัณฑ MP3 และ การเปดตัวบริการดาวนโหลดแบบ
สมัครสมาชิก (เชน Super Mao *339) ภายใตรูปแบบการใหบริการเบอรเดียวทุกเครือขาย ซึ่งเปน
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ปจจัยความเสี่ยง

การใหบริการแบบเหมาจาย ทําใหพฤติกรรมของผูบริโภคบางสวนหันกลับมาใช บริการดาวนโหลด
เพลงที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองมากขึ้น เพราะวามีความคุมคา และราคาไมแพง อยางไรก็ดี บริษัทฯยังคง
คิดคนรูปแบบของผลิตภัณฑและชองทางการขายใหมๆเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค
เปนการรักษารายไดของบริษัทฯ ใหเติบโตอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ ในสวนของการจัดเก็บลิขสิทธิ์
บริษัทฯไดมีการพัฒนาระบบการจัดเก็บคาลิขสิทธิ์ใหครบถวนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจัด
ใหมีการดําเนินการทางการตลาดในการประชาสัมพันธรณรงคใหผูประกอบธุรกิจที่นํางานลิขสิทธิ์ไป
ใชตองเคารพตอสิทธิ์และทําการชําระคาลิขสิทธิ์เปนการตอบแทน รวมถึงกําหนดใหมีนโยบายการ
บังคับใชกฎหมายกับผูกระทําความผิดอยางจริงจัง โดยจัดตั้งหนวยงานที่ดูแล ดําเนินการปราบปราม
และเฝาระวังผูละเมิดในพื้นที่ตางๆทั่วประเทศ
สําหรับสวนของภาครัฐไดมีแนวทางสนับสนุนใหบริษัทฯที่ประกอบธุรกิจจัดเก็บลิขสิทธิ์
พัฒนาระบบการจัดเก็บลิขสิทธิ์ใหเปนรูปธรรมชัดเจน รวมถึงไดออกมาตรการในการดําเนินการ
ตางๆเพื่อรณรงคปองกัน กดดัน และปราบปรามผูกระทําความผิดอยางจริงจัง และเปนรูปธรรมมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งจากความรวมมือกันของหนวยงานดังกลาว บริษัทฯคาดวาจะสงผลในการลดการละเมิด
ลิขสิทธิ์ที่มีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจอยางเปนนัยสําคัญ
2.2

ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
• ความเสี่ยงจากการตออายุสัญญาสัมปทาน

ปจจุบันบริษัทฯมีสัญญาสัมปทานอยู 3 ประเภท ไดแก สัญญาเชาเวลาออกอากาศ
กระจายเสี ย งสถานีวิ ท ยุ สั ญ ญาเช า เวลาจากสถานีโ ทรทัศ น และ สั ญ ญาเช า เวลาออกอากาศ
กระจายเสียงวิทยุเพื่อประกอบรายการวิทยุในหางโมเดิรนเทรด โดยสัมปทานแตละประเภทมีอายุ
สัญญาเฉลี่ยอยูระหวาง 1ป ถึง 3 ป ซึ่งหากบริษัทฯไมไดรับการตออายุสัญญาเชาเวลาออกอากาศ
จะสงผลกระทบตอความตอเนื่องของการออกอากาศรายการและรายไดของบริษัทฯ ทั้งนี้ หมาย
รวมถึงความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาซึ่งอาจทําใหบริษัทฯไดรับเงื่อนไขที่ดอยลง
ไปจากเดิม นอกจากนี้ การแสวงหาเวลาออกอากาศใหมเพื่อทดแทนอาจทําใหบริษัทฯสูญเสีย
ประโยชนจากความตอเนื่องทางธุรกิจ และการสรางความนิยมใหเทียบเคียงกับรายการเดิมได หรือ
อาจทําใหตนทุนเพื่อการไดมาสูงขึ้น อยางไรก็ดี บริษัทฯ เชื่อวา จากการที่บริษัทฯ ผลิตผลงานที่มี
คุณภาพออกมาอยางตอเนื่อง จนไดรับความนิยม มีฐานผูชมและผูฟงรายการประจํา รวมถึงการที่
บริษัทฯเปนผูประกอบการรายสําคัญในธุรกิจ ไดรักษามาตรฐานในการชําระเงินและปฏิบัติตาม
เงื่ อ นไขของการจ า ยค า เช า เวลาอยา งเคร ง ครั ด ตลอดจนมี ก ารสร า งความสั ม พั น ธ อั น ดี กั บ ผู ใ ห
สัมปทานจะทําใหบริษัทฯไดรับความไววางใจและสามารถลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการตออายุ
สัญญาเชาได แตอยางไรก็ตาม บริษัทฯจะมีการพิจารณาถึงมูลคาในการตออายุสัญญาสัมปทาน
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โดยเปรียบเทียบกับความคุมคาในการลงทุน ซึ่งหากบริษัทฯพิจารณาแลวเห็นวาการตออายุสัมปทาน
ดังกลาวไมกอใหเกิดประโยชนกับบริษัทฯ ทางบริษัทฯอาจพิจารณาไมตออายุสัมปทานดังกลาว
• ความเสี่ยงจากงานกิจกรรมการตลาดขนาดใหญที่ไดมาเปนครั้งคราว
จากการที่บริษัทฯไดขยายธุรกิจ เพื่อมุงสูความเปนเครือขายความบันเทิงครบวงจรนั้น
ในบางโครงการที่บริ ษั ทฯได ม า จํา เปน ต องใชเ งิน ลงทุน คอ นขา งสูง จึง อาจมีค วามเสี่ ย งหากไม
สามารถบริหารรายไดใหเปนไปตามเปาหมายที่วางไว อาจมีการบอกเลิกสัญญา หรือ เกิดเหตุการณ
ใดๆ ที่ทําใหไมสามารถดําเนินการตอได อยางไรก็ดี บริษัทฯไดกําหนดกระบวนการในการพิจารณา
กลั่นกรอง ประเมินประโยชนและความคุมคากอนการตัดสินใจลงทุน โดยจัดใหมีการศึกษาความ
เป น ไปได ข องโครงการ เมื่ อ มีก ารทํา สั ญ ญาหรือ ขอ ผู ก พัน ใดๆจะมี ผูเ ชี่ย วชาญจากหลายฝ า ยที่
เกี่ยวของเขารวมกันพิจารณาเพื่อความรอบคอบรัดกุม ตลอดจนกําหนดใหมีการวางแผนและเตรียม
งานลวงหนา มีก ารขายลวงหนา (Pre-Sale) โดยหาสปอนเซอรเขามาสนับสนุนขณะที่ยังอยูใน
ระหว า งกระบวนการผลิ ต งาน นอกจากนี้ หากเป น โครงการขนาดใหญ จ ะต อ งได รั บ การอนุ มั ติ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทดวย เพื่อลดความเสี่ยงอยางมีนัยสําคัญที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ลงทุนดังกลาว
• การพึ่งพิงผูบริหาร
ในอดีตที่ผานมาการบริหารงานของกลุมอารเอสจะอยูในรูปแบบของครอบครัวเชษฐ
โชติศักดิ์ ซึ่งเปนกลุมผูถือหุนรายใหญและเปนกลุมผูกอตั้งกิจการอารเอสขึ้น แตในระยะหลังๆมานี้
ผูบริหารที่มีบทบาทสําคัญในการวางแผนและบริหารงานในภาพรวม ไดแก นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์
ซึ่งเปนหนึ่งในกลุมบุคคลผูกอตั้งกิจการมาตั้งแตตน และในปจจุบันยังเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัท
ฯดวย
สําหรับการบริหารงานในปจจุบันนั้น บริษัทฯไดปรับเปลี่ยนรูปแบบของการบริหารงาน
ใหเปนแบบมืออาชีพ มีผูบริหารที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานดูแลในแตละหนวยธุรกิจ (Business
Unit) โดยผูบริหารในแตละหนวยธุรกิจจะมีความรูความสามารถ ความชํานาญ และประสบการณ
เฉพาะดาน ซึ่งในการบริหารงาน ผูบริหารในแตละหนวยธุรกิจจะกําหนดทิศทางและเปาหมายของ
การดําเนินงานอยางชัดเจน พรอมทั้งวางแผนงาน และกําหนดกลยุทธการบริหารงาน เพื่อใหบรรลุ
ตามเปาหมายที่วางไว ดวยวิธีการดังกลาวทําใหลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูบริหารได
• ความเสี่ยงในการบริหารศิลปน
ตลอดการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ด ว ยระยะเวลานานของกลุ ม อาร เ อส บริ ษั ท ฯและผู บ ริ ห าร
ระดับสูงใหความสําคัญกับเรื่องการดูแลบุคลากรอยางสม่ําเสมอ เนื่องจากบริษัทฯและผูบริหาร
ระดับสูงตระหนักดีวาในการดําเนินธุรกิจบันเทิงนั้น บุคลากรเปนกําลังสําคัญที่จะผลักดันใหธุรกิจ
หนา 8

บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)

ปจจัยความเสี่ยง

เติบโตและกาวหนาอยางมั่นคง การดูแลการเติบโตและผลตอบแทนของศิลปนและทีมงานเปนเรื่องที่
ผูบริหารไดมีการวางแผนและทบทวนอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหทุกคนเกิดความพอใจ และปองกันไมให
บริษัทฯตองสูญเสียทรัพยากรที่มีคุณคาไป
สําหรับศิลปนของบริษัทฯจะมีหนวยงานบริหารศิลปนที่คอยกํากับดูแลเรื่องทุกอยางที่
เกี่ยวกับศิลปนโดยเฉพาะ โดยศิลปนในสังกัดจะไดรับการวางแผนการบริหารคอนเทนต ในรูปแบบ
ครบวงจร ทั้งการออกอัลบั้ม การนําเสนอศิลปนไปเปนพรีเซ็นเตอรสินคา การปอนงานแสดง หรือการ
โชวตัวตามงานตางๆ และกิจกรรมที่กอใหเกิดรายไดตอศิลปนอยางอื่นอีกมากมาย รวมถึงการให
ศิล ป น มี ส ว นร ว มในการดํ า เนิ น งานและให ผ ลประโยชน ที่ จ ะได รั บ ให ม ากที่ สุ ด ทํ า ให ศิ ล ป น เกิ ด
ความรูสึกมั่นคงและพรอมที่จะเติบโตและพัฒนาไปกับบริษัทฯ
ดวยเหตุนี้ บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นวาจะสามารถบริหารความเสี่ยงดังกลาวไดอยางมี
ประสิทธิภาพและไมกอใหเกิดความเสี่ยงอยางมีนัยสําคัญตอการดําเนินธุรกิจ
2.3

ความเสี่ยงกรณีมีการถือหุนในบริษัทโดยกลุมผูถือหุนรายใหญ

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2554 กลุมเชษฐโชติศักดิ์ ถือหุนในบริษัทฯ ประมาณรอยละ
45.34 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ จึงทําใหกลุมเชษฐโชติศักดิ์ สามารถ
ควบคุมมติที่ประชุมผูถือหุนไดเกือบทั้งหมด ไมวาจะเปนเรื่องการแตงตั้งกรรมการ หรือการขอมติใน
เรื่องอื่นที่ตองใชเสียงสวนใหญของที่ประชุมผูถือหุน ยกเวนเรื่องที่กฎหมายหรือขอบังคับบริษัทฯ
กําหนดใหตองไดรับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุม ดังนั้นผูถือหุนรายอื่นจึงอาจไมสามารถรวบรวม
คะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถวงดุลเรื่องที่ผูถือหุนใหญเสนอได
อยางไรก็ดี เมื่อพิจารณาจากโครงสรางจัดการของบริษัทฯ ประกอบดวยคณะกรรมการ
บริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล จะเห็นไดวาบริษัทฯ
มีการวางโครงสรางการบริหารงานโดยบุคคลที่มีความรูความสามารถในการดําเนินธุรกิจและมีการ
กําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการชุดตางๆ อยางชัดเจนและโปรงใส นอกจากนี้ ใน
กรณีการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกับกรรมการ ผูถือหุนรายใหญและผูมีอํานาจควบคุมในกิจการ
รวมถึงบุคคลที่อาจมีความขัดแยง บุคคลดังกลาวจะไมมีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติรายการนั้นๆ
ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความมั่นใจตอผูถือหุนวาบริษัทฯ จะบริหารงานดวยความชัดเจนและโปรงใส
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3.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

3.1

ความเปนมาและพัฒนาการที่สําคัญ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

หลั ง จากที่ บ ริ ษั ท ฯ ได ทํ า การจดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทยในเดื อ น
พฤษภาคม 2546 บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) มีการขยายงานในธุรกิจบันเทิงอยางตอเนื่อง ในป
2548 ขยายงานในธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ ดวยการผลิตและจําหนายหนังสือพิมพบันเทิงรายวัน ชื่อ ดาราเด
ลี่ ในเดือน กันยายน 2548 โดยดําเนินงานภายใต บริษัท ไอเดีย เพาเวอร จํากัด (เดิมชื่อ : บริษัท
นิวส เจนเนอเรชั่น จํากัด) นอกจากนี้บริษัทฯยังไดเปลี่ยนชื่อบริษัทฯจาก บริษัท อาร.เอส. โปรโมชั่น
จํากัด (มหาชน) เปน บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)
ในป 2549 บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) ทําการขยายธุรกิจอยางตอเนื่อง โดยขยายธุรกิจ
ไปยังธุรกิจประเภทกีฬา โดยเขารวมทุนกับบริษัท อารเอส อินเตอรเนชั่นแนล บรอดคาสติ้ง แอนด
สปอรต แมเนจเมนท จํากัด (RS International Broadcasting & Sports Management Co.,Ltd)
หรือ RSbs เพื่อดําเนินงานบริหารจัดการธุรกิจทางดานกีฬาทุกประเภทแบบครบวงจร นอกจากนี้ยัง
ไดนําโลโกใหมภายใตกรอบแนวคิด Inspired ที่มีความสอดคลองกับการปรับโมเดลธุรกิจของบริษัท
มาใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2550
ในป 2550 บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) ไดรุกเขาสูธุรกิจสื่อในโมเดิรนเทรดทุกรูปแบบ (In
– Store Media) ดวยเล็งเห็นถึงศักยภาพของสื่อประเภทนี้ ที่สามารถเขาถึงลูกคา ณ จุดขายไดอยาง
มีประสิทธิภาพ เพื่อตอยอดธุรกิจสื่อที่มีอยูในมือใหครบวงจร โดยไดเขารวมทุนกับบริษัท อารเอส
อินสโตร มีเดีย จํากัด ดําเนินธุรกิจสื่อในโมเดิรนเทรดกวา 540 สาขาทั่วประเทศ ป 2551 ขยายธุรกิจ
สื่อโดยเขาลงทุนใน บริษัท ยาค จํากัด เพื่อเจาะกลุมรายการทีวีประเภทรายการวัยรุนใหชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังไดมีการลงทุนเพิ่มเติมสําหรับสื่อทีวีในหางโมเดิรนเทรดเพิ่มขึ้นอีกดวย
ป 2552 บริษัทฯไดเปดตัวธุรกิจโทรทัศนดาวเทียมจํานวน 2 ชอง คือ YOU Channel และ
สบายดีทีวี โดยไดเริ่มทดลองออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2552 ในระบบ C Band
คลื่นความถี่ 3,960 MHz(เม็กกะเฮิรซ) และ KU Band คลื่นความถี่ 12,355 MHz(เม็กกะเฮิรซ) ป
2553 บริษัท อารเอส อินเตอรเนชั่นแนล บรอดคาสติ้ง แอนด สปอรต แมเนจเมนท จํากัด ในเครือ
บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) เปนผูไดรับสิทธิ์ในการถายทอดสดฟุตบอลโลก 2010 FIFA World
Cup ณ ประเทศ แอฟริกาใต ในประเทศไทยแตเพียงผูเดียว ระหวางวันที่ 11 มิถุนายน ถึง 11
กรกฎาคม 2553 ออกอากาศทางชอง3 ชอง7 ชอง9 และชอง11 พรอมกับการสรางกระแส และสีสัน
ฟุตบอลโลกในประเทศไทย ดวยการจัดกิจกรรม 2010 FIFA On Ground Activity ทั่วประเทศ
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ป 2554 บริษัทฯขยายตัวในธุรกิจทีวีดาวเทียม โดยเปดตัวชองทีวีดาวเทียมจํานวน 2 ชอง คือ
ชอง 8 ฟรีทีวี วาไรตี้ 24 ชั่วโมง เริ่มทดลองออกอากาศวันที่ 1 มีนาคม 2554 และ Yaak TV ฟรีทีวี
Uncensored 24 ชั่วโมง เริ่มออกอากาศตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2554 ซึ่งทั้ง 2 ชอง สามารถรับชม
ผานทางระบบ KU BAND (จานสี), รับชมผานทางระบบ C BAND (จานดํา) และรับชมผานระบบ
Cable TV ทั่วประเทศ
3.2

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

ธุรกิจในปจจุบันของกลุมอารเอสประกอบดวย 2 ธุรกิจหลัก คือการเปนผูใหบริการทางดาน
คอนเทนตบันเทิงและกีฬา (Entertainment and Sport Content Provider) และการเปนผูใหบริการ
สื่อครบวงจร (Media Service) โดยรายไดในสวนแรกมาจากธุรกิจเพลงและดิจิตอล ธุรกิจโชวบิซ
ธุรกิ จภาพยนตร และธุรกิ จกีฬ า และรายไดในสวนที่ สองมาจากสื่ อวิท ยุ สื่อโทรทัศน และสื่อใน
โมเดิรนเทรด
3.2.1 ธุรกิจเพลงและดิจิตอล
การประกอบธุรกิจเพลงและดิจิตอล ของกลุมอารเอส ประกอบไปดวยการทํางานใน 5 สวน
หลักๆ ไดแก การผลิตและโปรโมทผลงานเพลง การจัดจําหนายในรูปแบบของ Digital Mobile การ
จัดจําหนายในรูปแบบของ Physical Sales การจัดเก็บลิขสิทธิ์ และธุรกิจ Online ซึ่งสามารถสรุป
ลักษณะเดนและความนาสนใจของธุรกิจไดดังนี้
1) การสร า งศิ ล ป น นั ก ร อ งจนมี ชื่ อ เสี ย งมี ผ ลงานเพลงเป น ที่ นิ ย มของผู บ ริ โ ภค เป น
ทรัพยสินที่มีคาของบริษัทฯ ที่สามารถเพิ่มรายไดใหแกบริษัทฯ ไดในหลายชองทางนอกเหนือจากงาน
เพลง เชน งาน Licensing ประเภทตางๆ ไดแก Presenter License, Promotion License งานละคร
งานภาพยนตร งานโชวประเภทตางๆ เปนตน ซึ่งลวนกอใหเกิดรายไดตอศิลปน และบริษัทตนสังกัด
อยางตอเนื่อง
2) ผลงานเพลงเปนกรรมสิทธิ์และเปนทรัพยสินที่มีคาของบริษัทฯ สามารถนํามาผลิต
เป น สิ น ค า เพื่ อ จํ า หน า ยได ห ลากหลายรู ป แบบและต อ เนื่ อ ง ทั้ ง รู ป แบบที่ ผ า นทางระบบดิ จิ ต อล
(Digital Content) ไมวาจะเปนการดาวนโหลดเพลง (Download), การดาวนโหลดเสียงเรียกเขา
ผานทางโทรศัพท (Ring tone), การเลือกซื้อเพลงรอสายผานเครือขายของระบบโทรศัพทเคลื่อนที่
(Ring Back Tone), การดาวนโหลดภาพผานทางระบบโทรศัพทในรูปแบบ Wallpaper, Screen
Server, การซื้อเพลงผานระบบออนไลนอินเตอรเน็ท ผานทางเว็บไซต Pleng.com และ Zheza.com
หรือ ในรูปแบบของซีดีเพลง (CD), วีซีดี (VCD) และดีวีดี (DVD) รวมไปถึงการจัดวีซีดีและดีวีดี
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บันทึกภาพการแสดงคอนเสิรตของศิลปนตางๆ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความนิยมการสงเสริมการขาย และ
ไลฟสไตลของผูบริโภค นอกจากนี้ยังสามารถบริหารการจัดเก็บลิขสิทธิ์จากผลงานเพลงเหลานี้ไดอีก
ดวย และดวยความกาวหนาของเทคโนโลยีในอนาคตอาจกอใหเกิดรูปแบบสินคาใหม ทําใหชองทาง
ในการหารายไดจากลิขสิทธิ์งานเพลงที่มีอยูเพิ่มมากขึ้น
3) การประกอบธุรกิจเพลงและดิจิตอล เปนฐานธุรกิจที่สรางโอกาสในการขยายสูธุรกิจ
บันเทิงประเภทอื่น เชน ธุรกิจโทรทัศน ธุรกิจภาพยนตร ดวยการใชทรัพยากรศิลปน ผลงานเพลง และ
อุปกรณเครื่องมือที่มีอยูในบริษัทฯ ใหเกิดประโยชนทางธุรกิจสูงสุด
ในสวนของขั้นตอนการผลิตงานเพลง จะอยูภายใตการดําเนินงานโดยทีมงานตางๆซึ่งมีความ
หลากหลายในแงของแนวทางเพลงและการโปรโมท ซึ่งเปนหนวยงานภายในของบริษัทฯ โดยทีมงาน
เหลานี้จะทํางานผาน brand ตางๆ 4 brand ไดแก RS Music Garden และKamikaze’ ดูแลผลงาน
เพลงสตริงและ R Siam ที่รับผิดชอบการผลิตงานเพลงลูกทุงและเพลงเพื่อชีวิต
3.2.2 ธุรกิจโชวบิซ
ในการประกอบธุรกิจโชวบิซ ประกอบดวยรายไดจาก 2 ธุรกิจหลัก ไดแก การจัดคอนเสิรต
และอีเวนท ใหกับภาครัฐและเอกชน และการบริหารศิลปน
1. การจัดคอนเสิรตและอีเวนท ใหกับภาครัฐและเอกชน อารเอสมีความชํานาญใน
การดําเนินธุรกิจการจัดคอนเสิรตและอีเวนท อีกทั้งยังมีสื่อครบวงจร และมีศิลปน
นักรองที่ไดรับความนิยมสูง ทําใหไดรับความไววางใจจากภาครัฐและเอกชน ใหเขามา
บริหารงานกิจกรรมโครงการตางๆ โดยบริษัทฯจะนําเอารูปแบบการจัดงาน ความคิด
สร า งสรรค และแผนการตลาดแบบครบวงจร แบบสากลมาประยุ ก ต ใ ช เพื่ อ ให
ตอบสนองความตองการของสินคา บริการ และเอเจนซี่โฆษณา
2. การบริหารศิลปน คือ การบริหารจัดการเพื่อใหเกิดมูลคาเพิ่มแกตัวศิลปน ซึ่งไดแก
การไปโชวตัว การเปนพรีเซ็นเตอร งานรับจางรูปแบบตางๆ เปนตน
3.2.3 ธุรกิจภาพยนตร
การดําเนินธุรกิจภาพยนตรในป 2554 มีการผลิตผลงานออกสูตลาดจํานวน 1 เรื่อง ไดแก
บางกอกกังฟู
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3.2.4 ธุรกิจกีฬา
การดําเนินธุรกิจกีฬา บริษัทฯดําเนินธุรกิจกีฬา เนื่องจากเห็นวากีฬาเปนคอนเทนตที่มี
ศักยภาพในการเติบโตสูง และเมื่อนํามาตอยอดกับคอนเทนตบันเทิง ซึ่งบริษัทฯมีความถนัดอยูแลว
นั้น ทําใหธุรกิจของบริษัทฯครบวงจรมากขึ้น
ในป 2554 บริษัทฯไดรับลิขสิทธิ์การถายทอดการแขงขันฟุตบอลลีกสเปน (Spanish La
Liga) และยังมีโครงการสําคัญตอเนื่อง คือ การเปนผูไดรับลิขสิทธิ์บริหารจัดการการถายทอดสดการ
แขงขันฟุตบอลโลกในป 2557
3.2.5 ธุรกิจสื่อ
การดําเนินธุรกิจสื่อเปนความเกี่ยวเนื่องจากธุรกิจเพลง และเปนการใชประโยชนจากจุดแข็ง
ของทรัพยากรดานตางๆ ของกลุมอารเอส ไดแก การมีศิลปนนักรอง นักแสดงในสังกัด การมีบุคลากร
ทีมงานผลิตที่มีความชํานาญในดานการผลิตและสรางสรรคผลงานคุณภาพ และความพรอมของ
เงินทุน โดยเริ่มจากสื่อที่มีบทบาทมากที่สุด คือ สื่อโทรทัศน Free TV ขยายสูธุรกิจสื่อวิทยุ สื่อในหาง
โมเดิรนเทรด และลาสุดกับการเขาสูธุรกิจสื่อทีวีดาวเทียม (Satellite TV)
การผลิตผลงานออกอากาศทาง Free TV ชองตางๆนั้น ประกอบดวย รายการประเภท
รายการวัยรุน 5 รายการ และรายการประเภทสาระบันเทิง 1 รายการ รวมทั้งสิ้น 6 รายการ สวนการ
ผลิตผลงานทาง Satellite TV นั้น ประกอบดวย 4 ชอง คือ YOU Channel สบายดีทีวี ชอง 8 และ
YAAK TV (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)
สําหรับธุรกิจสื่อวิทยุนั้น ดําเนินการภายใตบริษัท สกายไฮ เน็ตเวิรค จํากัด ซึ่งบริหารเวลา
ใหกับสถานีวิทยุจํานวน 1 สถานี (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554) ไดแก คลื่น F.M. 93.0 MHz
ภายใตแบรนด COOL93 FAHRENHEIT ซึ่งเนนกลุมผูฟงวัยทํางานตอนตนขึ้นไป
ธุรกิจสื่อในหางโมเดิรนเทรด ซึ่งเปนสื่อวิทยุกระจายเสียงในโมเดิรนเทรด ครอบคลุมโมเดิรน
เทรดมากกวา 900 สาขาทัว่ ประเทศ ซึ่งถือเปนสื่อทีม่ ีประสิทธิภาพสูง และทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อ
ณ จุดขาย
นอกจากนี้ บริษัทฯยังไดดําเนินธุรกิจสื่อโฆษณาบนรถเมลปรับอากาศ (City Bus) โดยมี
เปาหมายเปนผูบริโภคที่ใชเวลาเดินทางดวยรถโดยสารประจําทาง ซึง่ มีผูใชบริการมากกวา 1.2 ลาน
คน / เดือน ซึ่งที่ผานมาไดรับการตอบรับจากสินคา บริการ และผูบริโภคเปนอยางดี
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โครงสรางรายได
(ลานบาท)
ประเภทรายได

กลุมธุรกิจเพลงและดิจิตอล
กลุมธุรกิจโชวบิซ
กลุมธุรกิจภาพยนตร
กลุมธุรกิจกีฬา
กลุมธุรกิจสื่อ
รายไดอื่น
รวมรายได

2552
926.1
527.4
133.5
50.0
537.2
37.8
2,212.2

สัดสวน
(%)
42%
24%
6%
2%
24%
2%
100%

2553
1,053.0
533.3
62.2
583.8
663.3
21.7
2,917.6

สัดสวน
(%)
36%
18%
2%
20%
23%
1%
100%

2554
934.5
814.1
20.2
18.7
941.9
11.9
2,765.0

สัดสวน
(%)
34%
29%
1%
1%
34%
2%
100%

ที่มา : ฝายจัดการของบริษัทฯ ไดนํางบการเงินสําหรับป 2552 มาจัดประเภทรายการใหมตามโครงสรางรายได
ของกลุมธุรกิจ

โครงสรางการถือหุนของกลุมอารเอส
ปจจุบันกลุมอารเอสมีบริษัทในกลุมที่ยังทําธุรกรรมปกติรวมทั้งหมด 13 บริษัท มีบริษัท อาร
เอส จํ า กั ด (มหาชน) เป น บริ ษั ท ใหญ ข องกลุ ม มี ร ายละเอี ย ดโครงสร า งการถื อ หุ น ณ วั น ที่ 31
ธันวาคม 2554 ดังนี้
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4. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
4.1

ธุรกิจเพลงและดิจิตอล
ธุรกิจเพลง และ ดิจิตอลประกอบไปดวยการทํางานใน 5 สวนหลักๆ ไดแก การผลิต และ
โปรโมทผลงานเพลง การจัดจําหนายในรูปแบบของ Digital Mobile การจัดจําหนายในรูปแบบของ
Physical Sales การจัดเก็บลิขสิทธิ์ และ ธุรกิจ Online
4.1.1 การผลิตและโปรโมทผลงานเพลง
4.1.1.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ

ธุรกิจเพลงของอารเอส มีการดําเนินงานในลักษณะครบวงจร ครบทุกขั้นตอนของ
การดําเนินงาน ตั้งแตการคัดเลือกศิลปน, การทํางานเพลง, การทําการโปรโมท, การวางกลยุทธสื่อ
และการตลาด, การบริหารศิลปน, การบริหารคอนเทนทเพลง ทั้งในแงตัวศิลปน ตัวงานเพลง ผาน
ชองทางขายทั้ง Digital Content และ Physical Content
ขั้นตอนการดําเนินงานที่สําคัญ
1) การวางโครงสรางการประกอบธุรกิจเพลง (Business Model) เนื่องจากอารเอส
มีศิลปนจํานวนมากทําใหสามารถผลิตผลงานเพลงไดหลากหลายเพื่อตอบสนองกลุมเปาหมายได
ครบทุกกลุมและสามารถผลิตผลงานออกสูตลาดไดอยางตอเนื่อง การทํางานเพลงจะเริ่มตนจาก
การนําเสนอแนวความคิด คอนเซ็ปตของงาน และกําหนดกลุมผูฟงเปาหมายตอคณะกรรมการ
บริหารธุรกิจเพลง (Music Business Management Board) เพื่อพิจารณาอนุมัติในหลักการ โดย
แผนการผลิตแตละอัลบั้มจะแตกตางกันไปตามประเภท และประมาณการยอดขายของแตละ
อัลบั้มเปนสําคัญ หลังจากนั้นการทํางานเพลงจะดําเนินการอยางอิสระโดยทีมงานในแตละคาย
เพลง หลังจากนั้น แผนการประชาสัมพันธ การวางกลยุทธการโปรโมท จะถูกจัดทําขึ้นโดยทีมงาน
ของแตละคายเพลง และนํามาประสานงานรวมกับหนวยงานบริหารการใชสื่อและหนวยงานจัด
จําหนาย เพื่อทําใหผลงานที่ออกมาผานการวางแผนและการกลั่นกรองทุกขั้นตอน ดังนั้นคุณภาพ
ของผลงานจะตรงกับความตองการและกระแสความนิยมของตลาด ณ ปจจุบัน
2) การวางนโยบายการผลิตผลงานในจํานวนที่เหมาะสม เนนการใหความสําคัญ
กับคุณภาพของผลงาน และการดูแลสินคาเมื่อออกสูตลาดอยางใกลชิดตลอดจนจบกระบวนการ
ทําใหการผลิตผลงานแตละชุดเปนไปตามการวางแผนในขั้นตน และมียอดขายเปนไปตามการ
คาดการณ
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3) การใชประโยชนจากสื่อตางๆ ไมวาจะเปนสื่อโทรทัศน ทั้ง Free TV และ Satellite
TV สื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ และสื่อบนอินเตอรเน็ตของบริษัทในกลุม เพื่อการประชาสัมพันธผลงานของ
กลุมอยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อใชสื่อที่มีอยูทั้งหมดใหมีประสิทธิภาพสูงที่สุด
4) การมีระบบการจัดจําหนายที่มีประสิทธิภาพ สามารถกระจายสินคาถึงผูบริโภค
ไดอยางทั่วถึง ทั้งในรูปแบบของ Digital Content และ Physical Content มีการติดตาม การ
ทํางาน และบริหารระบบการจัดจําหนายอยางใกลชิด
5) การบริหารจัดการลิขสิทธิ์งานเพลงที่มีอยูอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ
เพื่อสรางรายไดเพิ่มเติมตอกิจการ
6) วางนโยบายการเปดโอกาสใหกับกลุมศิลปนใหม นักแตงเพลง และชองทาง
สรางสรรคงานเพลงรูปแบบใหม เพื่อพัฒนาและยกระดับงานเพลงของกลุมอารเอสใหทันสมัยและ
ครอบคลุมกลุมเปาหมายตลอดเวลา
การประกอบธุรกิจเพลง มีรายไดหลักจาก 4 แหลงดังนี้
1) รายไดจากการขายผลิตภัณฑเพลงในรูปแบบตางๆ ผานทางระบบดิจิตอล
(Digital Content) ไมวาจะเปนการดาวนโหลดเพลง (Download), การดาวนโหลดเสียงเรียกเขา
ผานทางโทรศัพท (Ring tone), การเลือกซื้อเพลงรอสายผานเครือขายของระบบโทรศัพทเคลื่อนที่
(Ring Back Tone), การดาวนโหลดภาพผานทางระบบโทรศัพทในรูปแบบ Wallpaper, Screen
Server, และอื่นๆ
2) รายไดจากการขายผลิตภัณฑเพลงในรูปแบบของซีดีเพลง (CD), วีซีดี (VCD)
และ ดีวีดี (DVD) รวมไปถึงการจัดวีซีดีและดีวีดีบันทึกภาพการแสดงคอนเสิรตของศิลปนตางๆ อัน
ประกอบไปดวยงานเพลงไทยสากลและลูกทุง ผานทางอัลบั้มชุดใหมและชุดรวมฮิตในรูปแบบ
ตางๆ
3) รายไดจากการบริหารคอนเทนทเพลง (Music Content Management) เปน
การบริหาร Content ตางๆของธุรกิจเพลง โดยการนําชองทางการสื่อสาร และ แผนทางการตลาด
ของศิลปนมารวมกัน เพื่อนําเสนอลูกคาที่สนใจ ไดรับประโยชนสูงสุด เชน การทําคอนเสิรตรวมกับ
การออกทัวรสัมภาษณวิทยุตางจังหวัด, นําเสนอพรีเซนเตอรพรอมกับการทําเพลงโปรโมท, ทํา
กิจกรรมพิเศษใหกับลูกคาเพิ่มเติม และประชาสัมพันธไปกับสื่อตางๆในเครือไมวาจะเปน TV,
Radio, Publishing เพื่อเพิ่มการมองเห็นสินคาในจุดตางๆใหกับสินคาของลูกคา (Media
Exposure)
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4) รายไดจากการจัดเก็บลิขสิทธิ์เพลง
ศิลปนนักรองในสังกัด (Artist /Singer)
ปจจุบันบริษัทฯ มีศิลปนนักรองเพลงไทยสากล และเพลงไทยลูกทุง ประกอบดวยศิลปน
เดี่ยวและศิลปนกลุม ซึ่งสามารถนําเสนองานเพลงในแนวที่หลากหลายตางกัน ตัวอยางศิลปนใน
อารเอส ไดแก
1.) ศิลปนเพลงไทยสากล
ศิลปนเดี่ยว
ฟลม รัฐภูมิ, แจค, เชน, หวิว, AKERA,
ปาน ธนพร, เนย SENORITA, P.O.I,
ZEE, PREEN, NINUT, ขนมจีน, หวาย,
MILA,

ศิลปนกลุม
ROOKIE BB, BLACK VANILLA, C QUINT, เลาโลม,
ไอน้ํา, พริกไทย, DR.FUU, INFAMOUS, AM FINE,
FLAME, FLAVOUR, DR.FUU, เคลิ้ม, ART FLOOR,
JEASMINE, GIRLY BERRY, K-OTIC, FOUR-MOD,
FAYE FANG KAEW, NEKO JUMP, 3.2.1, KAT PAT,
KISS ME FIVE, X-I-S, Square Circle

2.) ศิลปนเพลงไทยลูกทุง
ศิลปนชาย
หนู มิเตอร, หลวงไก, บาววี,
สนุก สิงหมาตร, อู พันทาง,
ทัช ณ ตะกั่วทุง , กุง สุทธิราช,
สิงหา, เมฆา, ถลา เสนานิคม,
พิทกั ษ, ทรงกลด ฌามา,
ธันวา ราศีธนู

ศิลปนหญิง
ศิลปนกลุม
หญิง ธิติกานต, บิว กัลยาณี, บลูเบอรรี่, โปงลางสะออน, โอ-เอ,
แคท รัตกาล, กระแต, กระตาย วงสะลอ, ประถมบันเทิงศิลป
, ใบเตย, ลูกตาล, อลิซ,
การะเกด, จินตรา พูนลาภ,
เปรม ปรียาภรณ, ดวงจันทร
สุวรรณี, ฟลม ณรินทริพย, ปอ
ปาริชาติ
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4.1.1.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน
เนื่ อ งจากในป จ จุ บั น การบริ โ ภคเพลงของกลุ ม เป า หมายส ว นใหญ มี ก ารปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมจากการบริโภค ซีดี, วีซีดี กลายเปนจะซื้อผลิตภัณฑทางชองทาง Digital Channel เปน
หลัก ทําใหปจจุบันธุรกิจเพลงสามารถปรับเปลี่ยน Content ไดหลากหลายมากขึ้น สามารถคิดงาน
เปน single ได และไมจําเปนจะตองทําเปน Physical Product เสมอไป แตสําหรับในกรณีของการ
แสดงสด หรือ คอนเสิรต, ทอลคโชวตางๆนั้น ชองทาง Physical Products ยังมีความสําคัญอยู
นอกจากนี้ปญหาเรื่อ งการละเมิ ดลิขสิท ธิ์ เ พลง เริ่มควบคุมไดย ากขึ้น เกิดการละเมิด
ลิ ข สิ ท ธิ์ อ ย า งกว า งขวางผ า นทางระบบออนไลน ห รื อ ระบบดิ จิ ต อล การตรวจสอบและการ
ปราบปรามทําไดยาก ทําใหบริษัทผูประกอบธุรกิจเพลงรายยอยหรือคายเพลงขนาดเล็กประกอบ
ธุรกิจไดยากมากขึ้น บางครั้งถึงขั้นตองปดกิจการไป
4.1.1.3 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
-ไมมี4.1.2 การจัดจําหนายในรูปแบบของ DIGITAL MOBILE
4.1.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
บริการทางดาน Mobile นั้นแบงเปน 2 กลุมใหญ คือ บริการ Mobile Download และ
บริการเสียงรอสาย ซึ่งการใหบริการ Mobile Download นั้นมีรูปแบบบริการคือ เสียงเรียกเขา
(Ringtone) เต็มเพลง (Full song) และการใหบริการ Download มิวสิควีดีโอ (Full MV) ไม
เพียงแต Content เพลงเทานั้น ยังรวมไปถึงการใหบริการ Application ตางๆ เชน Theme และ
เกมสอีกดวย
สวนบริการเสียงรอสายนั้น ขณะนี้เปนที่นิยมไมเฉพาะในกลุมวัยรุนของอารเอสเทานั้น ยัง
ขยายตั ว ไปยั ง กลุ ม ลู ก ทุ ง อีก ด ว ย โดยเปน บริ ก ารที่ มีก ารเจริ ญ เติ บ โตอย า งต อ เนื่อ ง เพราะไม
สามารถละเมิดลิขสิทธได เพราะบริการนี้จําเปนตองใชระบบของโครงขายโอเปเรเตอร
4.1.2.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน
4.1.2.2.1 การตลาด
เนื่องจากการทําตลาดบริการ Mobile Content นั้นเปนสิ่งที่ทาทาย เพราะพฤติกรรม
ผูบริโภคเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ทําใหการเขาถึง
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บริการทําไดอยางสะดวกขึ้น โดยกลยุทธทางการตลาดที่จะทําใหบริการทาง Mobile ประสบ
ความสําเร็จนั้น ตองทําใหบริการนั้นๆเหมาะสมในแตละกลุม พรอมทั้งใชงานงายและเขาถึงได
อยางรวดเร็ว เนื่องจากกลุมลูกคาของทางบริษัทนั้นกวางมาก ตั้งแตเด็ก วัยรุน นักเรียน นักศึกษา
คนทํางาน จนกระทั่งถึงผูใหญ ดังนั้นการที่จะมีบริการที่สามารถตอบสนองความตองการของกลุม
เหลานี้จึงเปนกลยุทธที่สําคัญ รวมไปถึงชองทางการจัดจําหนายที่สามารถเขาตรงไปยังกลุมลูกคา
เหลานี้ได โดยในชวงที่ผานมานั้นการใหบริการจําเปนตองพึ่งพาชองทางการจัดจําหนายจากทางผู
ใหบริการเครือคาย ซึ่งแตละโครงขายก็มีชองทางใหลูกคาโทรเขาไปขอรับบริการที่แตกตางกัน
โดยในป 2554 นอกจากบริการ ซูปเปอรเหมา *339 ซึ่งเปนบริการแบบเหมาจายราย
เดือนๆ ละ 20 บาท โหลดไดไม อั้น โดยเปดใหบริ การทั้ง เปนแพคเกจ Truetone Fullsong มิ ว
สิควีดิโอ และแพคเกจเสียงรอสายแลว บริษัทฯยังออกบริการเทศกาลเสียงรอสาย ดาวนโหลด
เสียงเพลงรอสายไดในราคา 29 บาท ทําใหสามารถขยายฐานลูกคาไดมากขึ้น
4.1.2.2.2 ภาวะการแขงขัน
บริการ Mobile Content นั้นเปนบริการที่มีแนวโนมการเติบโตที่สูงทุกป เ นื่ อ ง จ า ก
เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก โดยเฉพาะมือถือพวกที่เรียกวา Smart Phone ดังนั้นการ
ใหบริการของ Mobile Content นั้นมีความจําเปนตองสามารถใหบริการกับมือถือในกลุม Smart
Phone มากขึ้น แตเนื่องจากโครงขาย 3G มีความลาชาออกไปอีก ทําใหการแขงขันในปนี้จะเนนไป
ที่บริการ และ Content สําหรับเครื่องลูกขาย โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุม Smart Phone ซึ่งมีการ
เติบโตที่สูงมากขึ้นเรื่อย ๆ ทําใหบริการอยาง High Quality Fullsong หรือ High Quality MV เปน
ที่นิยมมากขึ้น เนื่องจากจอภาพที่มีขนาดใหญขึ้น พรอมกับทั้งพัฒนาลําโพงเสียงที่ดีขึ้น
4.1.2.3

การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ

การจัดหาและพัฒนาผลิตภัณฑนั้นถือเปนปจจัยสําคัญสําหรับธุรกิจ Digital Content
ซึ่งตองอาศัยการทํางานทั้ง 3 ดานไปพรอมๆ กัน ไมวาจะเปนเรื่องของระบบโครงขายที่จะสามารถ
รองรับการใหบริการ จนถึงเครื่องลูกขายที่ตองมีความพรอม และContent ที่ตองมีการพัฒนาให
สามารถใชงานได หลังจากที่ประสบความสําเร็จในการพัฒนา Hi Quality Fullsong แลวนั้น
ปจจุบันไดเปดใหบริการ High Quality MV และ Karaoke ผานทางมือถืออีกดวย ซึ่งเปนการตอ
ยอดและพัฒนาบริการใหสอดคลองกับอุปกรณลูกขายที่มีอยูในตลาด
นอกจากนี้ทางบริษัทยังมุงเนนพัฒนาบริการใหม ๆ เพื่อตอบสนองความตองการของ
ลูกคา ไมวาจะเปนทางดานภาพและเสียง รวมไปถึงชองการการจัดจําหนายใหมๆ ในอนาคต
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4.1.2.4 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
-ไมมี4.1.3 การจัดจําหนายในรูปแบบของ PHYSICAL SALES
4.1.3.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
RS Music Distribution ทําหนาที่จัดจําหนายซอฟแวรบันเทิงตางๆ ของอารเอส
(สินคาในรูปแบบของ CD VCD และ DVD) ผานชองทางการจัดจําหนายตางๆ โดยมีรายละเอียด
ในการดําเนินธุรกิจ ดังนี้
RS Music Distribution เปนผูจัดจําหนายผลิตภัณฑเกี่ยวกับดนตรีใหกับคายเพลง
ตางๆ และบริษัทอื่นๆ ในเครืออารเอสเปนหลัก ทั้งยังมีการจําหนายสินคานอกเครือในรูปแบบของ
CD VCD และ DVD ดวย เชน เพลงสากล, เพลงลูกทุง, เพลงไทยสากล นอกจากนี้ยังมีการจัด
จําหนายเพิ่มเติมในสวนของผลงานบันเทิงทางดานดนตรีอื่นๆ เชน Edutainment software เปน
ตน โดยผานชองทางการจําหนายตางๆที่มีอยู เชน Traditional trade (รานคาสง และ รานคา
ปลีก), Modern trade (Hypermarket, convenience store, music and movie shop) และ
ชองทางใหมอื่นๆ โดยมีแนวทางการบริหารงาน ดังนี้
1) การวางโครงสรางระบบการจัดจําหนาย

เปนการบริหารงานเพื่อใหสินคาของอารเอส กระจายไปสูกลุมเปาหมายไดอยางถูกตอง
และแมนยํา เนื่องจากสินคาที่จัดจําหนายนั้นมีหลากหลายประเภท ทําใหกลุมลูกคาเปาหมาย
แตกตางกันออกไปดวย ดังนั้นระบบการจัดจําหนายถือเปนปจจัยสําคัญในการสนับสนุนและ
สงเสริมใหสินคาตางๆ เหลานี้สามารถเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายที่วางไว รวมถึงการเพิ่มจํานวน
สาขาของรานคาที่ดูแลอยูใหครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งจะเปนปจจัยเสริมในการผลักดันใหสินคา
ของอารเอส เปนที่รูจักและกระจายตัวไดอยางแพรหลายยิ่งขึ้น
2) การเลือกใชแหลงผลิตสินคาที่มกี ารควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน

RS Music Distribution ไดวางนโยบายในการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของสินคา
โดยเริ่มตนจากกระบวนการตรวจสอบมาสเตอรใหสมบูรณแบบ กอนจะนําไปผลิตเปนซอฟแวร
บั น เทิ ง และจั ด หาแหล ง ผลิ ต ที่ มี เ ครื่ อ งจั ก รและอุ ป กรณ ทั น สมั ย ผ า นการรั บ รองจากองค ก ร
มาตรฐานสากล มีกระบวนการในการตรวจสอบคุณภาพของการผลิต อาทิ ความสมบูรณของภาพ
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และเสียง, คุณภาพการพิมพปก เปนตน มีการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบและการผลิตชิ้นสวน
ตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน แผนและกลองซีดี เพื่อใหไดรับสินคาที่มีคุณภาพสูงออกมาสูกลุมลูกคา
3) การวางแผนกลยุทธทางการตลาดใหมีประสิทธิภาพ

การนํา เสนอผลงานเพลงใหกับกลุมคนฟงที่มีหลากหลายประเภทนั้น RS
Music
Distribution ในฐานะที่เปนตัวแทนจําหนายผลงานเพลงของอารเอส ซึ่งเปนหนวยงานที่พบปะ
ลูกคาในตลาดอยูตลอดเวลา ทําใหสามารถสํารวจความตองการของลูกคาไดสม่ําเสมอทุกเดือน
จะทําการประเมินผลการสํารวจเพื่อสรุปและประมวลผล จากนั้นก็จะประสานงานไปยังคายเพลง
ตนสังกัดของอารเอส เพื่อนําเสนอผลการตอบรับของลูกคาในตลาด ทําใหแตละคายเพลงไดรับ
ภาพสะทอนจากลูกคาไดชัดเจนยิ่งขึ้น และสามารถนําไปปรับปรุงการผลิตผลงานเพลงออกมาให
ตรงกับความตองการของตลาดและกลุมลูกคามากที่สุด นอกจากนี้เมื่อสามารถทําใหแตละคาย
เพลงของอารเอสสามารถผลิตผลงานเพลงไดตรงกับความตองการของตลาดแลว RS Music
Distribution ยังมีมาตรการในการใชทรัพยากรที่มีอยูในเครือเพื่อสงเสริมการจัดจําหนายสินคา
ตางๆดวย อาทิ สื่อโทรทัศน สื่อสิ่งพิมพ เปนตน
4) การควบคุมตนทุนการผลิตและจัดจําหนาย

เนื่องดวย RS Music Distribution เปนหนวยงานหนึ่งที่จะตองดูแลและบริหารงานดาน
การผลิตและจัดจําหนายสินคาของอารเอส ทั้งหมด ทําใหตองวางแผนการทํางานดานการผลิตให
สอดคลองกับคายเพลงตางๆ ทั้งนี้ไดมีการประสานงานและวางแผนการจัดจําหนายรวมกับคาย
เพลงตางๆ เพื่อใหสามารถผลิตสินคาในจํานวนที่เหมาะสมกับจํานวนขายจริงที่ประมาณการไว
โดยหลังจากที่ธุรกิจเพลงของอารเอสมีการปรับแผนกลยุทธในการออกอัลบั้ม คือ ไมเนน
ปริมาณของอัลบั้มที่ออก แตจะโฟกัสผลงานเพื่อความชัดเจนในการเจาะกลุมเปาหมายมากขึ้น
ดวยเหตุนี้เองในเดือนกันยายน พ.ศ.2549 ไดมีการขายเครื่องจักรในการผลิตทั้งหมด เพื่อใหการ
ทํางานของ RS Music Distribution สอดคลองกับธุรกิจเพลงของอารเอส นอกจากนี้ยังกอใหเกิด
ความยืดหยุนในการบริหารตนทุนในการผลิตอีกดวย
หนาที่สําคัญอีกประการหนึ่งของ RS Music Distribution คือ การบริหารสินคาคงคลังของ
อารเอสใหอยูในระดับที่เหมาะสม เนื่องจากสิ นคาของธุรกิจเพลงมีอัตราการหมุนเวียนสินคา
คอนขางสูง ทําให RS Music Distribution ตองวางนโยบายการบริหารและการทํางานให
สอดคลองกับสถานการณตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ซึ่งแมวาจะมีการวางแผนการ
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จัดจําหนายตั้งแตตนทางรวมกับธุรกิจเพลงแลวก็ตาม แตก็ยังตองมีการปรับแผนการทํางานให
ทันสมัยอยูเสมอ เพื่อปองกันปญหาเรื่องสินคาลาสมัย อันเปนปจจัยหลักที่จะสงผลกระทบตอการ
บริหารสินคาคงคลังของอารเอส
4.1.3.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน
4.1.3.2.1 การตลาด
ก. กลยุทธทางการตลาด
1) กลยุทธการจัดจําหนายใหมีประสิทธิภาพ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดจําหนายสินคาของอารเอส RS Music Distribution ไดมี
การกําหนดแผนงานกอนที่จะจัดจําหนายสินคาแตละรายการ ในจํานวนสินคาที่เพียงพอ และ
เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย ภายในชองทางการจัดจําหนาย ทั้ง Traditional trade และ Modern
trade คิดเปนสัดสวนประมาณ 40% และ 60% ตามลําดับ โดยมีโครงสรางดังนี้
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Retailer

Hyper
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S uper
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Gas
S ta ti o n
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M us i c
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2) กลยุทธการวางแผนกิจกรรมทางตลาด

ฝายการตลาดไดวางแผนกิจกรรมสงเสริมการขาย ณ จุดขาย (Below the line activity)
ในรูปแบบตางๆ ตลอดป ทั้งเพลงไทยสากลและเพลงลูกทุง เพื่อผลัดเปลี่ยนและหมุนเวียนไปยัง
บริเวณจุดขายตางๆที่เปนกลุมลูกคาเปาหมาย โดยมีการใชสื่อ ณ จุดขาย (Point of sale) ที่
สามารถดึงดูดความสนใจของกลุมลูกคาเปาหมายได และไดรับการตอบรับจากลูกคาเปนอยางดี
ทั้งยังสามารถสรางความพึงพอใจใหกับรานคาที่เปนตัวแทนจําหนายสินคาของบริษัทฯ
3) ระบบการวิเคราะหขอมูลการขายที่ถกู ตองและแมนยํา

จากการที่บริษัทฯนําเอาระบบคอมพิวเตอรเพื่อการบริหารฐานขอมูล เขามาใชกับธุรกิจ
การจัดจําหนาย ทําใหบริษัทฯสามารถตรวจสอบยอดขายและวางแผนการจัดจําหนายของรานคา
ไดอยางแมนยํา ซึ่งสงผลใหฝายขายและฝายการตลาดสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธทางการขาย
และการตลาดไดรวดเร็วและทันกับสถานการณในชวงเวลานั้นๆ ตามขอมูลที่ไดรับมาจากการ
วิเคราะหฐานขอมูลผานระบบดังกลาว
4) ระบบการขนสง (Logistic) ทีม่ ีประสิทธิภาพ

สําหรับการบริหารและจัดการระบบการขนสง บริษัทฯไดใชบริการการจัดเก็บสินคาคงคลัง
และจัดสงสินคาโดยบริษัทขนสงที่มีความนาเชื่อถือในอันดับตนๆของประเทศไทย ทั้งในกรุงเทพฯ
และตางจังหวัด โดยสามารถจะตอบสนองความตองการสินคาไดตรงตามเวลาที่กําหนดไว
4.1.3.2.2 ภาวะการแขงขัน
เนื่องจากปจจุบันมีบริษัทเพลงตางๆมากมายทั้งขนาดใหญและเล็กที่ผลิตผลงานเพลง
ออกสูตลาดในหลากหลายแนวเพลง ทําใหการแขงขันรุนแรงมากยิ่งขึ้น ทั้งในแงของปริมาณ และ
แนวเพลงที่นําเสนอตอผูบริโภค และผูบริโภคเองก็มีโอกาสในการเลือกซื้อสินคาใหตรงตามความ
พึงพอใจและความตองการมากยิ่งขึ้น ประกอบกับปจจุบันมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทําใหการละเมิด
ลิขสิทธิ์ทําไดงายและกระจายเปนวงกวางในกลุมผูบริโภค อาทิ MP3, download เพลง หรือ CDที่
ละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่งจะสงผลใหความนิยมของผูบริโภคเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว จึงทําใหปจจุบัน
ธุรกิจการจัดจําหนายสินคาลิขสิทธิ์นั้นตองพิจารณาใหถูกชองทาง เวลา และสามารถเขาถึงความ
ตองการของผูบริโภคไดมากขึ้น ดังนั้นการประกอบธุรกิจการจัดจําหนายนี้ จึงตองสามารถ
ปรับเปลี่ยนกลยุทธทางการตลาดในการนําเสนอสินคาไดตลอดเวลา
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4.1.3.3 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
-ไมมี4.1.4 การจัดเก็บลิขสิทธิ์
บริ ษั ท จั ด เก็ บ ลิ ข สิ ท ธิ์ ไ ทย จํ า กั ด หรื อ ในชื่ อ ย อ ว า TCC (THAI
CORYRIGHT
COLLECTION CO., LTD.) เปนบริษัทฯในเครือที่ทําหนาที่จัดเก็บลิขสิทธิ์ผลงานตางๆที่ถูก
นําไปใชในเชิงพาณิชยใหกับบริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)
4.1.4.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
TCC ไดจําแนกประเภทของผลิตภัณฑตามประเภทของลิขสิทธิ์งานเพลงออกเปน 2 กลุม
คือ
1) ประเภทสิทธิเผยแพรตอสาธารณชน
เพื่อใชในธุรกิจที่มีการแสดงสดหรือใชงานดนตรีกรรมในรูปแบบตางๆ รวมถึงงานดนตรี
กรรม ผานสิ่งบันทึกเสียงและคาราโอเกะ อาทิเชน ตูเพลง (Juke Box), รานคาราโอเกะ,
รานอาหาร, โรงแรม, หางสรรพสินคา, สายการบิน, วิทยุกระจายเสียง เปนตน
2) ประเภทสิทธิทําซ้ํา และดัดแปลง ไดแก
- กลุมผูประกอบธุรกิจการลงโปรแกรมเพลงใหแกผูประกอบการคาราโอเกะ
- กลุม เอเยนซี่โฆษณาที่รับผลิตโฆษณาที่ใชเพลงเปนสวนหลักในการดําเนินเรื่อง หรือ
สวนประกอบของภาพยนตรโฆษณา
- ผูที่นําผลงานเพลงไปทําซ้ําหรือดัดแปลงในเชิงพาณิชย เชน ผลิตอัลบั้มเพลงเกานํามา
รองใหม ผลิตเพลงแปลง หรือการนําเพลงไปบันทึกรวมใหมเพื่อกิจการอยางใดอยางหนึ่ง
- กลุมผูใหบริการรานอินเตอรเน็ตคาเฟ เกมสออนไลน ที่จัดใหมีบริการฟงเพลงภายในสถาน
ประกอบกิจการ
- กลุมผูใหบริการโหลดเพลงผานโทรศัพทมือถือ (เสียงเรียกเขา) จากสถานประกอบกิจการ
โดยไมผานระบบโอเปอรเรเตอร
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4.1.4.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน
4.1.4.2.1 การตลาด
ก. กลยุทธทางการตลาด
1) กลยุทธเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ
บริ ษั ท ฯ เน น การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการจั ด เก็ บ โดยการบริ ห ารแบบตรึ ง พื้ น ที่ ต าม
ศั ก ยภาพให ม ากที่ สุ ด ผสมผสานกั บ การนํ า ระบบการจั ด ทํ า แผนที่ เ ข า มาใช ป ระโยชน ใ นการ
วางแผนติ ด ตามลู ก ค า สมาชิ ก เพิ่ ม ที ม งานตรวจสอบความถู ก ต อ ง เพื่ อ ให ไ ด ข อ มู ล ที่ ชั ด เจน
ครบถวน ของแตละประเภทการใชงานในแตละพื้นที่ ซึ่งจะสงผลใหสามารถจัดเก็บคาลิขสิทธิ์จาก
ผูใชงานไดถูกตองและมากที่สุด
2) กลยุทธการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายและการบริการหลังการขาย
TCC ไดเตรียมการรับมือกับสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว โดยการจัดกิจกรรมสงเสริมการ
ขาย เพื่อสนับสนุนใหผูประกอบการและตัวแทนสามารถทําธุรกิจไดอยางราบรื่น เพื่อเปนการรักษา
ตลาดและเสริมสรางมูลคาเพิ่มในธุรกิจในระยะยาว
ทางบริษัทฯ ไดทําการรณรงคเพื่อสรางทัศนคติของผูประกอบการใหเห็นถึงประโยชนจาก
การใชงานลิขสิทธิ์อยางถูกตอง ตลอดจนการคุมครองสิทธิ พรอมทั้งนํากิจกรรมการสงเสริมการ
ขายและการบริการหลังการขายมาผสมผสาน เพื่อเปนการสรางความมั่นใจและผูกพันกับตรา
สินคาของบริษัทฯ (TCC) ในระยะยาว ขยายฐานลูกคาสมาชิกเพิ่มมากขึ้น การตั้งเปาเพื่อรั บ
สวนลดสําหรับสมาชิกผูซื้อลิขสิทธิ์ ประเภทตางๆ การบริการใหคําแนะนําดานกฎหมายลิขสิทธิ์
การใหสวนลดพิเศษในกรณีตางๆ และกิจกรรมอื่นๆที่ตอบสนองตอกลุมลูกคาสมาชิก
3) กลยุทธการปราบปรามผูทําละเมิดลิขสิทธิ์ในชองทางคาราโอเกะ
บริษัทฯ ไดมีการวางแผนปราบปรามผูทําละเมิดลิขสิทธิ์ใหครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยเฉพาะ
มุงเนนไปยังในเขตพื้นที่สําคัญๆ เพื่อสงผลใหเกิดการชําระคาลิขสิทธิ์ โดยเฉพาะในกลุมธุรกิจ
สถานประกอบการคาราโอเกะ และผูใชผลงานเพลงในการประกอบธุรกิจที่มีผูมีอิทธิพล จงใจ
ละเมิดลิขสิทธิ์อยูเปนจํานวนมาก การวางแผนกลยุทธในการเขาปราบปรามผูจงใจละเมิดลิขสิทธิ์
จึงยังเปนสิ่งจําเปน ที่จะสงผลใหผูประกอบการชําระคาลิขสิทธิ์เขามาอยางถูกตอง
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4) กลยุทธการขยายชองทางการจัดเก็บคาลิขสิทธิ์ชองทางใหม
บริษัทฯ ไดดําเนินการขยายกลุมเปาหมายในการจัดเก็บลิขสิทธิ์ใหครอบคลุมทุกพื้นที่ใน
การจั ด เก็ บ ค า ลิ ข สิ ท ธิ์ ข องบริ ษั ท ฯ เพิ่ ม ขึ้ น อย า งต อ เนื่ อ ง เช น ในส ว นของสถานที่ จํ า หน า ย
เครื่องใช ไ ฟฟ า , สถานที่ จํา หน า ยเครื่ องคอมพิ วเตอร, สถานประกอบการสายการบิ น , สถาน
ประกอบการโรงแรม, วิทยุกระจายเสียง, หางสรรพสินคา มินิมารท รานสะดวกซื้อ, เคเบิ้ลทีวี กลุม
เอเยนซี่โฆษณา และกลุมผูผลิตรายการโทรทัศน
ในป 2554 บริษัทฯ มุงเนนการจัดเก็บคาลิขสิทธิ์ในกลุมเปาหมายใหมๆ มากขึ้น เชน กลุม
สถานประกอบกิจการอินเตอรเน็ตคาเฟ เกมส ที่นิยมใหบริการแกลูกคาเลือกฟงเพลง ซึ่งมีปริมาณ
การเติบโตอยางรวดเร็ว, กลุมสถานประกอบกิจการโหลดเพลงผานโทรศัพทมือถือ ที่ใหบริการ
โหลดเพลงผานโทรศัพทมือถือ ในลักษณะเปนเสียงเรียกเขา ซึ่งมีปริมาณผูใชโทรศัพทประมาณ 62
ลานเครื่อง มีสถานประกอบกิจการจําหนาย-รับโหลดเพลงผานโทรศัพทมือถือกวา 50,000 ราย
และยังมีทิศทางของการเกิดอุปกรณเครื่องเลนคาราโอเกะ ที่มีผูผลิตหลายรายใหความสนใจใน
การทําตลาดเครื่องเลนคาราโอเกะ ทั้งตลาดบาน (HOME USED) และตลาดเชิงพาณิชย
(COMMERCIAL USED) ซึ่งจําตองมีการขออนุญาตนํางานอันมีลิขสิทธิ์ไปใช รวมถึงตลาด
เครื่องใชไฟฟาที่ตองใชงานลิขสิทธิ์ มีการเจริญเติบโตและทําการตลาดอยางรวดเร็ว ซึ่งสามารถ
สรางมูลคาทางการตลาดใหกับบริษัทฯ ไดในอนาค
4.1.4.2.2 ภาวะการแขงขัน
ก. มูลคาตลาดการจัดเก็บลิขสิทธิ์เพลงและแนวโนมการเติบโต
ตลาดการจัดเก็บลิขสิทธิ์เพลงคาราโอเกะของประเทศไทยในป 2554 ที่ผานมา มีมูลคา
ประมาณ 500 ลานบาทเศษ ซึ่งเปนอัตราคงที่จากป 2553 อันเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวม
ของประเทศที่มีการชะลอตัว สงผลใหธุรกิจคาราโอเกะตองชะลอตัวลงเนื่องจากมีผูใชบริการลดลง
โดยแบงเปนกลุมตางๆ ไดแก
• ตู ค าราโอเกะตลาดมี ก ารหดตั ว ลง มี ผู ใ ช บ ริ ก ารลดลงส ง ผลกระทบถึ ง รายได ข องผู
ประกอบการ เกิดการขยายตัวของกลุมสติ๊กเกอรปลอมที่หลอกขายเพื่อเก็บคาคุมครองใน
พื้นที่ตางๆ
• บูธคาราโอเกะผูประกอบการรายยอย พากันทยอยปดตัวลง และผูประกอบการรายใหญ
ขยายพื้นที่แทน
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• รานคาราโอเกะ ภาพรวมของตลาดยังคอนขางคงที่ มีการสับเปลี่ยนผูประกอบการราย
เกาที่เลิกกิจการ และมีผูประกอบการรายใหมเปดสาขาใหมและขยายกิจการ
ข. แนวโนมภาวะการแขงขัน
ในธุรกิจการจัดเก็บคาลิขสิทธิ์นั้น จะมีภาวะการการแขงขันแบงเปน 2 สวน คือ
1.) กลุมผูนําตลาด จะมีการแขงขันกันนอยเพราะผูประกอบการมีความจําเปนตอง
ใชลิขสิทธิ์ของทั้งสองกลุมอยูแลว แตปจจัยที่จะสงผลใหสามารถจัดเก็บคาลิขสิทธิ์ไดเพิ่มขึ้น จะ
ขึ้นอยูกับประสิทธิภาพในการจัดเก็บ และการปราบปรามผูละเมิดของแตละองคกรมากกวา
2.) องคกรขนาดเล็กในตลาด การแขงขันจะมีมากขึ้นแตก็จะไมรุนแรง เนื่องจาก
กําลังซื้อของผูประกอบการแตละรายมีจํากัด จึงตองเลือกผลงานของบางองคกรเพราะไมสามารถ
ซื้ อ ได ค รบ ส ง ผลให อ งค ก รเล็ ก ๆ ต อ งใช ก ลยุ ท ธ ก ารขายในราคาต่ํ า และการแถมให กั บ
ผูประกอบการ ซึ่งบางองคกรตองกระทําการจับผูละเมิดลิขสิทธิ์บนผลงานเพลงขององคกรอื่น ซึ่ง
สรางปญหาใหกับธุรกิจนี้คอนขางมาก
4.1.4.3 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
- ไมมี –
4.1.5 ธุรกิจ Online
4.1.5.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
ธุรกิจออนไลน ถือวาเปนธุรกิจที่เปนรากฐานของธุรกิจตางๆในโลกยุคใหม ซึ่ง 10 ปที่ผาน
มา ธุรกิจออนไลนจะขึ้นอยูกับคอมพิวเตอรที่มีการใชเพียงแคเว็บไซต อีเมล Chat เทานั้น แต
ในชวง 2-3 ปหลัง ธุรกิจออนไลนเขาไปสูอุปกรณอีกมากมาย เชน มือถือ โทรทัศน เครื่องเลนเกม
เน็ ตบุค ฯลฯ โดยเฉพาะมือถือ ซึ่ง กํ า ลัง กา วจากเครื่อ งมือสื่ อสารธรรมดา เปน ศู น ยก ลางการ
ออนไลนในชีวิตประจําวัน เพราะสามารถออนไลนไดทุกที่ เทคโนโลยี3G คือ ตัวแปรสําคัญนั้น ที่
จะทําใหมือถือสามารถออนไลนไดทุกที่และตลอดเวลา การที่ธุรกิจออนไลนเติบโตทั่วโลกเปน
เพราะบริษัทที่เปนเจาของคอนเทนตสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดเองแบบครบวงจร กลาวคือ
เปนทั้งสื่อ คลังสินคา มีฐานขอมูลกลุมเปาหมายเอง มีตลาดเอง และสามารถจัดจําหนายไดเอง
โดยไมผานคนกลาง อีกทั้งสามารถทําใหกลุมเปาหมายเขาถึงสินคาที่มีจํานวนมากไดโดยไมตอง
กั ง วลเรื่ อ งขี ด จํ า กั ด ของพื้ น ที่ ห น า ร า น เช น ไม จํ า เป น ต อ งวางขายเฉพาะเพลงที่ ฮิ ต แต
กลุมเปาหมายสามารถเขาถึงเพลงนับลานไดดวยตัวเอง
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ธุรกิจออนไลนของ RS มีทั้งหมด 2 ผลิตภัณฑ โดยทั้งหมดจะใชฐานขอมูลเดียวกัน
กล า วคื อ ไม ว า ผู ใ ช จ ะสมั ค รสมาชิ ก จากที่ ใ ด เราก็ ส ามารถวิ เ คราะห ข อ มู ล ข า มไปมาทั้ ง 2
ผลิตภัณฑไดทั้งหมด ชวยใหรูพฤติกรรมผูบริโภคในเชิงลึก โดยทั้ง 2 ผลิตภัณฑนั้นประกอบดวย
1.) pleng.com เปน Digital Music Store รานขายเพลงในรูปดิจิตอลแบบครบวงจร โดย
เนนการใหบริการฟง ดู จากคลัง Music Streaming ขนาดใหญและครอบคลุมทุก
กลุมเปาหมาย
•

กลุมเปาหมายหลัก 12 – 35 ป (มัธยมตน - คนทํางานทั่วไป)

•

เนนการบริการทั้งคนหาขอมูลเพลงที่สะดวกและฟงหรือดู เพื่อเพิ่มโอกาส
ในการเขาถึงขอมูลอยางสะดวกสบายของกลุมเปาหมาย

•

เนนการสรางรายไดจากการ ดาวนโหลด และการฟง Streamingเพลงตางๆ

•

เนนการสรางรายไดจากการขายโฆษณา และผูสนับสนุนกิจกรรมตางๆ

2.) skoolbuz.com เปนเว็บไซตการศึกษาที่ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานราชการ เปน
การทํา CSR เพื่อการศึกษาทั่วประเทศ โดยอาศัยระบบ Social Network เชื่อมโยงโรงเรียนทั่ว
ประเทศดวยกัน ซึ่งจะทําใหครูและนักเรียนทั่วประเทศสามารถแชรความรูใหกันไดอยางงายดาย
และขอมูลทั้งหมดก็จะกลายเปนหองสมุดดิจิตอลขนาดใหญที่ใหกลุมเปาหมายสามารถคนควาได
อยางสะดวกและฟรี เปนการยกระดับการศึกษาของเมืองไทยใหกาวทันเทคโนโลยี
•

กลุมเปาหมายหลักคือ 15-22 ป (มัธยมตน-มหาวิทยาลัย)

•

เนนการสรางภาพลักษณทดี่ ีตอสังคมในระดับองคกรใหญ

•

เนนการขยายฐานผูใชใหครอบคลุมทุกกลุม เปาหมาย

4.1.5.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน
4.1.5.2.1 การตลาด
สําหรับธุรกิจออนไลนในเมืองไทย ถือวายังลาหลังประเทศตางๆอยางมาก เพราะเจาของ
ธุรกิจเกี่ยวกับออนไลนสวนใหญ มองธุรกิจนี้ในแบบ Traditional Media คือ รูปแบบโฆษณาแบบ
เกา เนนการขายโฆษณาที่ผูใชผานไปมามากๆ ซึ่งถือวาไมไดใชประโยชนของออนไลนใหเปน
ประโยชน เพราะกลุมผูใชคอนขางตอตานโฆษณาประเภทนี้บนออนไลน เพราะถือวารุกล้ําความ
เปนสวนตัว จึงทําใหเกิดชองวางใหธุรกิจออนไลนตางชาติเขามามีบทบาทอยางมากในเมืองไทย
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เชน Hi5 , MSN , Youtube , Facebook , iTunes เปนตน ซึ่งในเอเชียที่เจริญแลวอยางเชน จีน
ญี่ปุน เกาหลี ไตหวัน สิงคโปร ตางก็มีธุรกิจคอมมูนิตี้ออนไลนของตัวเองที่มีผูใชสูงกวาจาก
ตางชาติ โดยเฉพาะในชวง 2-3 ปหลังที่ธุรกิจออนไลนนําเทคโนโลยีที่เรียกวา Social Network เขา
มาใช ทําใหเปนการกาวกระโดดครั้งใหญของวงการ ไมวาจะเปน Myspace Hi5 Youtube
Facebook Twitter เปนตน เพราะผูบริโภคจะกลายเปนทั้งผูสรางและผูรับ ผูบริโภคเปนผูโฆษณา
สินคาใหเราเอง แบบปากตอปาก (Social Media) ซึ่งนาเชื่อถือกวาเจาของสินคาโฆษณาเอง
นอกจากนี้ธุรกิจออนไลนยังครอบคลุมไปถึงมือถือแบบ Smartphone ซึ่งผูบริโภคสวน
ใหญใชออนไลน เชน iPhone BlackBerry Nokia Smartphone ฯลฯ ธุรกิจของ Smartphone จะ
เนนสรางตลาดของตัวเองมากขึ้น (Marketplace) เนนการสื่อสารแบบ Social Network มากขึ้น
ซึ่งทําใหผูบริโภคสามารถเชื่อมโยงกันไดตลอดเวลาผานการออนไลน ซึ่งถือวาเปนโอกาสทองของ
ธุรกิจออนไลนอยางมาก
กลยุทธการตลาด
1.) Pleng.com
เนื่องจากธุรกิจเพลงทั่วโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางสูง จาก Physical (ประเภท CD)
ไปสู Digital อยาง MP3 แทบจะทั้งหมดแลว โดยเฉพาะในอเมริกาและอังกฤษ หลายๆบริษัทที่ขาย
Physical ตองเปลี่ยนตัวเองมาสู Digital Store เต็มตัว ในเมืองไทยเอง ยังไมมีการจัดการระบบ
เพื่อรองรับ Digital Music Store อยางชัดเจน มีเพียงความพยายามบาง แตดวยความรูดานระบบ
ที่ยังไมดีพอ การเขาใจพฤติกรรมผูบริโภคนอย ทําใหไมประสบความสําเร็จ ผูที่จะสามารถเดิน
ธุรกิจ Digital Music Store ไดนั้น ตองมีจํานวนคอนเทนตในปริมาณที่มาก ราคาขายไมแพง ชอง
ทางการจายเงินสะดวก และที่สําคัญคือผูบริโภคสามารถเขาถึงคอนเทนตไดงาย
ดวยระบบ Social Network ที่ชวยใหการเขาถึงขอมูลของผูบริโภคงายขึ้นอีก Pleng.com
จึ ง พั ฒ นารู ป แบบใหม ทั้ ง หมด จั ด ระบบการขาย หน า ร า น ช อ งทางการจ า ยเงิ น ฯลฯ เพื่ อ ให
สอดคล อ งกั บ ธุ ร กิ จ เพลงในโลกที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ บวกกั บ พฤติ ก รรมจริ ง ของผู บ ริ โ ภคใน
เมืองไทย ทําใหเห็นโอกาสอยางมากในการเปน Digital Music Store ที่ครบวงจรที่สุดในเมืองไทย
ซึ่งสามารถใชงานไดในทุก Device เชนใน BlackBerry เปนตน
นอกจากนี้ ตลาด Digital Music ยังมีกลุมเปาหมายใหมที่กําลังเติบโต เชน กลุมเพลง
ลูกทุง กลุมเพลงเกา ซึ่งถือวาเปนตลาดใหญ และมีกําลังซื้อสูง
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2.) Skoolbuz.com
ดวยปจจุบัน ธุรกิจออนไลนแขงกันที่ฐานขอมูลเฉพาะ ใครมีจุดเดนที่แตกตางออกไปใน
ตลาด ก็จะสรางกลุมผูใชงานใหมๆไดมากขึ้น โดยเฉพาะ Search Engine เพราะผูใชออนไลน
ปจจุบันคนหาขอมูลเอง และตองการขอมูลเฉพาะมากขึ้น Skoolbuz เขามาตอบโจทยความ
ตองการนี้ โดยมีกลุมผูใชที่เจาะจง คือ นักเรียน นักศึกษา และครูทั่วประเทศ ทําใหขอมูลจะเจาะจง
เกี่ยวกับการศึกษาโดยเฉพาะ และเมื่อมีผูใชมากขึ้น ฐานขอมูลมากขึ้น ก็จะสามารถวิเคราะห
ขอมูลขามผลิตภัณฑได นําไปสูการทําธุรกิจออนไลนตอไป รวมไปถึงการทําธุรกิจออนไลนในเชิง
B2B ระหวางองคกรที่ตองการทํา CSR ที่ไดผลจริง เกิดขึ้นจริง และเขาถึงกลุมเปาหมายจริง การ
เปดผลิตภัณฑ Skoolbuz.com นั้นจะอางอิงฐานขอมูลเดิมที่มีอยูกวา 2 ลานคน ใหเขามาใช
Skoolbuz.com ไดเลย
4.1.5.2.2 ภาวะการแขงขัน
1.) Pleng.com
เดิมที การแขงขันในตลาดออนไลนในเมืองไทยที่มีการใหบริการขอมูลเกี่ยวกับเพลง
คอนขางจะมีเยอะมาก แตไมกอใหเกิดธุรกิจโดยตรง เปนเพียงการใชคอนเทนตประเภทเพลงไปดึง
ความสนใจของผูเขาชมเว็บไซดเทานั้น แตในทิศทางใหม คือการนํา Pleng.com ซึ่งมี Traffic การ
เขาชมสูง ไปสู Digital Music Store รานขายเพลงออนไลน นับวาเปนการเปดตลาดธุรกิจเพลง
Digital แบบเต็มตัวในเมืองไทย แมวาจะมีรานขายเพลงออนไลนอยูบางในเมืองไทย แตก็คอนขาง
น อ ย และไม ไ ด รั บ ความนิ ย ม ด ว ยความรู ค วามเข า ใจในระบบการจั ด การ การนํ า เทคโนโลยี
สมัยใหมมาใช การเขาใจตลาดอยางแทจริง และจํานวนคอนเทนตที่มี เปนปจจัยสําคัญในการ
ดําเนินธุรกิจประเภทนี้ ซึ่งประสบความสําเร็จอยางมากทั่วโลก เพราะธุรกิจเพลงในโลกวันนี้ กาว
เขาสู Digital Music แลว 90% แนนอนวาในเมืองไทยก็ตองหมุนตามโลกเชนกัน
2.) Skoolbuz.com
สํ า หรั บ ในตลาดออนไลน แ ล ว คอมมู มิ ตี้ ท างการศึ ก ษามี อ ยู บ า ง แต ไ ม ป ระสบ
ความสําเร็จเทาที่ควร เพราะเนื้อหา รูปแบบ คอนขางลาสมัยและหนักไปทางวิชาการอยางมาก ทํา
ใหกลุมเปาหมายจริง คือ นักเรียน นักศึกษา ไมใหความสนใจ ซึ่งในตางประเทศถือวาเปนสิ่งที่
ไดรับความสนใจอยางมาก เชน Wikipedia.com เปนตน ดังนั้นตลาดออนไลนดานการศึกษาจึงไม
มี ผู ที่ ล งมาให ค วามสนใจมากนั ก ทั้ ง ๆที่ ก ลุ ม เป า หมายค อ นข า งกว า ง และมี ค วามจํ า เป น ต อ
ชีวิตประจําวันอยางยิ่ง เนื่องจากการศึกษาปจจุบันจําเปนตองหาขอมูล แลกเปลี่ยนความรูกัน ซึ่ง
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แหลงคนหาเดียวของนักเรียนไทยคือ google.com ทําใหวงความรูและความชัดเจนของขอมูลไม
ตรงตามความตองการมากนัก ดังนั้นชองวางทางการตลาดยังมีอยูอีกมาก
4.1.5.3 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ
1.) Pleng.com
รานขายเพลงออนไลน จะเปนการนําเอาคอนเทนตเพลงทั้งหมด ทั้งของ RS และคาย
เพลงอื่นๆที่ทําสัญญาการขายในระบบดิจิตอล มาแปลงเปนคอนเทนตประเภทดิจิตอลเพื่อวางขาย
โดยแตละเพลง ทั้ง MP3 และวิดีโอ MP4 จะถูกปอนขอมูล Metadata (ขอมูลเชิงลึกของแตละเพลง
เชน ชื่อคาย ชื่อศิลปน ชื่อเพลง เนื้อรองทั้งหมด ผูแตง ความเร็วของเพลง สไตลของเพลง ปที่
วางขาย ฯลฯ) เพื่อใหเกิดการคนหาของผูบริโภคอยางสมบูรณ ( Genius Search) เชน ผูบริโภค
ชอบเพลงแบบ เพลงชาของโฟรมด ระบบสามารถปอนเพลงอื่นๆที่มีสไตลคลายกัน และศิลปนที่มี
สไตลคลายกัน นําเสนอใหกับผูบริโภคไดทันที เปนตน ซึ่งในเมืองไทยยังไมมีการจัดเก็บขอมูลใน
ลักษณะนี้ ตางกับตางประเทศที่เก็บขอมูลเชิงลึกมานานหลายปแลว ทําใหเปนกลยุทธหลักในการ
ขายดิจิตอล
2.) Skoolbuz.com
ขอมูลทางการศึกษาของ Skoolbuz จะเริ่มสรางคลังขอมูลจากหนวยงานราชการที่
เก็บรวบรวมขอมูลเอาไวทั่วประเทศ ทั้งตัวหนังสือ รูปภาพ และวิดีโอ เพื่อเปนจุดเริ่มตนในการ
คนหาขอมูลเบื้องตนได และจะทําการเขา Workshop กับโรงเรียนในกลุมที่เขารวมทั่วประเทศ
เพื่อใหรูจักวิธีใช Skoolbuz.com ใหเกิดประโยชนทั้งครูและนักเรียน ทําใหชองวางดานเทคโนโลยี
ของครูและนักเรียนแคบลง และเกิด User-Generated Content ของกลุมผูใชทั่วประเทศ ชวยให
ขอมูลการศึกษาไปไดทั่วถึงกันเปนเครือขาย (Social Network)
4.1.5.4 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
-ไมมี-

หนา 32

บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)

4.2

ลักษณะการประกอบธุรกิจแตละสายผลิตภัณฑ

ธุรกิจโชวบิซ

รายไดจากธุรกิจโชวบิซ มาจาก 2 สวน ไดแก การจัดคอนเสิรตและอีเวนท ใหกับภาครัฐ
และเอกชน และการบริหารศิลปน
4.2.1 การจัดคอนเสิรตและอีเวนท ใหกับภาครัฐและเอกชน
4.2.1.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
ประเภทของธุรกิจการแสดง และ อีเวนท เปนอีกรูปแบบหนึ่งประเทศไทยที่มีการขยายตัว
อยางรวดเร็ว เนื่องจากสินคา บริการ และ เอเจนซี่โฆษณา หันมาจัดสรรงบประมาณในแงของ
Below the line มากขึ้น ในรอบหลายปที่ผานมา สืบเนื่องมาจากเวลาคาโฆษณาสื่อทางโทรทัศน
จะมีราคาสูงมากขึ้น ประกอบกับสินคาในประเภทเดียวกันมีคูแขงทางการคามากขึ้น
อารเอสมีความเชี่ยวชาญในการจัดคอนเสิรต และ อีเวนท ผลิตผลงานไดสอดคลองกับ
แผนการตลาดของสินคา บริการ และ เอเจนซี่ ที่หันมาลงทุนในสื่อกิจกรรม หรือ Below the line
ประเภทการแสดง และ อีเวนท โดยมีการเสนอแผนงาน รูปแบบสื่อกิจกรรมบันเทิงตางๆ ใหมีความ
ตอเนื่องและสงผลตอธุรกิจในระยะยาวได
4.2.1.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน
4.2.1.2.1 การตลาด
ก. กลยุทธการตลาด
ุ ภาพ
1. นําเสนอรูปแบบงานที่มีคณ
2. นํารูปแบบการจัด Event แบบสากล และเทคโนโลยีมาประยุกตใช
3. นําเสนอการบูรณาการ (Integrate) เชิงลึกระหวางสินคา กับ งาน Event เพื่อเปนการ
สรางกระแสตลาด
ข. ลักษณะลูกคา และกลุมเปาหมาย
1. กลุมผูสนับสนุนดานการเงิน
2. กลุมผูสนับสนุนดานสื่อ และอื่นๆ
3. กลุมผูชมงาน Event และกลุมผูบริโภคทั่วไป

หนา 33

บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจแตละสายผลิตภัณฑ

4.2.1.2.2 ภาวะการแขงขัน
สําหรับธุรกิจการจัดคอนเสิรต และ Event ในประเทศไทยจะจัดแบงเปน 3 กลุมใหญ ดังนี้
1. กลุมบริษัทประเภท จัดทํา Presentation และ Event Organizer ที่ใหบริการรับจัด
Event ทั่วไปใหกับสินคา และบริการ
2. กลุมบริษัทประเภท Local Event Promoter ที่ใหบริการจัดการแสดง โชว คอนเสิรต
โดยเปนผูลงทุนในการทําตลาด จัดงานเอง และ / หรือ รวมกับบริษัทอื่นๆ ในประเทศ
3. กลุมบริษัทประเภท International Event Promoter ที่ใหบริการจัดการแสดง โชว
คอนเสิรต โดยผูลงทุน และใหบริการในการทําแผนตลาด จัดงานเอง และ / หรือ รวมกับบริษัทอื่น
โดยเปนผูคัดสรรงานเพื่อมาทําตลาดในประเทศ
การจัดคอนเสิรต และ Event ในประเทศไทย มีการแขงขันคอนขางสูง เนื่องจากมี
ผูประกอบการ ทั้งบริษัทที่มีขนาดเล็ก กลาง และใหญ เปนจํานวนมาก แตในขณะเดียวกันธุรกิจนี้
ก็มีโอกาสทางดานธุรกิ จสูง
เนื่ องจากแผนการตลาดสวนใหญของสินคาตางๆ จะจัดสรร
งบประมาณของ Blow the line เพิ่มขึ้นทุกๆปเชนกัน
อารเอสเปนบริษัทบันเทิงขนาดใหญ ซึ่งมีขอไดเปรียบในการดําเนินธุรกิจการจัดคอนเสิรต
และอีเวนท เนื่องจากมีศิลปน นักรอง ที่ไดรับความนิยมอยูในสังกัดเปนจํานวนมาก อีกทั้งมีธุรกิจ
สื่อครบวงจร ทั้งสื่อโทรทัศน สื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ และสื่อในหางโมเดิรนเทรด ทําใหมั่นใจไดวาการ
จัดคอนเสิรตและอีเวนกับบริษัทฯ จะตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ
4.2.1.3 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
- ไมมี –
4.2.2 การบริหารศิลปน
4.2.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
เนื่องจากอารเอสดําเนินธุรกิจบันเทิงแบบครบวงจรมาจนกระทั่งถึงปจจุบัน พบวามีศิลปน
นักแสดงในสังกัดมากมาย ซึ่งศิลปนและนักแสดงเหลานี้ถือเปนสินทรัพยของอารเอส ที่สรางมูลคา
และเปนตัวแทนของบริษัทฯในการเขารวมกิจกรรมกับองคกรอื่นๆ รวมทั้งการรับงานหลังจากออก
อัลบั้มและโปรโมทผลงานเพลงจนเปนที่นิยมแลว
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การบริหารศิลปน คือ การจัดการงานตางๆเพื่อใหเกิดมูลคาเพิ่มแกตัวศิลปน มุงเนนใน
การสรางงานเพื่อเสริมสรางรายไดใหกับศิลปนในสังกัด นอกเหนือจากการออกผลงานเพลงหรือ
ผลงานแสดงตามปกติ โดยผลงานเหลานี้จะตองสอดคลองและเกื้อหนุนใหภาพลักษณของศิลปนดี
ขึ้นหรือชัดเจนขึ้น ซึ่งงานที่กลาวมาขางตนสามารถแบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้
1. งานโชวบิซ ซึ่งสามารถแบงออกไดเปน
a. การจัดแสดงคอนเสิรตทัง้ ในประเทศและตางประเทศ
b. งานโชวตัว ไมวาจะเปนการรองเพลง เดินแบบ สัมภาษณ เลนกีฬา ฯลฯ
c. งานจางแสดงเพื่อเก็บบัตรเขาชมในลักษณะลอมรั้ว
d. การรับจางผลิตงานตามความตองการของลูกคา
2. งานไลเซนส ซึ่งสามารถแบงออกไดเปน
a. งานพรีเซนเตอร ไลเซนส
b. งานเมอรชนั่ ไดซ ไลเซนส
c. งานโปรโมชั่น ไลเซนส
4.2.2.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน
4.2.2.2.1 การตลาด
บริษัทฯ ใชทั้ง Mass Customization Strategy และ Customization Strategy เปนกล
ยุทธหลักในการทํางาน (ขึ้นอยูกับประเภทของการผลิตและการบริการ) โดยมุงเนนไปที่กลุมลูกคา
โดยตรง (Direct Customer) เปนหลัก แตก็ไมละเลยลูกคาในกลุมตัวแทน (Advertising Agency)
ทั้งนี้ในการนําเสนองานใหกับลูกคานั้นทาง บริษัทฯมุงเนนที่จะใหลูกคาไดมองใหเห็นวางานที่
บริษัทฯเสนอนั้น เปนเครื่องมือทางการตลาด (Marketing Tool) ในการที่จะทําใหลูกคาแตละราย
ประสบความสําเร็จในวัตถุประสงคทางการตลาดที่ตั้งไวของลูกคาทุกรายโดยอาศัยหลักการของ
Entertainment Marketing ในการเขาถึงผูบริโภค
บริษัทฯมีการบริหารจัดการศิลปนรูปแบบใหม โดยใหศิลปนสามารถรับงานเองได โดย
ราคาคาจางตองอยูในเกณฑมาตรฐานของบริษัทฯ และศิลปนตองหักสวนแบงกลับมาใหบริษัทฯ
ตามที่กําหนดไว ซึ่งรูปแบบการบริหารจัดการใหมนี้ ทําใหศิลปนมีงานและรายไดเพิ่มมากขึ้น และ
การบริหารจัดการ เกิดความคลองตัวมากขึ้น
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4.2.2.2.2 ภาวะการแขงขัน
งานบริหารศิลปนนั้น การแขงขันในปที่ผานมานับวามีความเขมขนขึ้น เนื่องจากมีคูแขงขัน
รายใหมที่เปนคายเพลง เขามามีบทบาทในตลาดมากขึ้น ทําใหมีตัวเลือกในตลาดคอนขางมาก
อาทิ คาย Smallroom คาย Sony คาย True Fantasia เปนตน
4.2.2.3 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
- ไมมี 4.3

ธุรกิจภาพยนตร
4.3.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
การประกอบธุรกิจภาพยนตรมีลักษณะเดนของธุรกิจ พอสรุปได 5 ประการดังนี้
1. ตนทุนการสรางและคาใชจายในการโปรโมทภาพยนตรแตละเรื่องไมเทากัน จะแปร
ผันตามประเภทและขนาดของภาพยนตร โดยเฉลี่ยอยูที่ระดับเรื่องละ 15-20 ลาน
บาท สําหรับตนทุนผลิต และอีกประมาณ 15-20 ลานบาทโดยเฉลี่ยสําหรับคาใชจาย
ในการโปรโมท
2. ตนทุนผลิตสวนใหญประมาณรอยละ 60-70 เปนคาใชจายในการถายทําซึ่งใชเวลา
ประมาณ 3-4 เดือน และขั้นตอนในหองแล็ปใชเวลาประมาณ 2 เดือน
3. การขายงานภาพยนตร จะเริ่มจากการขาย Pre-Sale คือ การขายสิทธิ์ใหแกสายหนัง
ตางจังหวัด, VCD, DVD, การขายสิทธิ์ในการแพรภาพทางเคเบิลทีวี, สถานีโทรทัศน
ฟรีทีวี และการขายสิทธิ์ใหตางประเทศ
4. รายไดจากการเขาฉายในโรงภาพยนตรในระบบสวนแบง (Sharing) จากคาบัตรเขา
ชมภาพยนตรในเขตกทม. และปริมณฑลปจจุบันอัตราสวนแบงอยูที่รอยละ 50
5. รายไดจากการนําภาพยนตรที่ออกจากโรงภาพยนตรไปบรรจุลงแผน VCD และ DVD
ซึ่ ง ถ า หากภาพยนตร เ รื่ อ งนั้ น ๆ ได รั บ ความนิ ย มมากตอนที่ ฉ ายในโรงภาพยนตร
ยอดขาย VCD และDVD ก็จะสูงตามไปดวย
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4.3.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน
4.3.2.1 การตลาด
4.3.2.1.1 กลยุทธการตลาด
บริษัทฯใชกลยุทธการนําเสนอผลงานคุณภาพและตรงตามรสนิยมของตลาด โดยให
ความสําคัญกับทุกขั้นตอนของการผลิต เริ่มจากทีมงานทําการศึกษาประเมินเหตุการณสภาพ
ตลาดและรสนิยมของตลาดผูชมในขณะนั้น และเมื่อไดโครงเรื่องที่เหมาะสมแลว จะเปนขัน้ ตอน
การเขียนบท กําหนดตัวนักแสดงและกระบวนการถายทํา การตัดตอและการบันทึกเสียงดวย
ความพิถพี ิถนั ทําใหผลงานทีอ่ อกมามีคุณภาพและตรงกับความนิยมของผูชม
4.3.2.1.2 ลักษณะลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย
1) กลุมลูกคาภาพยนตร
ลูกคาหลัก ไดแก โรงภาพยนตร สายหนังตางจังหวัด สถานีโทรทัศนประเภทฟรีทีวี
เคเบิลทีวี ผูประกอบการ Home Entertainment และผูซื้อสิทธิ์ในตลาดตางประเทศ
4.3.2.1.3 ชองทางการจําหนาย
1) ชองทางการจําหนายภาพยนตรมี 5 ชองทางดังนี้
1. สายหนังตางจังหวัด
2. ผูประกอบการโทรทัศนทงั้ เคเบิลทีวี และฟรีทีวี
3. ผูชมภาพยนตรในโรงภาพยนตรในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
4. ผูประกอบการธุรกิจ Home Entertainment ในรูปแบบของ Video, VCD
และ DVD
5. ผูซื้อสิทธิ์ในตลาดตางประเทศ
4.3.2.2 ภาวะการแขงขัน
4.3.2.2.1 ผูประกอบการภาพยนตร
ผูประกอบการภาพยนตรไทยรายใหญที่มีผลงานสรางอยางตอเนื่องในปจจุบันมี
จํานวน 5 รายหลักไดแก กลุมอารเอส สหมงคลฟลม ไฟวสตาร พระนครฟลมและ จีทีเอช
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4.3.2.2.2 แนวโนมภาวะการแขงขัน
บริษัทฯ ประเมินภาวะการแขงขันของธุรกิจภาพยนตรไทยวาจะมีการแขงขันที่เขมขน
มากขึ้น แตจํานวนผูแขงขันลดนอยลง เนื่องจากในปจจุบันผูชมมีความพิถีพิถันในการเลือกชม
ภาพยนตรมากขึ้น โดยหากภาพยนตรไทยเขาฉายพรอมกัน 2 หรือ 3 เรื่อง ผูชมภาพยนตรมักจะ
เลือกชมเพียงเรื่องใดเรื่องหนึ่งเทานั้น นอกจากนี้หากมีภาพยนตรรอฉายในสัปดาหถัดไปหลาย
เรื่อง จะสงผลใหรอบฉายลดลงอยางรวดเร็วถาหากภาพยนตรเรื่องนั้นๆไมทํารายได
ดวยเหตุนี้บริษัทฯจึงไดมีการปรับโมเดลของธุรกิจภาพยนตรขึ้นใหม เพื่อใหสอดคลอง
กับสถานการณตลาด โดยจะจํากัดงบประมาณในการสรางภาพยนตรใหอยูในชวง 20-30 ลาน
บาท และหารายไดจากการขาย Sponsor หรือการสอดแทรกผลิตภัณฑเขาไปในบทภาพยนตร
เพื่อลดความเสี่ยงจากการเขาฉายในโรงแตเพียงอยางเดียว นอกจากนี้ เชื่อวาผูผลิตจะพยายาม
ขยายช อ งทางการจํ า หน า ยออกสู ต ลาดต า งประเทศมากขึ้ น อั น สื บ เนื่ อ งมาจากการประสบ
ความสําเร็จของภาพยนตรไทยหลายๆ เรื่องในตลาดตางประเทศ ประกอบกับปญหาจากตลาด
ภายในประเทศดังไดกลาวมาแลวขางตน
4.3.3 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ
การผลิตภาพยนตรของบริษัทฯมีความชัดเจนมากขึ้นทั้งในสวนของการคัดสรรโครงการ,
การเลือกสรรผูกํากับภาพยนตรและทีมงานผลิต, แนวภาพยนตร เพื่อตอบสนองความตองการของ
ผูบริโภคภาพยนตรในตลาดปจจุบัน
ในดานการสรรหานักแสดงนั้น บริษัทฯ มีนโยบายการสรรหาที่เปนอิสระ ขึ้นอยูกับความ
เหมาะสมของ Character ของนักแสดงกับบทภาพยนตรแตละเรื่อง สําหรับการสรรหาผูกํากับ
ภาพยนตรที่ผานมานอกจากการรวมงานกับผูกํากับภาพยนตรมืออาชีพที่มีชื่อเสียง กลุมอารเอสได
ผลิตผูกํากับใหมจากบุคลากรภายในที่มีแนวคิดสรางสรรคเพื่อเสนองานภาพยนตรที่มีรูปแบบ
ใหมๆ ไมซ้ําแนวตลาดเดิม ทําใหงานภาพยนตรของกลุมอารเอสเปนที่นาติดตามของผูชม
ภาพยนตรตลอดมา และเนื่องดวยการดําเนินแผนงานผลิตภาพยนตรที่ตอเนื่องทําใหบุคลากรดาน
ตางๆ อันไดแก ผูเขียนบทภาพยนตร ผูกํากับภาพยนตร นักแสดง และทีมงานผลิตใหความสําคัญ
ติดตามและสนใจเขารวมงานกับกลุมฯ อยางตอเนื่อง
การผลิตแตละเรื่องนั้น จะใชเวลาในการลงทุนสรางรวมประมาณ 8-10 เดือน
ประกอบดวยชวงแรกประมาณ 3-4 เดือน เปนขั้นตอนของการเตรียมงานเริ่มตั้งแตการคัดเลือก
พัฒนาบท และเขียนบทภาพยนตร เมื่อบทเรียบรอย ขั้น ตอนตอไปเปนการคัดเลือกนักแสดง
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เตรียมคิวถายทํา และวางแผนดานสถานที่และอุปกรณการถายทําทั้งหมด เมื่อทุกอยางพรอมจะ
เริ่มเปดกลองทันทีและใชระยะเวลาโดยประมาณ 3-4 เดือนจนงานถายทําแลวเสร็จ จากนั้นเปน
ขั้นตอนในหองตัดตอ ซึ่งใชเวลาโดยประมาณ 2 เดือน กอนจะกําหนดวันเขาฉายในโรงภาพยนตร
บริษัทฯ จะวางแผนการตลาดสินคาโดยการทําโฆษณาประชาสัมพันธลวงหนาประมาณ 2 เดือน
เพื่อใหลูกคาผูชมรับทราบขาวสาร
4.3.4 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
-ไมมี4.4

ธุรกิจสื่อ
ธุรกิจสื่อของอารเอส ประกอบดวย 3 สื่อหลัก ไดแก สื่อโทรทัศน สื่อวิทยุ และสื่อในหาง
โมเดิรนเทรด
4.4.1 ธุรกิจสื่อโทรทัศน
ธุรกิจสื่อโทรทัศน แบงเปน 2 สวน ไดแก ธุรกิจ Free TV และ ธุรกิจ Satellite TV

4.4.1.1 ธุรกิจ Free TV
4.4.1.1.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
อาร เ อสดํ า เนิ น การผลิ ต รายการโทรทั ศ น และละครโทรทั ศ น ซึ่ ง ออกอากาศทาง
สถานีโทรทัศนชองตางๆ ไดแก สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 และ สถานีโทรทัศนโมเดิรน
ไนน ทีวี โดยในป 2554 ทางบริษัทฯ ดําเนินการผลิตรายการ จํานวน 6 รายการ

หนา 39

บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจแตละสายผลิตภัณฑ

โดยมีรายละเอียด (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554) ดังแสดงในตารางขางลางนี้
รายการ

อาทิตย

22 : 45

23 : 35

5

TEEN PLUS SHOW

ประเภทรายการ
ASIAN REPORT
& LIVE CONCERT
วาไรตี้บันเทิงสําหรับคนรุน ใหม

ศุกร

22 : 25

23 : 05

5

BOY TOYS

วาไรตี้บันเทิงสําหรับคนรุน ใหม

เสาร

12 : 25

12 : 50

5

KAMIKAZE CLUB
MORE GANG
เมนูวันหยุด

วาไรตี้บันเทิงสําหรับคนรุน ใหม
วาไรตี้บันเทิงสําหรับคนรุน ใหม
วาไรตี้บันเทิง

เสาร
อาทิตย
วันหยุด

15 : 45
10 :40
12 : 00

16 : 35
11 : 05
13 : 00

5
9
7

ASIAN COUNTDOWN

วันเวลาออกอากาศ

สถานี

นอกจากจะผลิตรายการโทรทัศน เพื่อขายเวลาโฆษณาในรายการโทรทัศนแลว บริษัทฯ
ยังไดรับความไววางใจจากกลุมลูกคา ใหดําเนินการผลิตสื่อวิดิทัศนในรูปแบบของรายการโทรทัศน
สกูป สปอต รวมไปถึงการจัดกิจกรรมทางการตลาดมากมายอีกดวย
รูปแบบของรายการโทรทัศน
1. รายการ TEEN PLUS SHOW
TEEN PLUS SHOW เปนรายการวาไรตี้บันเทิงสําหรับคนรุนใหม ที่จะพาคุณผูชมทั่ว
ประเทศไปพบกับความสนุกสนาน สด ใหมของการโชวที่สุดจะคาดเดาของเหลาศิลปน ดารา
นักรองขวัญใจวัยรุนทั้งในประเทศและตางประเทศ ที่จะยกขบวนกันมาปะทะกันในเกมการแขงขัน
สุดมันฮาแบบไรขีดจํา กัด โดยเนนไปที่ก ารสรา งเสีย งหัวเราะ รอยยิ้ มและความบัน เทิงตลอด
รายการ ในรูปแบบวาไรตี้บันเทิงที่มีการผสาน Art Direction แบบบันเทิงเกาหลี
2. รายการ KAMIKAZE CLUB ชุมชนคนรุนใหม
KAMIKAZE CLUB ชุมชนคนรุนใหม เปนรายการโทรทัศนที่ตอบสนอง life style ของ
วัยรุน ดวยรูปแบบการนําเสนอเนื้อหาแบบแมกกาซีน ที่มีคอลัมน และเรื่องราวตางๆ ที่วัยรุนสนใจ
อาทิ แฟชั่น เทรนด เทคโนโลยี กิจกรรมตางๆ ที่แปลกใหม ทันสมัย และนาสนใจ ฯ โดยมีศิลปน
กลุม KAMIKAZE สังกัดอารเอส สลับผลัดเปลี่ยนกันมาเปนผูดําเนินรายการ
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3. รายการ ASIAN COUNTDOWN
ASIAN COUNTDOWN คือรายการวาไรตี้บันเทิง ที่มีการรายงานทุกความเคลื่อนไหวใน
วงการบันเทิงเอเชีย ทั้งไทย เกาหลี ญี่ปุน และไตหวัน ฯลฯ ไดแก ขาวคราวของศิลปนดาราเอเชีย
ภาพคอนเสิรตของศิลปนชั้นนําในประเทศไทย และรายงานการจัดอันดับชารทตางๆ ของเหลา
ศิลปนทั่วเอชีย
4. รายการ BOY TOYS
รายการวาไรตี้สําหรับวัยรุนชายทีช่ อบความทันสมัยในทุกดานไมวาจะเปน แฟชั่น เทคโนโลยี
หรือ กิจกรรมสรางสรรคตางๆ ซึ่งเปนอีกชองทางหนึง่ ที่ใหวัยรุน ผูชายไดอัพเดทเรื่องราวตางๆ
5. รายการ ม. แกงค
รายการ ม. แกงค เปนรายการวาไรตี้สําหรับคนรุนใหม ที่จะพาคุณผูชมไปพบกับเรื่องราว
ที่น า สนใจของสถานศึ ก ษาในระดับมัธ ยมชั้น นํ า เพื่อแลกเปลี่ย นประสบการณที่ โดดเดนและ
นาสนใจกับนองๆ มัธยมแตละโรงเรียน ตลอดจนเปดเวทีใหนองๆ ไดโชวความสามารถและประชัน
ลีลากับศิลปนชั้นนํา ปดทายรายการดวยโชวพิเศษจากศิลปน เพื่อสรางความสนุกสนานและความ
บันเทิงอยางเต็มรูปแบบ
4.4.1.1.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน
4.4.1.1.2.1 การตลาด
ก. กลยุทธการตลาด
1) กลยุทธการกําหนดตราสินคาของบริษัท และ positioning ของรายการอยางชัดเจน
บริ ษั ท ฯ ได กํ า หนดตํา แหน ง ทางการตลาดของธุรกิ จ ไว อยา งชัดเจน ในรายการแต ล ะ
ประเภท
การสื่อสารภาพลักษณของบริษัทฯ และการออกแบบรายการมุงเนนตอบสนอง
กลุมเปาหมายคนรุนใหมโดยเฉพาะ โดยพิจารณาพฤติกรรมของผูชมแตละกลุม และกระแสที่
กําลังเปนที่นิยม ทั้งนี้สอดรับกับกลยุทธของกลุมอารเอส ซึ่งมีความเขมแข็งและมีความสามารถใน
การแขงขันในตลาดสูง
2) กลยุทธการสรางสรรครูปแบบรายการโทรทัศนใหสอดคลองกับกระแสความนิยมและ
รสนิยมของผูบริโภค
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บริษัทฯ ไดมีการวิเคราะหพฤติกรรม ความตองการ และรสนิยมของกลุมผูชมเปาหมาย
อยางตอเนื่อง รวมไปถึงการนํากระแสความนิยมของประเทศและกระแสโลก อาทิ Asian Trend,
Korean Trend, New Media and New Technology มาเปนปจจัยในการสรางสรรคพัฒนา
รู ป แบบรายการเพื่ อ สนองความต อ งการและสร า งการตอบรั บ จากผู ช มเป า หมายได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
3) กลยุท ธ เชิ ง รุก ในการเขา ถึงผู ชมกลุ มเปาหมายซึ่ง เปน ลูกคาหลักของเอเจนซี่ผูใช
โฆษณา
บริ ษั ท ฯ ใช ก ลยุ ท ธ เ ชิ ง รุ ก ในการเข า ถึ ง กลุ ม ผู ช มเป า หมายหลั ก ได แ ก กลุ ม นั ก เรี ย น
นักศึกษาวัยรุนทั้งชายและหญิง ซึ่งเปนลูกคาผูบริโภคหลักที่เอเจนซี่ผูใชโฆษณาตองการนําเสนอ
ขอมูลและผลิตภัณฑ โดยออกแบบรายการโทรทัศนที่เขาไปบันทึกการถายทําในสถาบันการศึกษา
ของกลุ ม เป า หมาย นํ า ศิล ปน พิ ธี ก รที่มี ชื่ อ เสี ย งในสัง กัด และกิจ กรรมที่อ ยู ใ นความสนใจของ
กลุมเปาหมายเขาไปดึงดูดกลุมผูชม เพื่อสรางการตอบรับอยางใกลชิดและมีประสิทธิภาพ
4) กลยุทธการใชจุดแข็งทางการแขงขันของกลุมอารเอสมาเปนองคประกอบหลักในการ
ผลิตเพื่อใหไดรายการที่มีคุณภาพ
บริษัทฯ ไดนําจุดแข็งทางการแขงขันขององคกรในกลุมตลาดวัยรุน ซึ่งเปนตลาด
ขนาดใหญและมีความสามารถในการซื้อสูง ทั้งในดานศิลปน นักรองนักแสดง พิธีกรวัยรุนใน
สังกัด เพลง และ content อื่นๆ โดยนํามาใชเปนองคประกอบหลักในการผลิตรายการ เมื่อผนวก
เข า กั บ จุ ด แข็ ง ของที ม งานที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญและมี ป ระสบการณ ก ารในการผลิ ตสื่ อ รายการ
โทรทัศนและสื่อวีดิทัศนแลว ทําใหผลงานการผลิตมีคุณภาพและมีผลตอบรับที่ดี
5) กลยุทธการออกแบบการขายเพื่อสรางคุณคาสูงสุดใหกับลูกคา
ออกแบบการขายสื่อโฆษณาเพื่อตอบสนองความตองการและสรางคุณคาสูงสุ ด
ใหกับลูกคา ในลักษณะของการขายแบบแพ็คเก็จ คือ การขายเวลา loose spot รวมกับ การนํา
ผลิตภัณฑเขามาแทรกในรายการ (การ tie in) เพื่อสรางการรับรู Brand ซึ่งเปนรูปแบบที่ไดรับ
ความนิยมเปนอยางสูง โดยทีมงานมุงเนนการสรางสรรคการ tie in ที่ดูกลมกลืนแนบเนียนไปกับ
ตั ว รายการ และสามารถสื่ อ สารคุ ณ สมบั ติ ข องสิ น ค า ได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมไปถึ ง การ
ออกแบบแพ็คเกจของ loose spot ลงในหลายๆ รายการรวมกัน เพื่อใหการใชงบประมาณโฆษณา
ของลูกคาคุมคาสูงสุด
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6) กลยุทธการสรางคุณภาพรวมเพื่อเปนที่ยอมรับของลูกคา
มุงเนนการสรางคุณภาพรวมในทุกสวนงานของบริษัทฯ เพื่อใหเปนที่ยอมรับและ
ไววางใจจากลูกคา ไมเฉพาะแตในสวนของคุณภาพการผลิตที่สรางความพึงพอใจใหกับลูกคา แต
ยังรวมถึงดานการบริการทั้งกอนและหลังการขาย เชน การตอบสนองความตองการของลูกคา
อยางรวดเร็วและถูกตอง การรับฟงและแกปญหาใหกับลูกคา เปนตน
7) กลยุทธการบริหารการจัดการและการบริหารตนทุน
วางโครงสรางใหเกิดความคลองตัวในการบริหารจัดการ และการบริหารตนทุน โดย
ใช พ นั ก งานของบริ ษั ท ฯ ในการผลิ ต งานส ว นหนึ่ ง และใช ก ารจ า งงานบุ ค ลากรภายนอก
(Outsourcing) อีกสวนหนึ่ง
ข. ลักษณะลูกคาและชองทางการจําหนาย
1) กลุมลูกคาโฆษณา
• บริษัทโฆษณา (Agency)
• บริษัทเจาของสินคา (Direct Customer)
ขายสื่อโฆษณา สื่อวิดิทัศน และกิจกรรมทางการตลาด ผานทาง Agency และ
Direct Customer ในสัดสวนรอยละ 80 และ 20 ของยอดขายสื่อโทรทัศนรวม
2) กลุมผูชมเปาหมาย
กลุมผูชมเปาหมายจะแยกออกตามประเภทรายการและชวงเวลาออกอากาศ จึงทํา
ใหมีกลุมผูชมแตกตางกันไปในแตละรายการ
4.4.1.1.2.2 ภาวะการแขงขัน
ก. ผูประกอบการ
ผูประกอบการในธุรกิจสื่อโทรทัศนมีการพัฒนาธุรกิจแบบครบวงจรและขยายธุรกิจไป
ยัง segment ใหม อยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขัน โดยผูประกอบการรายใหญ
จะมีความไดเปรียบทางการแขงขัน กลาวคือมีบุคลากรที่มีศักยภาพอยูภายใตสังกัด ไดแก ดารา
นักแสดง ศิลปน และพิธีกรที่มีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับ มีบุคลากรผูผลิตที่มีความเชี่ยวชาญดาน
บันเทิงที่พัฒนารูปแบบรายการและเทคโนโลยีใหมๆ เพื่อตอบรับรสนิยมของผูบริโภคไดอยาง
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ครบถวน มีอุปกรณการผลิตและสตูดิโอเปนของตนเอง ในขณะที่ผูประกอบการรายยอยจะเพิ่มขีด
ความสามารถในการผลิตรายการที่มีคุณภาพและตอบสนองลูกคาเฉพาะกลุมใหมากขึ้น
ข. แนวโนมภาวการณแขงขัน
ในปจจุบันจํานวนผูประกอบการในสื่อโทรทัศนปกติยังไมมีการขยายตัวมากนัก แตจะไป
เนนหนักในการพัฒนารูปแบบรายการและเทคโนโลยีการผลิตเพื่อใหตรงกับรสนิยมของกลุมผูชม
เปาหมาย อยางไรก็ตามการเติบโตอยางตอเนื่องและรวดเร็วของผูประกอบการในสื่อใหมๆ อาทิ
สื่อโทรทัศนในรูปแบบของโทรทัศนผานดาวเทียม เคเบิ้ลทีวี โทรทัศนในระบบดิจิตอล หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิคสอินเตอรเน็ต ไดสงผลใหภาวะการแขงขันของธุรกิจรุนแรงขึ้น ประกอบกับภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศและของโลกที่ยังคงผันผวน ความไมเสถียรภาพทางการเมือง ยังผลใหกลุม
ลูกค าผูใชโฆษณาตองจัดสรรงบประมาณการโฆษณาอยางมีประสิท ธิภาพ กระจายไปยังสื่ อ
โทรทัศนปกติที่ยังคงเปนสื่อหลักเขาถึงกลุมเปาหมาย Mass Marketing จํานวนมากในเวลา
อันรวดเร็ว และมีแนวโนมที่จะจัดสรรงบประมาณบางสวนไปยังสื่อโทรทัศนรูปแบบใหมที่เขาถึง
กลุมเปาหมายเฉพาะ ( Niche Market) อยางไรก็ตามการพิจารณาจัดสรรงบโฆษณาลงรายการ
โทรทัศนสวนใหญยังคงดูที่ความนิยมของผูชมหรือเรทติ้งเปนประเด็นสําคัญ
4.4.1.1.3 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ
บริษัทฯ มีนโยบายในการคัดสรรบุคลากรทั้งเบื้องหนาและเบื้องหลังที่มีศักยภาพ มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะดานในสายงานที่รับผิดชอบ โดยในสวนของบุคลากรเบื้องหนา มุงเนนที่ศิลปน
นักแสดง ในสังกัดของกลุมอารเอส และศิลปนนักแสดงอิสระอื่นๆ ที่มีชื่อเสียง เพื่อเติมเต็มความ
บันเทิงใหกับผูชมกลุมเปาหมาย รวมไปถึงการ casting นักแสดง และศิลปนอิสระหนาใหมที่มี
ความสามารถดานงานบันเทิง สําหรับทีมงานผลิตนั้น ในสวนของการสรางสรรครูปแบบงานและ
การควบคุมการผลิต อยูภายใตการดําเนินการของทีมงานของบริษัทฯ สวนของการดําเนินการผลิต
อยูในรูปแบบของพนักงานภายในสวนหนึ่ง และอีกสวนหนึ่งเปนการจางผลิต (outsourcing)
ในดานของเครื่องมือและอุปกรณการผลิต ไดแก สตูดิโอ กลอง อุปกรณในการถายทํา
หองลําดับภาพและหองบันทึกเสียง เปนการเชาจาก บริษัท อารเอส สตูดิโอ จํากัด ซึ่งเปนบริษัท
ยอยในกลุมอารเอส รวมกับการเชาเหมาไปกับการจางผลิต Supplier ภายนอก ทั้งนี้เพื่อใหเกิดผล
งานที่มีคุณภาพภายใตการบริหารตนทุนที่มีประสิทธิภาพ
4.4.1.1.4 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
- ไมมี –
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4.4.1.2 ธุรกิจ Sattelite TV
4.4.1.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
บริษั ท อาร เ อส จํ า กั ด (มหาชน) ประกอบธุร กิจ โทรทั ศนด าวเที ย มจํ า นวน 4 ช อ ง คื อ
สบายดีทีวี YOU Channel ชอง8 และ Yaak TV โดยไดเริ่มทดลองออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันที่ 1
สิงหาคม 2552 ในระบบ C Band คลื่นความถี่ 3,960 MHz(เม็กกะเฮิรซ) และ KU Band คลื่น
ความถี่ 12,355 MHz(เม็กกะเฮิรซ) เพื่อตอบสนองผูชมกวา 10 ลานครัวเรือน และมีอัตราการ
ขยายตัวที่เพิ่มขึ้นทุกป
YOU Channel
ชอง YOU Channel มี Concept รายการคือ “เพื่อนคุณ 24 ชั่วโมง” ประกอบดวยรายการ
สาระบันเทิงสําหรับวัยรุนซึ่งเปนกลุมเปาหมายหลักของรายการ โดยมีรายละเอียดของแตละ
รายการ ดังนี้
1. รายการ YOU RELEASE
รายการเพลงที่จัดเพลงจี๊ดโดนใจวัยทีนอยางเต็มอิ่ม โดยไดรวมเอาความตองการฟงเพลง
ของผูชมทางบานเปนหลัก เปดเพลงตาม Request ที่โหวตมาทาง sms และแทรกบอกเลาเรื่องราว
ขาวคราวของศิลปน รวมถึงอัพเดทเพลงใหมเพลงฮิตประจําสัปดาห เพลงไหนที่ถูกโหวตเขามา
มากที่สุดจะไดฟงแนนอนในสัปดาหถัดไป (ประมาณ BOX OFFICE, HOT BILLBOARD)
2. รายการ HI! FRIEND
วาไรตี้ที่เขาถึงทุกความตองการของวัยทีน อยากพูดอะไร อยากไดอะไร ฟงเพลงอะไร จัด
ไป.. บอกความตองการของตัวเองผานตัว Mascot เพื่อนซี้ Hi! Friend และ พิธีกรสาววัยจี๊ด ที่จะ
ไปประจําตามแหลงวัยรุน ทั่วสยามเพื่ออัพเดททั้งเทรนด แฟชั่น ดนตรี และเรื่องราวที่วัยรุนอยาก
เลา 1 ชั่วโมงเต็มแหงการ request เหมือนไดเปนวีเจเอง..อยากขอเพลงหรือบอกอะไรใคร ผาน
หนาจอ ก็...จัดไป หากเจอตัว Mascot ของเราที่ไหนแลวละก็ รับรองไดมีโอกาสไดอยูในหนาจอ
YOU CHANNEL แนนอน สวนเพื่อนคนไหนที่ไมเจอ Mascot Hi! Friend ของเราก็สามารถบอก
ความตองการของเพื่อนๆ มาไดผาน SMS
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3. รายการ GO GO GUIDE
เปนรายการที่เนนการนําเสนอสถานที่ทองเที่ยวที่หลากหลาย สไตล ออน สตรีท แบบไม
ตองจัดกระเปา ไมตองจองตั๋ว ใหวุนวาย แคสวมรองเทาคูโปรด เดินไปก็ถึง ทั้งแหลงกินแหลงชอป
รอบกรุงที่คุณอาจเคยผานตาแตไมเคยเขาไปสัมผัส โดยเนนการไปงาย มางาย มีกิจกรรมและ
สถานที่ทองเที่ยวที่หลากหลายในละแวกที่เดินไปถึง หรือถานั่งรถไปก็แคไมกี่ปาย เชน Go-Go
Guide เขตพระนคร ตื่นเชาเสริมอาหารสมองแบบสนุกที่พิพิธพันธแนวใหม มิวเซียมสยาม เที่ยง
enjoy ฝากทองรานอรอย ลุง หลุยส ริมน้ําทาชาง บาย ชอปของusedเกๆที่ตลาดวังหลังพรอม
แนะนําtrickการเลือกของ เย็น หาหนัง สือทํา มื อเกๆมาอ า นแกลมการจิบกาแฟ ที่รา นหนัง สือ
เดินทาง ถนนพระอาทิตย แลวคอยขามฝงไปแจมและทําความรูจักกับการละเลน juggling ใน
บรรยากาศอาทิตยตก สุดชิลล ที่สวนสันติชัยปราการ โดยจะนําเสนอ 1 ยานตอรอบสัปดาห ให
Go-Go Guide มา Guide มุมมอง เปลี่ยนสถานที่ชินตา มาเปนแหลง Hang-out ใหม ในไลฟ
สไตลของคุณ
4. รายการ POP YOU
โดนใจกับเพลงแบบ POP POP หลากแนว หลายสไตล ที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาให
คุณไดสนุกกันถึงหนาจอทีวี
5. รายการ ROCK YOU
พื้นที่แสดงตัวตนคน ROCK ที่จะกระชากสัญชาตญาณความเปน ROCK ที่ถูกซอนเก็บไว
ในตัวคุณใหถูกปลดปลอยออกมา
6. รายการ Gossip Teen News : VJ LIVE
เกาะติดทุกขาว ตามติดทุกเรื่องราวของศิลปน – ดารา อัพเดทผลงานทุกความเคลื่อนไหว
ทุกกระแสความสนใจของวัยทีน
7. รายการ Time Machine
ยอนเวลาหาเพลงฮิตที่คุณคิดถึง 2 ชั่วโมงเต็มอิ่มที่คุณจะไดฟงเพลงฮิตที่คิดถึง 7 วัน
ตลอดสัปดาห มารวมยอนเวลาหาเพลงฮิตที่คุณคิดถึงไปพรอมกันกับเรา
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8. รายการ YOU Live : VJ LIVE
รายการสด ประเภท Variety และ Interactive เต็มรูปแบบ ที่ใหสนุกกันแบบสดๆ ในทา
อากาศยานความมันสของวัยรุน ที่ทุกคนตางแวะเวียนกันเขามาอัพเดทเรื่องราวล้ําๆ กิจกรรม
สนุกๆของวัยรุน กับเหลาพิธีกรตัวเจ็บ ที่มีชั่วโมงบินสูงพรอมที่จะสรรหาเรื่องราวใหม ฮอต ฮิต จาก
ทั่วทุกมุมโลกรอนลง Run Way แบบฉุกเฉินมาอัพเดทใหวัยรุนไดรวมรู,เห็น,เลน,สนุกกันตลอดทั้ง
รายการ พรอมรับเชิญเหลาบรรดาศิลปนทุกแนว ที่กําลังฮอตแวะเวียนมาอัพเดทผลงานและตอบ
คําถามทุกขอที่สงสัยจากทางบานหรือเพื่อนศิลปนที่เปนคําถามเซอรไพรสในแบบที่คาดเดาไมออก
วาจะไดคําตอบแบบไหน พรอมเปด Music Video ใหมๆ ใหคุณดูกอนใครและรวมเลนเกมสสนุกๆ
ทายใจกับศิลปน หรือเกมที่แขงขันกับพีธีกรแบบตัวตอตัว,พรอมแจกของรางวัลมากมายตลอดทั้ง
สัปดาห และเปดโอกาสใหกับวัยรุนหนาใหมที่หนาจับตามอง ไดโชวและแสดงความสามารถใน
พลังของวัยรุน และพิเศษสุดสําหรับแฟนคลับที่จะมีกิจกรรมใหรวมสนุกแบบใกลชิดกับศิลปนและ
พิธีกรกันตลอดทั้งเดือน
สบายดีทีวี
ชองสบายดีทีวี จับกลุมเปาหมายผูชื่นชอบเพลงไทย ในหลากหลายแนวเพลง ไมเพียงแต
จํากัดเฉพาะเพลงลูกทุงเทานั้น ยังมีเพลงแนวเพื่อชีวิต เพลงฮิตในอดีต เพลงเกาหายังยาก เพลง
สตริง รวมทั้งเพลงใตดินที่เปดโอกาสใหคนทําเพลงไดมีที่เผยแพรผลงาน ภายใตสโลแกน “เพลง
ไทยหลากสไตล ดูสบายทั้งครอบครัว”
ดวยจุดแข็งของชองสบายดีทีวี ที่ดูแลการผลิตและบริหารคอนเทนตเองภายใตคายเพลง
อารสยาม จึงทําใหมีจุดแข็งในการนําเสนอรายการไดหลากหลายรูปแบบ ทั้งในเชิงลึกและเชิง
กว า ง ดึง ศักยภาพของศิลปน มาใชไดอยางเต็มที่ ควบคูไปกับการคั ดสรรผูดํา เนินรายการที่มี
เอกลักษณ เปนที่จดจําและชื่นชอบกับคนหลากหลายกลุม จึงทําใหชองสบายดีทีวี เปนชองที่
สามารถรับชมไดอยางเพลิดเพลิน สนุกสนานไดตลอดทั้งวัน และสามารถสื่อสารถึงกันผาน sms
และภาพ display หนาจอไดตลอดเวลา อันประกอบไปดวยรายการดังตอไปนี้
1. รายการสาวคูณสอง
มิวสิกวาไรตี้ โดยพิธีกรสาวสวยคูแฝด ทีม่ าพรอมกับเรื่องราวดีๆ เคล็ดลับสําหรับผูห ญิงยุค
ใหม ขาวคราวความเคลื่อนไหว เบื้องหนาเบื้องหลัง กิจกรรมตางๆทีน่ าสนใจ ในวงการบันเทิง
ลูกทุง พรอมนําเสนอมิวสิกวิดีโอเพลงยอดนิยม
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2. รายการสดชื่น
สดชื่น ตื่นตาไปกับหลากหลายเพลงเพราะ เพลงฮิตโดนใจ ผานพิธีกรสาวสุดเซ็กซี่ แนต
เอวิตรา พรอมขาวคราวอัพเดท จากศิลปนคนดังที่คุณชื่นชอบ และกิจกรรมรวมสนุกชิงของรางวัล
เปนประจํา
3. รายการสยามพลาซา
มินิมารทบันเทิง ที่เต็มไปดวยเสียงหัวเราะ จากคูหูพิธีกรเจาของรานอารมณดี ตั๊ก ศิริพร
และ ตาย เชิญยิ้ม แบงปนรอยยิ้ม ความบันเทิงแบบเต็มอิ่ม ทุกมุข ทุกเพลง ทุกขาวเมาส ที่จะเอา
มาเลาในสไตล สยามพลาซา ใหติดตามชมทุกวัน
4. รายการเพลงโปรดคนดัง
เจาะลึก 10 เพลงโปรดในดวงใจของแขกรับเชิญคนดังประจําสัปดาห เติมอรรถรสในการ
รับชมเพลงโปรดสลับกับการพูดคุยกับแขกรับเชิญ ถึงมุมมอง ทัศนคติ และประสบการณชีวิต อันมี
ที่มาตอบทเพลงที่ชื่นชอบ
5. รายการบันเทิงมื้อเที่ยง
เสิรฟความบันเทิงในแบบมื้อพิเศษ ที่เตรียมไวอยางครบครัน พักผอนใหเต็มอิ่มไปกับเมนู
บันเทิงทั้งเพลงและขาวสาร กิจกรรม จากเหลาศิลปนคนดัง โดย 2 พิธีกรคูหูคูมันส ตั้ม และ กวาง
6. รายการฟรีสไตลสบายดี
ตามติดชีวิตของศิลปนคนดัง กับทุกนาที ทุกเหตุการณที่นาสนใจ ที่จะพาไปคุย ไปแคะไป
แกะ เอามาใหชมกันแบบ EXCLUSIVE ไมเหมือนใคร โดยพิธีกรอารมณดีเฉพาะกิจ ที่จะสลับ
สับเปลี่ยนกันมาสรางความปวน ความฮาแบบฟรีสไตล
7. รายการ 21 อันดับ Top Download
ชมอันดับเพลงฮิตประจําสัปดาห ที่มีมากกวาใคร รายงาน 21 อันดับเพลงที่ถูกแฟนเพลง
ดาวนโหลดมากที่สุดประจําสัปดาห เพลงใด จะครองแชมปชารตนี้ ติดตามลุนกันได
8. รายการรับแจงเกิด
เวทีที่เปดรอคนกลา ทาคนมีความสามารถ ใหมาแสดงออก และแจงเกิดกันคนทั้งประเทศ
ผานรายการสบายดีทวี ี อีกหนึ่งเอกลักษณที่ไดรับกระแสตอบรับอยางลนหลาม ทัง้ ในและนอก
สถานที่ ทัว่ ไทย ทัง้ รอง เตน เลน โชว ทุกรูปแบบ
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9. รายการสบายดีทั่วไทย
ตะลอนทัวรทวั่ ไทย ไปทักทายแฟนรายการทั่วทุกภาค พรอมพากิน พาเที่ยว แนะนําของดี
ของเดนในแตละจังหวัดทีน่ า สนใจ และรวมสนุกกับกิจกรรมและของรางวัลทีน่ ําไปฝากแฟน
รายการถึงบาน
10. รายการลูกทุงที่คิดถึง
ยอนวันวาน สูค วามประทับใจดีๆ ที่ไมมีวนั ลืม กับบทเพลงลูกทุงระดับตํานานจากศิลปน
ครูเพลง ที่หาชมไดยาก เราจะพาคุณยอนกลับไปสัมผัสเสนเสียงในแบบตนฉบับ ที่นี่
11. รายการฮิตสนั่นเมื่อวันวาน
เพลงที่คุณเคยชอบ เพลงที่คุณเคยรอง เพลงที่สรางชือ่ ใหกับศิลปนคนโปรดของคุณ ทุกเพลงที่
เคยสรางตํานานและการจดจําในอดีต ที่ สบายดีทวี ี รวบรวมมาใหรับชมกันอยางจุใจ

ชอง 8
ชอง8 เปนชองภายใตคอนเซ็ปต ฟรีทีวี วาไรตี้ 24 ชัว่ โมง นําเสนอผลงานที่ตอบโจทย
ความตองการของกลุมผูชมทุกเพศทุกวัย ดวยการผลิตและสรางสรรคความบันเทิงแบบครบทุก
รูปแบบ
จุดแข็งของชอง 8 อยูที่ละครใหมออกอากาศเปนครั้งแรก (First Run) อาทิ เรื่องเขยรสขา
พอตารสขิง : นําแสดงโดย สันติสุข พรหมศิริ , ฟลุค ซีควินท , โฟร-ศกลรัตน วรอุไร , ใหม-สุคนธวา
กํากับการแสดงโดยพิงลําพระเพลิง เรื่องบันทึกรักซูเปอรสตาร : นําแสดงโดย ฟมล-รัฐภูมิ โตคง
ทรัพย , แกว-จริญญา ศิริมงคลสกุล , โบวี่-อัฐมา ชีวนิชพันธ , ปอป-ศุภสิทธิ์ ชินวินิจกุล กํากับการ
แสดงโดย องอาจ สิงหลําพอง เรื่องชวยดวยครับ.. ผมรักลูกสาวเจาพอ : นําแสดงโดย แดน-วรเวช
ดานุวงศ , กิ๊บซี่-วนิดา เติมธนาภรณ เชน-ธนา ลิมปยารยะ , เกล คิสมีไฟฟ , แทค-ภรัณยู โรจนวุฒิ
ธรรม ผลิตโดย บริษัท เก โน ไก จํากัด ฯลฯ
นอกจากนีย้ ังมีการนําภาพยนตรทงั้ ในและตางประเทศ เอเชี่ยนซีรี่ย รายการขาวบันเทิง
รายการตลก เกมสโชว ทอลคโชว เรียลลิตี้โชว และคอนเสิรตตางๆ ทีจ่ ะออกอากาศหมุนเวียนกัน
ไปตลอด 24 ชั่วโมง
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YAAK TV
YAAK TV ชองฟรีทวี ี Uncensored 24 ชม. สําหรับคนรุนใหม ดวยการนําเสนอคอนเทนต
ที่แข็งแรงและแตกตาง โดยมีกลุมเปาหมายหลักเปนวัยรุนที่มีอายุระหวาง 13 - 35 ป อันประกอบ
ไปดวยรายการตางๆดังนี้
1. รายการ ARTIST UNCENSORED รายการถายทอดสดภาพการทํางานของเหลา
ศิลปนชั้นนําจากคายอารเอสและคายกามิกาเซ เพื่อเปดใหผูชมทัว่ ประเทศไดรวม
เชียร รวมโหวต ศิลปนคนโปรดผานหนาจอ YAAK TV
2. รายการนารักอะ รายการขาวบันเทิงสไตลวัยรุน นําเสนอขาวความเคลื่อนไหว คลิป
และวิเคราะหกันในสไตลของวัยรุน จากสายขาววัยรุน 77 จังหวัดทัว่ ประเทศ
3. รายการจาก 5 ศิลปนยอดนิยม ไดแก การอัพเดท Life Style ที่แตกตางของ C-Quint
Zee พาเที่ยวทะเล Rookie BB อัพเดทกิจกรรมล้ําๆทีว่ ัยรุนไมควรพลาด เฟย ฟาง
แกว พาเที่ยวทั้งในและตางประเทศ และการตามติดชีวติ ของ 5 หนุม K-OTIC
4. รายการ S.O.S รายการอัพเดททุกเทรนดล้ําของวัยรุน ทั้งกิน เทีย่ ว ช็อปปง และ Party
5. รายการ PAPAYAAKZI โตะขาวบันเทิง ติดตามขาวศิลปนอารเอส
6. รายการ YAAK MUSIC SPACE การรายงานชารทเพลงฮิต และความเคลื่อนไหวของ
ศิลปน พรอมอัพเดทสังคมเพลง
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4.4.1.2.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน
จุดเดนของโฆษณาในโทรทัศนดาวเทียม จะใชเงินนอยกวาฟรีทีวีมาก แตสามารถเขาถึง
กลุมเปาหมายในภูมิภาคตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง เปนทางเลือกใหกับ SME ที่ไมมีเงินลงโฆษณา
ในฟรีทีวี สามารถมาเลือกลงโฆษณาในโทรทัศนดาวเทียมได โดยบริษัทฯ สามารถบริหารจัดการ
รูปแบบการใชพื้นที่โฆษณาไดตามความตองการของลูกคา อยางไรก็ตาม งบโฆษณาผานเคเบิล
ทีวีและโทรทัศนดาวเทียม เมื่อเทียบกับงบกอนใหญในอุตสาหกรรมโฆษณา ซึ่งมีอยูกวา 9 หมื่น
ลานบาท ยังถือวานอยมาก ดังนั้น จึงทําใหมีโอกาสที่จะขยายตัวไดอีกมาก ซึ่งขณะนี้มีลูกคา
หลายรายที่ใหความสนใจ ซึ่งจะมีทั้งการซื้อตรงและการซื้อผานเอเยนซี
บริษัทฯ เล็งเห็นวาความหลากหลายของรูปแบบรายการ เคเบิลทีวี และโทรทัศนดาวเทียม
จะทําใหสื่อเหลานี้กลายเปนสื่อทางเลือกใหมใหกับสินคาและบริการที่ตองการสื่อถึงลูกคาเฉพาะ
กลุมไดดียิ่งขึ้น เจาะจงทั้งไลฟสไตลความชอบ หรือจะเลือกเจาะจงกลุมคนดูไดตามพื้นที่ ในแตละ
ภูมิภาค
4.4.1.2.2.1 การตลาด
ก. กลยุทธการตลาด
1) กลยุทธการกําหนดตราสินคาของบริษัท และ positioning ของรายการ
บริษัทฯ ไดกําหนดตําแหนงทางการตลาดของธุรกิจไวอยางชัดเจน ในรายการแตละ
ประเภท
การสื่อสารภาพลักษณของบริษัทฯ และการออกแบบรายการมุงเนนตอบสนอง
กลุมเปาหมายโดยเฉพาะ โดยพิจารณาพฤติกรรมของผูชมแตละกลุม และกระแสที่กําลังเปนที่
นิยม ทั้งนี้สอดรับกับกลยุทธของกลุมอารเอส ซึ่งมีความเขมแข็งและมีความสามารถในการแขงขัน
ในตลาดสูง
2) กลยุทธการใชจุดแข็งทางการแขงขันของกลุมอารเอสมาเปนองคประกอบหลักในการ
ผลิตเพื่อใหไดรายการที่มีคุณภาพ
นอกจากกําหนดกลุมผูชมเปาหมายที่ชัดเจน การออกแบบและผลิตรายการใหมี
คุณภาพนั้น บริษัทฯ ยังไดนําจุดแข็งทางการแขงขันขององคกรในกลุมตลาดวัยรุน ซึ่งเปนตลาด
ขนาดใหญและมีความสามารถในการซื้อสูง ทั้งในดานศิลปน นักรองนักแสดง พิธีกรวัยรุนใน
สังกัด เพลง และ content อื่นๆ โดยนํามาใชเปนองคประกอบหลักในการผลิตรายการ เมื่อผนวก
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เข า กั บ จุ ด แข็ ง ของที ม งานที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญและมี ป ระสบการณ ก ารในการผลิ ตสื่ อ รายการ
โทรทัศนและสื่อวีดีทัศนแลว ทําใหผลงานการผลิตมีคุณภาพและมีผลตอบรับที่ดี
3) กลยุทธการกําหนดรูปแบบการขายเพื่อสรางคุณคาสูงสุดใหกับลูกคา
การออกแบบการขายสื่อโฆษณาเพื่อตอบสนองความตองการและสรางคุณคาสูงสุด
ใหกับลูกคา ในลักษณะของการขายแบบแพ็คเก็จ คือ การขายเวลา loose spot รวมกับการทํา
กิจกรรมทางการตลาดควบคูกันไป เพื่อเปนการชวยตอกย้ําและสรางการรับรู Brand ใหกับลูกคา
โดยทีมงานมุงเนนการสรางสรรคกิจกรรมทางการตลาดในแนว CSR (Corporate Social
Responsibility) เพื่อกระตุนจิตสํานึกและเผยแพรความรูเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมของ
ลูกคาที่มีตอผูบริโภค โดยนํามาเสนอในรายการใหดูกลมกลืนแนบเนียนไปกับตัวรายการ และ
สามารถสื่อสารคุณสมบัติของสินคาไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการออกแบบแพ็คเกจของ
loose spot ลงในหลายๆ รายการรวมกัน เพื่อใหการใชงบประมาณโฆษณาของลูกคาคุมคาสูงสุด
4) กลยุทธการสรางคุณภาพรวมเพื่อเปนที่ยอมรับของลูกคา
มุงเนนการสรางคุณภาพรวมในทุกสวนงานของบริษัทฯ เพื่อใหเปนที่ยอมรับและ
ไววางใจจากลูกคา ไมเฉพาะแตในสวนของคุณภาพการผลิตที่สรางความพึงพอใจใหกับลูกคา แต
ยังรวมถึงดานการบริการทั้งกอนและหลังการขาย เชน การตอบสนองความตองการของลูกคา
อยางรวดเร็วและถูกตอง การรับฟงและแกปญหาใหกับลูกคา เปนตน
5) กลยุทธการพัฒนารูปแบบรายการเพือ่ ตอบสนองรสนิยมของกลุม เปาหมาย
มีการวิเคราะหตามตองการของผูชมเปาหมายอยางตอเนื่อง เพื่อนํามาใชในการ
พัฒนารูปแบบการผลิต ใหสอดคลองกับความตองการของกลุมผูชมและลูกคา เพื่อเพิ่มความนิยม
ในตัวรายการ และเพิ่มยอดขายอยางตอเนื่อง
6) กลยุทธการบริหารการจัดการและการบริหารตนทุน
วางโครงสรางใหเกิความคลองตัวในการบริหารจัดการ และการบริหารตนทุน โดยใช
พนั ก งานของบริ ษั ท ฯ ในการผลิ ต งานส ว นหนึ่ ง และใช ก ารจ า งงานบุ ค ลากรภายนอก
(Outsourcing) อีกสวนหนึ่ง
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4.4.1.2.2.2 ภาวะการแขงขัน
ก. ผูประกอบการ
เนื่องจากพฤติกรรมของผูบริโภคชาวไทยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม หลายคนเริ่มแสวงหา
ขอมูลที่แตกตางที่มีลักษณะตรงตามความชอบของแตละบุคคล และสื่อฟรีทีวีที่มีอยูในปจจุบันก็
ไมสามารถสนองตอบความตองการในการบริโภคขาวสาร และเนื้อหาสาระที่มีลักษณะเฉพาะของ
แตละบุคคลได ดังจะเห็นไดจากในชวงเวลาที่ผานมามีผูประกอบการหลายฝายสนใจเขามาทํา
ธุรกิจโทรทัศนดาวเทียมกันมากขึ้น ในหลากหลายรูปแบบทั้งเพลง ขาวสาร สาระ บันเทิง
แมกระทั่งเปนชองทางขายสินคา จึงทําใหโทรทัศนดาวเทียมกลายเปนธุรกิจที่มีแนวโนมการเติบโต
ไดอีกมาก เนื่องจากเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นทําใหตนทุนในการใหบริการมีแนวโนมต่ําลง สามารถถึง
บริษัทฯ เองก็มีนโยบายที่จะขยายบริการหรือเพิ่ม
จุดคุมทุนไดภายในระยะเวลาไมกี่ป
ชองสัญญาณขึ้นอีก เพื่อตอบสนองความรูปแบบการใชชีวิตของผูบริโภคในยุคปจจุบัน
ข. แนวโนมภาวะการแขงขัน
การใหบริการโทรทัศนผานดาวเทียมเปนแนวโนมใหมที่เกิดขึ้นทั่วโลก เพราะใชงบ
ลงทุนไมสูงนัก เมื่อเทียบกับฟรีทีวีที่มีการใชเงินลงทุนหลายพันลานบาท และโทรทัศนดาวเทียมจะ
มีผูชมชัดเจนกวาฟรีทีวีที่มีผูชมหลากหลายกวา และสามารถหารายไดจากการขายเวลาโฆษณา
จากปจจุบันมูลคาโฆษณาผานฟรีทีวีตกปละ 40,000 ลานบาท ทั้งนี้หากสถานีโทรทัศนดาวเทียม
ทําไดเต็มรูปแบบ จะมีโฆษณาสูงถึงแสนลานบาททั้ง in bound และ out bound
ที่ผานมารูปแบบสื่อสารการตลาดของบรรดาซัปพลายเออรในประเทศไทยจะมีอยู 2
อยาง คือ การสื่อสารผานสื่อ หรือที่เรียกวา Above the line กับการสื่อสารไมผานสื่อ หรือ Below
the line เชน การจัดกิจกรรมการตลาด แตเนื่องจากจากราคาคาโฆษณาที่สูงขึ้นบวกกับ
ขอกําหนด กฎ กติกา ขอหามตางๆนานาที่หามโฆษณาผานสื่อ ทําใหหลายคายหันมาทุมเม็ดเงิน
ไปกับการทํากิจกรรมการตลาดไปยังกลุมเปาหมายแทน ทําใหสัดสวนการใชเงินในชวงที่ผานมา
ขยับมาที่ Below the line เปนตัวเลขที่มากขึ้น เนื่องจากสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดดีกวา อีก
ทั้งยังสามารถสรางยอดขายไดในเวลาเดียวกัน แตเมื่อโทรทัศนดาวเทียมเขามามีบทบาทแลว
บริษัทฯ เชื่อวาสัดสวนการใชสื่อที่เปน Above the line จะหันกลับมาไดรับความนิยมเพิ่มขึ้นแทน
เนื่องจากมีราคาถูกกวากันมาก มิหนําซ้ําจากเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น ทําใหเจาของสินคาสามารถ
ยิงโฆษณาไปยังพื้นที่ที่ตองการไดอีกดวย เพื่อเพิ่มยอดขายในพื้นที่ที่เปนรองคูแขง และจะทําให
แนวรบในเขตตางจังหวัดรอนแรงขึ้นไปอีก เพราะสามารถทําทั้งกิจกรรมการตลาดในพื้นที่และยิง
โฆษณาแบบเจาะจงในพื้นที่นั้นๆ ไดโดยตรง
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4.4.1.2.3 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ
บริษัทฯ ไดรวมเปนพันธมิตรกับผูประกอบการจานดาวเทียมชั้นนําอยาง PSI และ DTV
และอื่นๆ ในอนาคต เพื่อขยายชองทางการรับชมใหถึงกลุมเปาหมาย โดยพยายามลดขอจํากัด
ในเรื่อ งการเขา ถึง สัญญาณการรั บชม ขณะเดีย วกัน บริ ษัท ฯ มีน โยบายที่จ ะเปดชอ งรายการ
เพิ่มเติมในอนาคต เพื่อรองรับความตองการของผูบริโภคในยุคโลกาภิวัตน ทั้งนี้ มีการคัดสรร
บุ ค ลากรทั้ ง เบื้ อ งหน า และเบื้ อ งหลั ง ที่ มี ศั ก ยภาพ มี ค วามเชี่ ย วชาญ และเป น ที่ ย อมรั บ ของ
กลุมเปาหมาย โดยในสวนของบุคลากรเบื้องหนา มุงเนนที่ศิลปน นักแสดง ในสังกัดของกลุม
อารเอส และอีกสวนหนึ่งไดมาจากการ casting นักแสดง และศิลปนอิสระ สําหรับทีมงานผลิตนั้น
ในสวนของการสรางสรรครูปแบบงานและการควบคุมการผลิต เปนการจัดการโดยทีมงานของ
บริษัทฯ สวนของการดําเนินการผลิตอยูในรูปแบบของพนักงานภายในสวนหนึ่ง และอีกสวนหนึ่ง
เปนการจางผลิต
4.4.1.2.4 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
- ไมมี –
4.4.2 ธุรกิจสือ่ วิทยุ
4.4.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
บริษัท สกาย-ไฮ เน็ตเวิรค จํากัด ดําเนินการผลิตรายการวิทยุเพื่อธุรกิจสื่อวิทยุ ทัง้ สิ้น 1
รายการ โดยออกอากาศผานคลื่นความถีร่ ะบบ F.M. จํานวน 1 คลื่น ไดแก คลื่น F.M. 93.0 MHz
โดยเนนการหารายไดจากการขายเวลาโฆษณา และการผลิต Event โดยมีกลุมเปาหมาย และ
รูปแบบรายการ ดังนี้
สถานีวิทยุ
ผูใหสัมปทานคลื่นวิทยุ
วันและเวลาออกอากาศ
สัญญาณสงคลื่นวิทยุครอบคลุม
พื้นที่
คอนเซ็ปทรายการ
กลุมผูฟง เปาหมาย

F.M. 93.0 MHz.
COOL 93 Fahrenheit
สถานีวทิ ยุเสียงจากทหารเรือ
24 ชั่วโมง
กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล
Eco Evolution
นักศึกษา คนทํางาน อายุ 20-34 ป
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COOL93 Fahrenheit ดําเนินตามนโยบายของบริษัทฯในการประกอบกิจการวิทยุเชิง
พาณิชยเต็มรูปแบบ โดยยังคงเนนรักษาความนิยมของสถานีไว และขยายฐานผูฟงใหกวางขึ้น จน
ทําใหในปจจุบัน COOL93 Fahrenheit ยังคงรักษาฐานผูฟงที่ชัดเจน และความนิยมในการรับฟง
ไวได จนสามารถครองความนิยมในอันดับสูงของกลุมเปาหมายจากการสํารวจ ของ Nielsen
Media Research สงผลใหลูกคาบริษัทโฆษณา และบริษัทเจาของสินคา ยังคงความมั่นใจในการ
ใชสื่อโฆษณาของบริษัทตอไป
รูปแบบของรายการวิทยุ
F.M. 93.0 MHz. COOL93 Fahrenheit
จันทร – ศุกร
06.00 - 09.00 น.
09.00 - 12.00 น.
12.30 - 15.00 น.
15.00 - 18.00 น.
20.30 - 23.00 น.
23.00 - 02.00 น.
เสาร - อาทิตย
02.00 - 06.00 น.

PJ
ดนู สิงหเสนี
พิพัฒน วิทยาปญญานนท
วรงคพร วิชัยดิษฐ
ฉัตรชัย เจริญชุษณะ
กัญดา ศรีธรรมนูปถัมภ
รังรอง วัณณรถ
SWEEP MUSIC

COOL93 Fahrenheit คลื่นที่นําเสนอเพลงไทยสากลในแนว EASY LISTENING ที่ไดรับ
การยอมรับจากกลุมผูฟงสูงสุดและเปนรายการวิทยุคลื่นแรกที่สรางปรากฏการณการนําเสนอเพลง
เพราะตอเนื่องมากที่สุด 50 นาที “50 MINUTES MUSIC LONG PLAY“ โดยทุกๆบทเพลงเพราะ
ไดผานการคัดสรรจากผลสํารวจความนิยมของผูฟงอยางแทจริง พรอมดวยทีมพีเจมืออาชีพที่ไดรับ
การยอมรับจากกลุมคนฟง และการจัดกิจกรรมที่ตอบสนองไลฟสไตลและเปดโลกทัศนของกลุม
คนทํางานรุนใหมอยางตอเนื่อง สงผลให COOL93 Fahrenheit เปนคลื่นอันดับ 1 บนหนาปดวิทยุ
ของคนทํางานอยางเปนเอกฉันทจากการสํารวจของ Nielsen Media Research ดวยกลยุทธ
การตลาดที่ไมหยุดนิ่ง
ดวยเหตุนี้ COOL93 Fahrenheit จึงเปนรายการวิทยุยอดนิยมจากการสํารวจความนิยม
บนหนาปด ของ Nielsen Media Research และไดรับความนิยมเปนอันดับ 1 ตอเนื่องยาวนาน
กวา 7 ป ตั้งแตป 2547 จนกระทั่งปจจุบันนี้ (ขอมูลเดือนธันวาคม 2554) ในกลุมรายการวิทยุ
ประเภท Easy listening ของกลุมคนทํางาน (20 – 34 ป)
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4.4.2.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน
4.4.2.2.1 การตลาด
ก. กลยุทธการตลาดและการแขงขัน
1) กลยุทธนโยบายความคุมคา (Value for money)
ในป 2554 บริษัทฯยังคงใชกลยุทธดา นความคุมคา เพื่อสรางประโยชนสูงสุดใหกับ
งบประมาณทีล่ ูกคามีอยูเพือ่ การโฆษณา ในลักษณะของการขายแบบแพ็คเก็จ คือ การขายเวลา
loose spot รวมกับการจัด Activity In Program และ Event Marketing ซึ่งมีผลตอการสงเสริม
การขายอยางเปนรูปธรรมและคุมคาตอการลงทุน
2) กลยุทธการจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย
จากสภาวะการแข งขั น อย างเขม ขน ของธุ รกิจวิท ยุ ที่ตองการสร างความแตกต า งของ
รายการใหเกิดขึ้น เพื่อเสริมสรางมูลคาเพิ่มทั้งตอคลื่นวิทยุและตอลูกคาและสินคาที่รวมกิจกรรม
สงเสริมการขายตางๆ ดังนั้นการขายเวลาโฆษณาอยางเดียวไมเพียงพอตอความตองการของ
ลูกคา และตอการสรางแบรนดของบริษัทฯ และคลื่น ดวยเหตุนี้ทางบริษัทฯ จึงมีการปรับปรุงกล
ยุท ธก ารดําเนิ นการใหความสํา คั ญกับการจัดกิ จกรรมสง เสริมการขาย โดยมีก ลยุท ธก ารเปน
พันธมิตรทางธุรกิจ (Synergy) กับพันธมิตรในดานตางๆ โดยการเขารวมเปน Media Partner
ใหกับกิจกรรมหรือคอนเสิรตที่มีกลุมลูกคาเปาหมายเดียวกัน รวมถึงการเพิ่มมูลคาของสินคาโดย
มีกิจกรรมสงเสริมการขายที่ทํารวมกันระหวางรายการและผูฟง
กิจกรรมสงเสริมการขายทั้งหมดนี้ บริษัทฯจะเนนกิจกรรมที่มีคุณภาพที่สามารถใหสาระ
และบันเทิงกับผูรวมกิจกรรมและในขณะเดียวกันยังสามารถตอบสนองนโยบายการตลาดของ
ลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความชัดเจนและตรงกับกลุมเปาหมาย สงผลใหบริษัทฯ สามารถ
สรางรายไดจากการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายใหกับลูกคาไดอีกทางหนึ่ง
นอกจากนี้แลวบริษัทฯ ยังใชศักยภาพของฝายโฆษณาและประชาสัมพันธของบริษัท อาร
เอส จํากัด (มหาชน) เพื่อเผยแพรกิจกรรมของรายการวิทยุในสังกัด และกิจกรรมของลูกคาใหเปน
ที่ยอมรับและรูจักอยางแพรหลาย ทั้งในรูปแบบขาวประชาสัมพันธและการโฆษณาในสื่ออื่นๆ เชน
รายการโทรทัศน, นิตยสาร, สื่อกลางแจง, สื่อเคลื่อนที่ ฯลฯ อีกดวย
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3) กลยุทธการใหบริการวางแผนโฆษณา
บุคลากรของบริษัทฯ เปนผูที่อยูในสายงานวิทยุมาเปนเวลานาน มีความรูและความเขาใจ
ในธุรกิ จสื่อวิท ยุเ ปนอยางดี สามารถใหคําปรึกษากั บลูกคาในการวางแผนการบริ หารสื่อใหมี
คุณภาพมากที่สุด และการเลือกซื้อเวลาหรือแพ็คเกจโฆษณาที่เหมาะสมกับวัตถุประสงคของ
ลูกคาและกลุมผูฟงรายการ บริษัทฯมีการวางแผนโฆษณาโดยสรางสรรคกิจกรรมพิเศษเฉพาะกิจ
เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาและขอจํากัดของสินคาแตละประเภท ซึ่งบริษัทฯ ไดใช
นโยบายการเปนคูคารวมกับผลิตภัณฑในการวางแผนโฆษณาเชนนี้กับสินคาทุกรายที่สนับสนุน
รายการ เพื่อสรางแรงจูงใจและเกิดความคุมคาสูงสุดในการเลือกใชบริการสื่อของบริษัทฯ
ข. ลักษณะลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย
1) กลุมลูกคาเปาหมาย
•

บริษัทโฆษณา (Agency)

•

บริษัทเจาของสินคา (Direct Customer)

2) กลุมผูฟง เปาหมาย
93.0 MHz. COOL93 FAHRENHEIT : กลุมนักศึกษาและคนทํางานทั้งชายและหญิง
อายุระหวาง 18-35 ป
ค. ชองทางการจําหนาย
ในป พ.ศ.2554 การขายเวลาของธุรกิจสื่อวิทยุจะขายใหบริษัทโฆษณาคิดเปนรอยละ
60 และขายโดยตรงใหบริษัทเจาของสินคาคิดเปนรอยละ 40 ของยอดขายทั้งหมด
4.4.2.2.2 ภาวะการแขงขัน
ก. ผูประกอบการ
ผูประกอบการสถานีวทิ ยุที่ดําเนินรายการเพลงไทยสากลเปนหลัก และมีกลุมผูฟง
เปาหมายใกลเคียงกันมีอยู 3 รายการดังแสดงในตารางดานลาง
สถานีวิทยุ
F.M. 89.0 Chill FM
F.M. 93.0 Cool93
F.M. 103.5 FM ONE
F.M. 106.5 Green Wave

วัยรุน
10-18 ป

นักศึกษา
15-25 ป

วัยทํางาน
ผูใหญ
18-35ป
25-45 ป
คูแขง
สกาย-ไฮเน็ตเวิรค สกาย-ไฮเน็ตเวิรค
คูแขง
คูแ ขง
คูแขง
คูแ ขง
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ข. แนวโนมภาวะการแขงขัน
การแขงขันของธุรกิจสื่อวิทยุยังคงมีอยูสูงเนื่องจากงบประมาณโฆษณาที่มีจํากัด ทําให
ลู ก ค า จะเลื อ กซื้ อ เวลาโฆษณาจากรายการวิ ท ยุ ที่ ไ ด รั บ ความนิ ย มสู ง เป น ป จ จั ย หลั ก แต ใ น
ขณะเดียวกัน กลยุทธดานราคานั้นก็มีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อโฆษณาสูง เนื่องดวยจะทํา
ใหลูกคาสามารถไดเวลาโฆษณามากขึ้น หรือ ไดรูปแบบโฆษณาที่หลากหลายทั้งนี้ขึ้นอยูกับกล
ยุทธการขายของแตละบริษัทที่จะจูงใจใหลูกคาเห็นวาคุมคากับเงินที่ใชไปสูงที่สุด
4.4.2.3 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ
ก. นักจัดรายการวิทยุ (พีเจ) และบุคลากรฝายผลิตและสรางสรรค
บริษัทฯ ไดสรางนวัตกรรมใหมของวงการวิทยุโดยการใชกลยุทธการตลาดแบบใหม “ PJ
MARKETING”
จากการประสบความสํ า เร็ จ ในการผลิ ต รายการวิท ยุ ข องคลื่ น COOL93
Fahrenheit และคลื่นอื่นๆ ในเครือบริษัทฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดรายการจากเดิมจาก DJ
เขาสูยุคของ PJ (Program Jockey) ที่นักจัดรายการวิทยุแตละคนจะตองเพิ่มศักยภาพของตนเอง
ใหมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะจะตองมีเรื่องของความรูเบื้องตนทางการตลาด และรูจักการใชเทคโนโลยี
ใหเกิดประโยชนสูงสุด ซึ่งนักจัดรายการในยุค PJ MARKETING จะเปนผูมีสวนสําคัญในการสราง
ความนิยมใหแกสถานี ตองเปนบุคคลที่มีความสามารถในการโตตอบกับผูฟงและมีความรูเกี่ยวกับ
เพลงและหลักการทางการตลาดในเบื้องตนเปนอยางดี อีกทั้งยังตองผานการฝกอบรม พัฒนา
ความรูดานเทคโนโลยี เพื่อสามารถใชเครื่องมือและ Software ทันสมัยไดอยางคลองตัว สามารถ
ดําเนินรายการตามรูปแบบของรายการที่วางไวใหสอดคลองกับรสนิยมของกลุมฟงเปาหมาย และ
ปจจุบันนักจัดรายการของบริษัทฯ ยังตองเปนผูมีทักษะในการเปนผูดําเนินรายการภาคสนามใน
การจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย เพื่อรองรับงานกิจกรรมพิเศษเพื่อสงเสริมการขายอีกทางหนึ่งดวย
ข. ระบบการออกอากาศ
บริษัทไดเลือกใชระบบคอมพิวเตอรในการควบคุมการออกอากาศแบบอัตโนมัติซึ่งเปน
เทคโนโลยีที่เปนมาตรฐานสากล และมีการอัพเดทซอฟแวรอยางตอเนื่อง เพื่อความทันสมัย และ
คุณภาพในการออกอากาศมากที่สุด
4.4.2.4 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
- ไมมี –
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4.4.3 ธุรกิจสื่อในหางโมเดิรนเทรด
4.4.3.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
4.4.3.1.1 ธุรกิจสื่อ P.O.P. RADIO
บริษัท อารเอส อินสโตร มีเดีย จํากัด เปนผูดําเนินการผลิตรายการวิทยุ P.O.P. Radio
หรือสื่อวิทยุ ณ จุดขาย โดยเปนผูไดรับสัมปทานในดานเสียงแตเพียงผูเดียวในหางโมเดิรนเทรด
โดยผลิตรายการจํานวน 3 สถานี ไดแก TESCO LOTUS FM TOPS RADIO และ BIG C
STATION ซึ่งทั้ง 3 คลื่นเนนการหารายไดจากการขายเวลาโฆษณา โดยมีกลุมเปาหมายแตกตาง
กันตามรูปแบบรายการที่ชัดเจน ดังนี้

สถานีวิทยุ
หาง
จํานวนสาขา
วันและเวลา
ออกอากาศ

TESCO LOTUS
LOTUS EXPRESS
677 สาขา

TESCO LOTUS
09.00-23.00 น.
LOTUS EXPRESS
24 ชั่วโมง
สัญญาณสง
62 จังหวัด
คลื่นวิทยุ
รวม กรุงเทพฯ
ครอบคลุมพืน้ ที่ ปริมณฑลและ
ตางจังหวัด
คอนเซ็ปท
Easy Listening
รายการ
มีสาระและบันเทิง

TOPS

BIG C

127 สาขา

127 สาขา

12-24 ชั่วโมง

12-15 ชั่วโมง

35 จังหวัด
18 จังหวัด
รวม กรุงเทพฯ
รวม กรุงเทพฯ
ปริมณฑลและ
ปริมณฑลและ
ตางจังหวัด
ตางจังหวัด
Easy Listening + ครอบครัวทันสมัย
Modern trendy
shopสนุก พรอม
สาระและบันเทิง
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สถานีวิทยุ
กลุมเปาหมาย

แมบาน คนทํางาน
และ ครอบครัว
อายุ 25 – 40 ป
ชาย 25%
หญิง 75%

นักศึกษา และ
คนทํางาน
อายุ 20 – 35 ป
ชาย 25%
หญิง 75%

คนทํางาน และ
ครอบครัวทันสมัย
อายุ 21 – 34 ป
ชาย 24%
หญิง 76%

ในการดําเนินการผลิตรายการวิทยุเสียงตามสายภายในหางทั้ง 3 หาง เพลงที่ใชเปดจะ
เปนเพลงสไตล Easy Listening ที่ฟงแบบสบายๆ และมีเพลงสนุกๆ สอดแทรกพอเปนสีสันเพราะ
ในการผลิตรายการวิทยุเสียงตามสาย (P.O.P. Radio) นั้น บริษัทฯ ถือวาเปนสื่อชองทางใหมที่มี
ความสามารถในการเชื่อมการโฆษณาประชาสัมพันธสินคาระหวาง Above the Line และ Below
the Line ไดอยางมีประสิทธิภาพ
หลักการบริหาร P.O.P. Radio ตองคํานึงถึงกลุมลูกคาที่เดินช็อปปงในหางเปนสําคัญและ
จะตองสรางบรรยากาศใหผูฟงเดินอยูในหางใหนานที่สุดเทาที่จะทําได พรอมทั้งสรางสีสันที่กระชับ
และงายตอการจดจํา ในปจจุบันรายการที่บริษัทฯไดผลิตใหกับทั้ง 4 หางนั้นมีรูปแบบที่ชัดเจนจน
เปนที่สนใจของลูกคาที่เดินช็อปปงในหางเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเมื่อดูจากผลการสํารวจของบริษัท
นีลเส็น (ประเทศไทย) จํากัด เมื่อป 2550 มีผูรูจักสื่อดังกลาวเพียง 66% และจากผลการสํารวจ
ประจําเดือนสิงหาคม 2552 ผลปรากฏวาลูกคาที่เดินชอปปงในหางตางๆ นั้น รูจักสื่อวิทยุเสียง
ตามสายภายในหาง P.O.P. Radio เพิ่มมากขึ้นเปน 78% หรือจํานวน 8 ใน 10 คน สามารถรับรู
สื่อโฆษณานี้ได
ผลจากการสํารวจของบริษัท นีลเส็น (ประเทศไทย) จํากัด ยังสามารถประเมินไดวามีผูรับ
ฟงรายการวิทยุ P.O.P. Radio ในอัตราหมุนเวียนกวา 21 ลานคนทั่วประเทศ ซึ่งเปนการวัดจาก
จํานวนใบเสร็จกวา 31 ลานใบเสร็จที่เกิดขึ้นจากการจับจายซื้อของใน 3 หางหลัก คือ TESCO
LOTUS TOPS และ BIG C จากสถิติคนเดินหาง 2-3 ครั้ง / เดือน ซึ่งสงผลใหลูกคาบริษัทโฆษณา
และบริษัทเจาของสินคามีความเชื่อมั่นในสื่อประเภทวิทยุเสียงตามสาย (P.O.P. Radio) สูงขึ้น
และสนใจซื้อเวลาโฆษณายาวถึงสิ้นป 2554
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รูปแบบรายการในแตละหาง
1. หาง TOPS
บริษัทฯ ไดดําเนินการผลิตรายการใหกับหาง TOPS โดยไดคํานึงถึงกลุมลูกคาที่เดินช็อป
ปงภายในหางรวมถึงระยะเวลาในการเดิน และ Concept ของหางเปนสําคัญ ซึ่งในปจจุบันหาง
TOPS มีทั้งหมด 3 ประเภท คือ Tops Supermarket, Tops Market และ Tops Daily ทั้งนี้บริษัท
ฯ ไดกําหนดรูปแบบของรายการดังรายละเอียดตอไปนี้
1.1 Tops Supermarket
รายการที่นําเสนอเพลงไทยสากลในแนว Easy Listening โดยมีดีเจเปนผูนําเสนอรายการ
ซึ่งแบงออกเปน 2 รูปแบบ คือ รูปแบบรายการสด และรูปแบบรายการบันทึกซีดี
1.2 Tops Market
รูปแบบรายการของ Tops Market เนนเปดเพลงสากล100% โดยมีดีเจนําเสนอเปน
ภาษาไทย 30% และภาษาอังกฤษ 70% ผานรูปแบบรายการสดและรายการบันทึกซีดีเชนเดียวกับ
Tops Supermarket
1.3 Tops Daily
รูปแบบรายการ สั้นกระชับ เนนเพลงฮิต สลับโปรโมชั่น และสปอต โดยไมมีดีเจ เนนความ
หลากหลายของของรายการ เนื่องจากกลุมเปาหมาย ในชุมชนมีความหลากหลายผานรูปแบบ
รายการบันทึกซีดี
2. หาง TESCO LOTUS
บริษัทฯ ไดดําเนินการผลิตรายการใหกับหาง TESCO LOTUS โดยคํานึงถึงกลุมลูกคา
ที่เดินช็อปปงภายในหางรวมถึงระยะเวลาในการเดิน และ Concept ของหางเปนสําคัญ ซึ่งใน
ปจจุบันหาง TESCO LOTUS มีทั้งหมด 4 ประเภท คือ Hyper Market, Value Market, Super
Market และ Lotus Express
ความโดดเดนของรายการในหาง TESCO LOTUS นั้นอยูที่ดีเจที่ดําเนินรายการในรูปแบบ
การจัดรายการคู ชาย – หญิง และการเปดเพลงไทยสากลทั้งหมด (ยกเวนสาขาในสวนภูมิภาคจะ
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มีเพลงลูกทุงผสมเขาไปดวยชั่วโมงละ 1 – 2 เพลง) ซึ่งถือวาเปนจุดเดนและเปนการสรางความ
แตกตางจากหางอื่นๆ
รายการในหาง TESCO LOTUS แบงการผลิตออกเปน
1. Hyper Market, Value Market, Super Market
2. Lotus Express
3. Lotus Plus & Community
นอกจากนี้รายการในหาง TESCO LOTUS ยังเพิ่มความโดดเดนดวยการแยกผลิต
ออกเปนภูมิภาคดวย ไดแก ภาคกลาง, ภาคเหนือ, ภาคอีสาน และภาคใต ไมวาจะเปนสวนของ
Jingle ที่ใชเปนภาษาทองถิ่น ดนตรีประกอบเปนดนตรีพื้นบาน อีกทั้งยังมีการสอดแทรกเพลง
ลูกทุงที่มีภาษาของทองถิ่นนั้นๆ เขาไปดวยสงผลใหรายการดังกลาวสามารถเขาถึงกลุมผูฟงได
มากยิ่งขึ้น
3. หาง BIG C
บริษัทฯ ไดดําเนินการผลิตรายการใหกับหาง BIG C โดยคํานึงถึงกลุมลูกคาที่เดินช็อป
ปงภายในหางรวมถึงระยะเวลาในการเดิน และ Concept ของหางเปนสําคัญ หาง BIG C มี 2
ประเภท คือ หาง BIG C ขนาดใหญ และหาง BIG C ขนาดเล็ก ผลิตรายการเปนรูปแบบบันทึกซีดี
ความยาวตั้งแต 12 – 15 ชั่วโมงตามเวลาเปด – ปดของแตละสาขา
สําหรับรูปแบบรายการจะเนนการเปดเพลงไทยสากลที่มีจังหวะสนุกสนานผสมผสานไป
กับเพลงสไตล Easy Listening และเพิ่มความโดดเดนดวยดีเจที่มีชื่อเสียง และเนื้อหาที่ทันสมัย
นาสนใจ รวมถึงบทเพลงที่อยูในรายการจะเนนความ ทันสมัยของครอบครัวยุคใหม
4.4.3.1.2 ธุรกิจสื่อ IN-STORE TELEVISION
IN-STORE TELEVISION นําเสนอสื่อโฆษณาที่มุงเนนการสรางความแตกตางจากคูแขง
ไมวาจะเปนรูปแบบการนําเสนอสื่อ In Program และ ดานระบบ Software การออกอากาศ ให
สอดคลองกับเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นในปจจุบัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ดาน Production
1. พัฒนารูปแบบการนําเสนอ (In-program)
• รูปแบบ Content ใหมๆ ตามความตองการของกลุมเปาหมาย
• โปรโมชั่นราคาสินคาใหมๆ รายอาทิตย
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• การใชสื่อ Interactive เชน SMS ในการสรางความใกลชิดกับกลุมเปาหมาย
2. ประชาสัมพันธสื่อ โดยจัดกิจกรรมที่รวมกับ จอ LCD ดังนี้
• แจก Gift Voucher เชน บัตรสปา บัตรรานอาหาร และ บัตร Concert
• จัดภาพยนตรรอบพิเศษสําหรับลูกคาที่เลนกิจกรรมผานสื่อ
ดาน System
1. เริ่มพัฒนาการใชระบบรับสงขอมูลแบบเปดโดยผานระบบ VPN สงผลใหรับสงขอมูล
และระบบไมสามารถถูกโจมตีจากภายนอกได
2. ปรับ Software การออกอากาศใหมีความสามารถมากขึ้น เชน สามารถ Update
Feed ขาว และปรับระดับเสียงตามชวงเวลาได
การควบคุมทางไกลผาน ADSL (VPN) เปนนวัตกรรมเชิงกลยุทธเพื่อตอบโจทยทาง
การตลาดสําหรับลูกคาที่ตองการสื่อที่มีความฉับไวในการเปลี่ยนแปลงสปอตโฆษณาไดอยาง
รวดเร็ว ปลอดภัย และแมนยําเพื่อเสริมศักยภาพความเปนสื่อ ณ จุดขายไดอยางแทจริง
4.4.3.1.3 ธุรกิจสื่อ CITY BUS
สื่อ City Bus เปนสื่อในรถโดยสารประจําทาง มีเปาหมายผูบริโภคที่ใชเวลาเดินทางโดยรถ
โดยสารประจําทาง ซึ่งมีผูใชบริการมากกวา 1.2 ลานคน / เดือน
ลักษณะผลิตภัณฑ
1. จํานวนรถเมลปรับอากาศ NGV จํานวน 49 คัน ที่ใหบริการ 24 ชั่วโมง โดยมีเสนทาง
การวิ่งรถระหวางใจกลางเมือง สูชานเมือง โดยมีสัดสวนผูใชบริการกลุมผูหญิง 55% กลุมผูชาย
45% อายุ 21 – 30 ป วัยทํางานเปนหลัก และกลุมนักศึกษา เปนกลุมรอง สถิติใชเวลาการโดยสาร
บนรถเฉลี่ยอยูที่ 30 นาที – 1 ชั่วโมง ในอัตราการเดินทาง 4-5 ครั้ง / สัปดาห
2. การติดตั้งจอ TV ขนาด 19” จํานวน 4 จอ / คัน รวมทั้งสิ้น 196 จอ โดยมี Content รวม
รายการทั้งสิ้น 1 ชั่วโมง ที่ประกอบดวย เพลง ภาพยนตร กีฬาและบันเทิง เปนหลัก เปดสลับกับ
สินคาโฆษณา เปดสลับวนทั้งวัน เพื่อใหผูโดยสารไดรับความเพลิดเพลินตลอดระยะเวลาการ
เดินทางบนถนนที่มีการจราจรที่ติดขัดรายวัน
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3. ลูกคาที่เปนสปอนเซอรหรือซื้อสื่อโฆษณา สามารถโฆษณาสินคาโดยการ wrap ตัว
รถเมล โฆษณาหลังเบาะที่นั่งผูโดยสาร จํานวน 26 ที่นั่ง / คัน และการโฆษณาผานจอ Digital TV
ซึ่งเปนแนวทางในการเจาะตลาดโดยตรงกับกลุมผูบริโภคที่มีการเดินทางประจําวันทั้งบนทองถนน
และบนรถเมลทั้ง 2 ชองทาง
4.4.3.2 การตลาดและสภาวะการแขงขัน
4.4.3.2.1 การตลาด
ก. กลยุทธการตลาด
1) กลยุทธนโยบาย Monopolistic Partnership
บริษัทฯ ใชกลยุทธการทํางานแบบ Monopolistic Partnership และการปรับราคาสื่อ
โฆษณาให เ หมาะสมตามสภาวะและกลไกของเศรษฐกิ จ เพื่ อ สร า งประโยชน สู ง สุ ด ให กั บ
งบประมาณที่ลูกคามีอยูเพื่อการโฆษณาในลักษณะของการขายแบบแพ็คเก็จในอัตราพิเศษคือ
การขายเวลา loose spot รวมถึงการจัด Activities & Events Marketing ในหางฯ การเปดโอกาส
ใหลูกคารายใหมไดทดลองลงสื่อโฆษณาเพื่อวัดประสิทธิภาพของสื่อโดยไดทําการวัดผลโดยได
มอบหมายใหบริษัท นีลเส็น (ประเทศไทย) จํากัดทําการสํารวจการรับรูและประสิทธิภาพของสื่อ
P.O.P. Radio ซึ่งจากการประเมินผลสามารถวัดไดวาสื่อ P.O.P. Radio สามารถสรางการรับรูถึง
78% และยังเปนสื่อที่สามารถจูงใจใหเกิด brand switching หรือสามารถสรางแรงจูงใจใหเกิด
พฤติกรรมในการปรับเปลี่ยนการซื้อจากแบรนดสินคาที่ผูเดินหางตั้งใจซื้อเปนการตัดสินใจซื้ออีก
แบรนดสินคาที่สื่อ P.O.P. Radio โฆษณาอยูได และในสวนของสื่อ In-store TV ยังเนนการวางให
สื่อนี้เปนสื่อประชาสัมพันธในเชิง PR เปนหลัก และสื่อ City Bus เปนสื่อที่สามารถมาตอยอดธุรกิจ
ใหมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้น
จากกลยุทธดังกลาว ทางบริษัทฯไดรับความไววางใจจากลูกคาและผูสนับสนุนใหจัด
กิจกรรมภายใตงบประมาณที่คุมคา โดยการเซ็นสัญญาลงโฆษณายาวตลอดป
2) กลยุทธการจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย
เพื่อใหสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันที่มีการแขงขันอยางเขมขนของสื่อ Instore และการขายเวลาโฆษณาอยางเดียวไมเพียงพอตอความตองการของลูกคา
ดังนั้นการขายสื่อโฆษณาผนวกกับกิจกรรมสงเสริมการขายเพื่อเสริมสรางมูลคาเพิ่มทั้งใน
สวนของทั้งสื่อ P.O.P. Radio In-store TV และ City Bus จึงมีความจําเปนตอลูกคาและสินคาที่
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รวมกิจกรรมสงเสริมการขายตางๆ และการสรางแบรนดของบริษัทฯ ดวยเหตุนี้ทางบริษัทฯจึงมีการ
ปรับปรุงกลยุทธการดําเนินการใหความสําคัญกับการจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย โดยมีกลยุทธ
การวางตัวเปนพันธมิตรทางธุรกิจ (Monopolistic partnership) กับพันธมิตรในดานตางๆ และนํา
กิจกรรมหรือคอนเสิรตที่มีของกลุมลูกคาเปาหมายเดียวกัน ลงในหาง 4 เครือหลัก และผานรถเมล
ที่สูสายตาผูใชบริการบนถนนอีกมากมาย
กิจกรรมสงเสริมการขายทั้งหมดนี้ บริษัทฯจะเนนกิจกรรมที่มีคุณภาพที่สามารถใหสาระ
และบันเทิงกับผูรวมกิจกรรมและในขณะเดียวกันยังสามารถตอบสนองนโยบายการตลาดของ
ลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยในสวนนี้ทางบริษัทฯมีหนวยงาน Marketing Department ที่
ดูแลรับผิดชอบกลยุทธทางการตลาด และ นําเสนองานกิจกรรมพิเศษเพื่อสงเสริมการขายใหกับ
ลูกคา ทําใหกิจกรรมที่จัดมีความชัดเจนและตรงกับกลุมเปาหมายสงผลใหบริษัทฯสามารถสราง
รายไดจากการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายใหกับลูกคาไดอีกทางหนึ่ง
3) กลยุทธการใหบริการวางแผนโฆษณา
บุคลากรของบริษัทฯเปนผูที่อยูในสายงาน In-store Media มาเปนเวลานาน มีความรูและ
ความเขาใจในธุรกิจสื่อ P.O.P. Radio และ In-store TV เปนอยางดีสามารถใหคําปรึกษากับลูกคา
ในการวางแผนการบริหารสื่อใหมีคุณภาพมากที่สุดและการเลือกซื้อเวลาหรือแพ็คเกจโฆษณาที่
เหมาะสมกับวัตถุประสงคของลูกคาและกลุมผูฟงรายการ P.O.P. Radio ที่หางฯ
สวนในสื่อดานของ City Bus ดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และทีมงานที่มีความชํานาญอยาง
สูง ประกอบดวย รายการ Content ที่เขมแข็ง จะสามารถทําใหสื่อนี้ประสบความสําเร็จอยาง
แนนอนในอนาคต
บริษัทฯมีการวางแผนโฆษณาโดยสรางสรรคกิจกรรมพิเศษเฉพาะกิจ เพื่อตอบสนอง
ความตองการของลูกคาและขอจํากัดของสินคาแตละประเภท ซึ่งบริษัทฯไดใชนโยบายการเปนคู
คารวมกับผลิตภัณฑในการวางแผนโฆษณาเชนนี้กับสินคาทุกรายที่สนับสนุนรายการเพื่อสราง
แรงจูงใจและเกิดความคุมคาสูงสุดในการเลือกใชบริการสื่อของบริษัทฯ
ข. ลักษณะลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย
1) กลุมลูกคาเปาหมาย
• บริษัทโฆษณา (Agency)
• บริษัทเจาของสินคา (Direct Customers)
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ค. ชองทางการจําหนาย
การขายเวลาของธุรกิจสื่อวิทยุ P.O.P. Radio และ In-store TV จะขายใหบริษัท
โฆษณาคิดเปนรอยละ 30 และขายโดยตรงใหบริษัทเจาของสินคาคิดเปนรอยละ 70 ของยอดขาย
ทั้งหมด
4.4.3.2.2 สภาวะการแขงขัน
ก. ผูประกอบการ
ผูประกอบการธุรกิจสื่อโฆษณาใน In-store ประกอบดวย 4 รายหลัก
สถานีวิทยุ
P.O.P. RADIO
IN-STORE
TELEVISION
VISUAL AD
SHELF
TALKER
DEMO
TESTING

TESCO LOTUS
RS IN-STORE
MEDIA
VGI

TOPS
RS IN-STORE
MEDIA
RS IN-STORE
MEDIA

BIG C
RS IN-STORE
MEDIA
RS IN-STORE
MEDIA
VGI

ACT MEDIA

ACT MEDIA

DEMO POWER

DEMO POWER

VGI
DEMO POWER

สวนในสื่อ City Bus มีผูประกอบการรายใหญที่ถือวาเปนคูแขงโดยตรงคือ บริษัท Plan B
ที่ มี ก ารดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ แบบเดี ย วกั น และมี ป ริ ม าณรถและสายรถที่ มี เ ส น ทางการวิ่ ง มากกว า
เนื่องจากไดเขามาดําเนินธุรกิจนี้มามากกวา 7 ป
ค. แนวโนมการแขงขัน
การแขงขันของธุรกิจสื่อในหางโมเดิรนเทรด เพิ่มความรุนแรงมากขึ้นเนื่องจาก
งบประมาณโฆษณาที่มีจํากัด ทําใหลูกคาสามารถที่จะเลือกซื้อโฆษณาจากสื่อในหางที่สามารถ
สรางยอดขายโดยตรงไดมากขึ้น แตในขณะเดียวกัน กลยุทธดานราคานั้นก็มีความสําคัญตอการ
ตัดสินใจซื้อโฆษณาสูง เนื่องดวยจะทําใหลูกคาสามารถไดเวลาโฆษณามากขึ้นหรือไดรูปแบบ
โฆษณาที่หลากหลาย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับกลยุทธการขายของแตละบริษัทที่จะจูงใจใหลูกคาใหเห็นวา
คุมคากับเงินที่ใชไปสูงที่สุด
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ลักษณะการประกอบธุรกิจแตละสายผลิตภัณฑ

4.4.3.3 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ
ก. นักจัดรายการ P.O.P. Radio และบุคลากรฝายผลิตและสรางสรรค
ในปจจุบันบริษัทฯ มีจํานวนนักจัดรายการวิทยุ (DJ) ทั้งหมด 40 คน ซึ่งนักจัดรายการ
สามารถดําเนินรายการตามรูปแบบของรายการ P.O.P. Radio ที่วางไวใหเหมือนกับการจัดสดจริง
และรสนิยมของกลุมฟงเปาหมาย และปจจุบันนักจัดรายการของบริษัทฯ ยังตองเปนผูมีทักษะใน
การเปนผูดําเนินรายการภาคสนามในการจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย เพื่อรองรับงานกิจกรรม
พิเศษเพื่อสงเสริมการขายอีกทางหนึ่งดวย
4.4.3.4 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
-ไมมี -
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5.

ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ

ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ

ทรัพยสินหลักที่ใชในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอย (กลุมอารเอส) มีมูลคา
ตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ดังตอไปนี้
5.1

ที่ดิน

สํ า หรั บ บริ ษั ท ฯและบริ ษัท ย อ ยอื่ น ๆ ได ทํา การเชา ที่ดิ น เพื่ อ ใชใ นการประกอบธุ รกิ จ จาก
บริษัท เชษฐโชติศักดิ์ จํากัด จัดเปนรายการระหวางกันดังรายละเอียดแสดงในหัวขอ 10 นอกจากนี้
ในป 2554 บริษัทยอยไดทําการเชาที่ดินจากบุคคลอื่นนอกกลุมดังรายละเอียดตอไปนี้
ที่ตั้ง
1. เลขที่ 48/18 ซอย
ลาดพราว 15 แขวง
จอมพล เขตจตุจักร
กทม.
2. 1706 ถ.บางนาตราด กม.4 แขวง
บางนา เขตบางนา
กทม.
หมายเหตุ *

5.2

ผูเชา
บจ. โพเอมา*

บจ. เอส-วัน สปอรต
(เดิมชื่อ : บจ.อารเอส
เฟรชแอร)

อายุสัญญา
8 ป 3 เดือน
(สิ้นสุดสัญญา
เดือน
สิงหาคม 2556)
9 ป
(สิ้นสุดสัญญา
เดือน
ธันวาคม 2559)

คาเชา /เดือน (บาท)
40,000 – 45,000

200,000 – 264,500

ปจจุบันใหบริษัท ไอเดีย เพาเวอร จํากัด (เดิมชื่อ: บริษัท นิวส เจนเนอเรชั่น จํากัด) เชาชวงตอ ใน
ราคาเหมารวมเชาที่ดินและอาคาร 100,000 บาท/เดือน

อาคารสํานักงาน

สํ า หรั บ อาคารสํ า นั ก งานเพื่ อ ใช ใ นการประกอบธุ ร กิ จ ของกลุ ม อาร เ อส มี ร ายละเอี ย ด
ดังตอไปนี้

ที่ตั้ง
1. อาคารเลขที่ 431/2-4 และ
อาคารบริเวณใกลเคียงในซอย
ลาดพราว 15 เขตจตุจักร กทม.
2. อาคาร เลขที่ 48/18 ซอย
ลาดพราว 15 เขตจตุจักร กทม.

บริษัทฯ

เจาของ

มูลคาตาม
บัญชี
ป 2554
(ลานบาท)
0.15

บจ. โพเอมา *

เจาของ

1.16

ผูถือกรรมสิทธิ์

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน
ไมมี

ไมมี
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ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ

ที่ตั้ง

ผูถือกรรมสิทธิ์

3. อาคาร เลขที่ 1706
ถ.บางนา-ตราด กม.4 แขวงบาง
นา เขตบางนา กทม.

บจ. เอส-วัน สปอรต
(เดิมชื่อ :
บจ.อารเอส เฟรชแอร)

หมายเหตุ *

5.3

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์
เจาของ

มูลคาตาม
บัญชี
ป 2554
(ลานบาท)
2.54

ภาระผูกพัน
ไมมี

ปจจุบันให บริษัท ไอเดีย เพาเวอร จํากัด (เดิมชื่อ: บริษัท นิวส เจนเนอเรชั่น จํากัด) เชาชวงตอ ใน
ราคาเหมารวมเชาที่ดินและอาคาร 100,000 บาท/เดือน

อุปกรณ
อุปกรณหลักทีใ่ ชในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และ บริษัทยอย มีดังนี้

เจาของ

บจ. จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย

อุปกรณหองบันทึกเสียง
อุปกรณในการตัดตอ และอื่นๆ
อุปกรณคอมพิวเตอร

มูลคาตาม
บัญชี
ป 2554
(ลานบาท)
14.28

เจาของ

0.45

ไมมี

บจ. สกาย-ไฮ เน็ตเวิรค

อุปกรณหองบันทึกเสียง

เจาของ

0.44

ไมมี

บจ. อารเอส
อินสโตร มีเดีย
บจ. เอส-วัน สปอรต
(เดิมชื่อ : บจ.อารเอส
เฟรชแอร)
บจ. อารเอส อินเตอร
เนชั่นแนล บรอดคาสติ้ง
แอนด สปอรต แมเนจ
เมนท
บจ. ยาค

จอแอลซีดี เครื่องเลนดีวีดี
และอื่นๆ
สนามและอุปกรณสนาม
ฟุตบอล

เจาของ

2.50

ไมมี

เจาของ

2.16

ไมมี

อุปกรณตั้งศูนยถายทอดสด

เจาของ

15.96

ไมมี

อุปกรณตั้งศูนยถายทอดสด

เจาของ

5.40

ไมมี

บริษัท
บริษัทฯ

อุปกรณและเครื่องจักร

ลักษณะ
กรรม
สิทธิ์

ภาระ
ผูกพัน
ไมมี
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5.4

ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ

สัมปทานและสัญญาเชาวิทยุ
บริษัทยอย แหงหนึ่งไดทําสัญญาเชาสถานีวิทยุจากบริษัทภายนอก ตามรายละเอียดดังนี้
สถานี

เจาของสถานี

ชวงเวลาตามสัญญาเชา

F.M. 93.0 MHz สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยาน

1 มกราคม 55 – 31 ธันวาคม 56

F.M. 88.0 MHz สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ 11 เชียงใหม

1 มกราคม 55 – 31 ธันวาคม 56

5.5

สัญญาเชาโทรทัศน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ ไดเชาเวลากับสถานีโทรทัศนและบริษัทภายนอกเพื่อ
ออกอากาศรายการโทรทัศน ตามรายละเอียดดังนี้

สถานี

เจาของสถานี

1. สถานีโทรทัศนชอง 5

สถานีวทิ ยุโทรทัศนกองทัพบก

2. สถานีโทรทัศนชอง 7

บจ. กรุงเทพโทรทัศนและวิทยุ

3. สถานีโทรทัศนชอง 9

บมจ. อสมท

4. สถานีโทรทัศนผานดาวเทียม

บมจ. ไทยคม

ณ วั นที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษั ทฯ ทํา สัญญาเชา กับสถานี โทรทัศน โดยมี หนังสื อค้ํา
ประกัน (L/G) ออกโดยธนาคารพาณิชย รวมเปนจํานวน 15.83 ลานบาท
5.6

สัมปทานสื่อในธุรกิจโมเดิรนเทรด

บริ ษั ท ในเครื อแห ง หนึ่งไดทํา สัญญาบริการพื้น ที่เ พื่ อ การบริ ห ารสื่ อ ในรู ปแบบต า งๆ ใน
โมเดิรนเทรด กับบริษัทภายนอก โดยมีอายุสัญญา 1-3 ป
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5.7

ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ

เครื่องหมายการคา/บริการ

บริษัทฯจดทะเบียนเครื่องหมายการคา/บริการ “RS” จํานวน 4 แบบ โดยวันที่จดทะเบียน
เปนเครื่องหมายการคา/บริการของบริษัทฯ ไดแก วันที่ 29 มีนาคม 2538, 11 ตุลาคม 2547 , 10
พฤศจิกายน 2548 และ 2 กุมภาพันธ 2550 โดยเครื่องหมายฯแตละแบบมีกําหนดอายุ 10 ป นับ
จากวันที่จดทะเบียน ทั้งนี้เครื่องหมายการคา/บริการที่หมดอายุ บริษัทฯไดทําการตออายุตามที่
กฎหมายกําหนด นอกจากนี้ ในป 2552 บริษัทฯมีการประกาศใชเครื่องหมายบริการรูปแบบใหมซึ่ง
บริษัทฯ ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการคาตอนายทะเบียนแลวเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2552 ใน
ปจจุบันอยูในชวงรอผลพิจารณาเครื่องหมายการคา/บริการ “RS”จากนายทะเบียน
บริษัทยอยทุกบริษัทไดจดทะเบียนเครื่องหมายบริการแยกแตละบริษัท
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6.

ขอพิพาททางกฎหมาย

ขอพิพาททางกฎหมาย

บริษัทฯ และบริษัทยอยไมมีขอพิพาททางกฎหมายที่มีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
อยางมีนัยสําคัญและที่มีผลกระทบดานลบอันอาจจะมีผลกระทบตอสินทรัพยของกลุมที่มีจํานวนสูง
กวารอยละ 5 ของสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตลอดจนขอพิพาททางกฎหมายที่มิได
เกิดจากการประกอบธุรกิจปกติของกลุม
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7.
7.1

โครงสรางเงินทุน

โครงสรางเงินทุน
หลักทรัพยของบริษัทฯ
(ก) หุนสามัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,026,000,280 แบงออกเปน
หุนสามัญ 1,026,000,280 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท มีทุนชําระแลวจํานวน
882,654,428 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ 882,654,428 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1
บาท
(ข) ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ
(1) ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ รุนที่ 2 (RS-W2)
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ รุนที่ 2 (RS-W2) ไดรับอนุญาตให
เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดตั้งแตวันที่ 14 มิถุนายน 2553 โดย
มีรายละเอียดดังนี้
ประเภทหลักทรัพยจดทะเบียน

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท
อารเอส จํากัด (มหาชน) รุนที่ 2 (RS-W2)

ตลาดรอง

ตลาดหลักทรัพย

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ

140,000,269 หนวย

จํานวนหุนที่รองรับการใชสิทธิ

140,000,269 หุน

ผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิ

บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) โดยจัดสรรใหแก
ผูถือหุนเดิมของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏในสมุด
ทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2553
และรวบรวมรายชื่ อ ตามมาตรา 225
ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
พ.ศ. 2535 โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 13
พฤษภาคม 2553 ในอัตราสวนหุนสามัญเดิม 5
หุน ตอใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย โดยไมคิด
มูลคา

สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ

ใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ 1 หน ว ย มี สิท ธิ ใ นการซื้ อ หุ น
สามัญของบริษัทได 1 หุน ในราคาหุนละ 1.90 บาท
ทั้ ง นี้ ร าคาการใช สิ ท ธิ แ ละอั ต ราการใช สิ ท ธิ อ าจ
เปลี่ยนแปลงในภายหลัง ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
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โครงสรางเงินทุน

ชนิดของใบสําคัญแสดงสิทธิ

ชนิดระบุชื่อผูถือและเปลี่ยนมือได

อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ

4 ปนับจากวันที่ออก (วันที่ออกคือวันที่ 20
พฤษภาคม 2553 วันที่ครบกําหนดและวันใชสิทธิ
ครั้งสุดทายตรงกับวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 ซึ่ง
ใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ จ ะพ น สภาพจากการเป น
หลักทรัพยจดทะเบียนในวันถัดไป)
หนวยละ 0 บาท (ศูนยบาท)

ราคาใบสําคัญแสดงสิทธิ

การใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิไดใน
วั น ทํ า การสุ ด ท า ยของเดื อ นมิ ถุ น ายน และ
ธันวาคมของแตละป ตลอดอายุของใบสําคัญ
แสดงสิทธิ โดยวันกําหนดการใชสิทธิครั้งแรก
คือ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และวันกําหนดการ
ใชสิทธิครั้งสุดทาย คือ วันที่ 19 พฤษภาคม
2557
7.2

ผูถือหุน
รายชื่อผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน เมื่อวันที่ 30
ธันวาคม 2554 มีดังนี้
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายชื่อผูถือหุน
นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์
นาย เกรียงไกร เชษฐโชติศักดิ์
นาย โสรัตน วณิชวรากิจ
นาย สุวฒ
ั น เชษฐโชติศักดิ์
นายชาญยุทธิ์ เหลารัดเดชา
นายสมพงษ ชลคดีดํารงกุล
SIX SIS LTD
นายกิติชัย เตชะงามเลิศ
นายอนันต ลิ้มประเสริฐ
นางนพรัตน สีบัวเลิศ

จํานวนหุน
205,000,000
100,000,000
96,700,000
70,472,353
23,000,000
18,400,000
15,404,240
14,300,000
12,530,000
10,150,000

รอยละ
23.225
11.329
10.956
7.984
2.606
2.085
1.745
1.620
1.420
1.150

รายชื่อกลุมผูถือหุนรายใหญที่โดยพฤติการณ มีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายการจัดการ
หรือการดําเนินงานของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ (กลุมผูถือหุน หรือ ผูถือหุนที่ถือหุนเกินกวารอยละ
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โครงสรางเงินทุน

10 และ ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ หรือ สงตัวแทนเขามาเปนกรรมการบริษัท) ไดแก นาย
เกรียงไกร เชษฐโชติศักดิ์ นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ และนายสุวัฒน เชษฐโชติศักดิ์
7.3

นโยบายการจายเงินปนผล
บริษัทฯ และบริษัทยอยมีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไร
สุทธิหลังจากหักภาษีและสํารองตามกฎหมายแลว ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอํานาจใน
การพิจารณายกเวนไมดําเนินการตามนโยบายดังกลาว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกลาวไดเปน
ครั้งคราว โดยอยูภายใตเงื่อนไขที่การดําเนินการดังกลาวจะตองกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือ
หุน
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โครงสรางการจัดการ

การจัดการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
(Nomination and Remuneration Committee)

คณะกรรมการบริษัท
(Board of Directors)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(Risk Management Committee)

คณะกรรมการบริหาร
(Executive Board)

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
(Corporate Governance Committee)

ประธานเจาหนาที่บริหาร
(CEO)

คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(Human Development Committee)

คณะกรรมการตรวจสอบ
(Audit Committee)

ฝายตรวจสอบกลาง
(Internal Audit)

ประธานเจาหนาที่ฝายปฏิบัติการ

ประธานเจาหนาที่ฝายการเงิน

ประธานเจาหนาที่ฝายพาณิชย

สํานักกฎหมาย

(Chief Operating Officer)

(Chief Financial Officer)

(Chief Commercial Officer)

(Legal Office)

ทรัพยากรบุคคลและธุรการ

การเงินและบัญชี

(Human Resource and Administration)

(Finance & Accounting)

สื่อสารองคกร
(Corporate Communication)

ภาพลักษณองคกร
(Corporate Branding)

ธุรกิจกีฬา
(Sport)

เทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology)

บริหารลูกคาองคกร

ธุรกิจเพลงและดิจิตอล

(Corporate Client Management)

(Music and Digital)

ธุรกิจภาพยนตร
(Film)

ธุรกิจสื่อวิทยุ
(Radio)

ธุรกิจโชวบิซ
(Showbiz)

ธุรกิจสื่อในหางโมเดิรนเทรด
(Instore Media)

ธุรกิจสื่อโทรทัศน
(Television)
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หมายเหตุ : กรณีที่ไมใชบริษัทยอย 100% กลุมผูถือหุน หลักสวนที่เหลือไมไดเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษทั อารเอส จํากัด (มหาชน)

หนา 77

บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)

การจัดการ

หนา 78

บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)

การจัดการ

โครงสรางการจัดการของบริษัทฯ ประกอบดวยคณะกรรมการ และ คณะอนุกรรมการรวม
ทั้งหมด 7 ชุด ไดแก คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังรายละเอียดตอไปนี้
8.1.1 คณะกรรมการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ ดังรายนาม
ตอไปนี้
1.
2.
3.
4.

นายเกรียงไกร เชษฐโชติศักดิ์
นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์
นายสุวัฒน เชษฐโชติศักดิ์
นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล

5.
6.
7.
8.
9.

นายดามพ นานา
นายดนัยศิษฏ เปสลาพันธ
นายพิศิษฐ ดัชณาภิรมย
พลเอก ไพโรจน พานิชสมัย
รศ.วิทยา ดานธํารงกูล

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท และ
เลขานุการบริษัท
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

นิยามกรรมการอิสระ
กรรมการอิ ส ระ หมายถึ ง กรรมการจากภายนอกที่ ไ ม ไ ด มี ตํ า แหน ง เป น ผู บ ริ ห ารหรื อ
พนักงานประจําของบริษัทฯ ไมไดเปนกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน
บริษัทฯ และเปนอิสระจากผูถือหุนรายใหญ ผูบริหาร และผูที่เกี่ยวของ สามารถทําหนาที่คุมครอง
ผลประโยชนของผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน และสามารถชวยดูแลไมใหเกิดรายการที่มีความ
ขัดแยงทางผลประโยชนระหวางบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวของกัน โดยมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(1) ถือหุนไมเกินรอยละ 0.5 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ
บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้งนี้ใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่
เกี่ยวของ*ดวย
(2) ไมเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน**/พนักงาน/ลูกจาง/ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือน
ประจํา/ผูมีอํานาจควบคุมบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับ
เดียวกัน*** หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้งในปจจุบัน และในชวงเวลา 2 ปกอน
ไดรับการแตงตั้ง
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(3) ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เปนบิดามารดา คู
สมรส พี่นองและบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร กับผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจ
ควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอชื่อเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ
หรือบริษัทยอย
(4) ความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ แบงได ดังนี้
(ก) ลักษณะความสัมพันธ
 ความสัมพันธในลักษณะของการใหบริการทางวิชาชีพ
 ลักษณะความสัมพันธ : ผูสอบบัญชี ผูใหบริการทางวิชาชีพอืน่
เชน ที่ปรึกษากฎหมาย ทีป่ รึกษาทางการเงิน ผูประเมินราคา
ทรัพยสนิ เปนตน
 ระดับนัยสําคัญที่เขาขายไมอิสระ
- กรณีผูสอบบัญชี : หามทุกกรณี
- กรณีเปนผูใหบริการทางวิชาชีพอืน่ : มูลคารายการเกิน
2 ลานบาทตอป
 ความสัมพันธทางการคา/ทางธุรกิจ
(ใชแนวทางในทํานองเดียวกับ
ขอกําหนดวาดวยการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของตลาดหลักทรัพยฯ)
 ลักษณะความสัมพันธ : กําหนดครอบคลุมรายการทางธุรกิจทุก
ประเภท ไดแก รายการที่เปนธุรกรรมปกติ รายการเชา/ใหเชา
อสังหาริมทรัพย รายการเกีย่ วกับสินทรัพย/บริการ และรายการ
ใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงิน
 ระดับนัยสําคัญที่เขาขายไมอิสระ : มูลคารายการ ≥ 20 ลาน
บาท หรือ ≥ 3 % ของ NTA ของบริษัท แลวแตจํานวนใดจะต่ํา
กวา ทัง้ นี้ ในการพิจารณามูลคารายการใหรวมรายการที่เกิดขึ้น
ในระหวาง 6 เดือน กอนวันที่มีการทํารายการในครั้งนี้ดว ย
(ข) กรณีที่มีลักษณะความสัมพันธตาม (ก) กับนิติบุคคล บุคคลที่ถือวาเขาขายไม
อิ ส ระ ได แ ก ผู ถื อ หุ น รายใหญ กรรมการ (ยกเว น กรณี เ ป น กรรมการอิ ส ระ/
กรรมการตรวจสอบ) และผูบริหารหรือ partner ของนิติบุคคลนั้น
(ค) กําหนดชวงเวลาทีห่ ามมีความสัมพันธตาม (ก) และ (ข) : ปจจุบันและ 2 ปกอน
ไดรับการแตงตั้ง
(ง) ข อ ยกเว น : กรณี มี เ หตุ จํ า เป น และสมควร ซึ่ ง มิ ไ ด เ กิ ด ขึ้ น อย า งสม่ํ า เสมอและ
ต อ เนื่ อ ง กรรมการอิ ส ระ/กรรมการตรวจสอบอาจมี ค วามสั ม พั น ธ เ กิ น ระดั บ
นั ย สํ า คั ญ ที่ กํ า หนดในระหว า งดํ า รงตํ า แหน ง ก็ ไ ด แต ต อ งได รั บ อนุ มั ติ จ าก
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คณะกรรมการบริ ษั ท ก อ น และมติ ที่ ไ ด ต อ งเป น มติ เ ป น เอกฉั น ท นอกจากนี้
คณะกรรมการบริษัทตองจัดใหมีการเปดเผยความสัมพันธดังกลาวของกรรมการ
รายนั้นไวในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย ( แบบ filing ) แบบ
แสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป (แบบ 56-2) ของ
บริษัทฯ และหากตอมาบริษัทฯจะเสนอกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบราย
นั้ น เพื่ อ ดํ า รงตํ า แหน ง ตอ อี ก วาระหนึ่ ง คณะกรรมการบริ ษัท ต อ งจั ด ใหมี ก าร
เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความสัมพันธดังกลาวในหนังสือนัดประชุมผูถือหุนในวาระ
เลือกตั้งกรรมการดวย
(5) ไมเปนกรรมการที่ไดรับแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถือหุนราย
ใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ
(6) ไมมีลักษณะอืน่ ใดทีท่ ําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระได
(7) กรรมการอิสระที่มีคุณสมบั ติตามขอ (1)-(6) อาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม
บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบ
องคคณะ ( collective decision )ได
ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระมีการดํารงตําแหนงเปนกรรมการอิสระในบริษัทใหญ บริษัทยอย
และบริษัทยอยลําดับเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดํารง
ตําแหนงดังกลาว และคาตอบแทนรวม ที่กรรมการอิสระรายนั้นไดรับในแบบ filing แบบ 56-1
และแบบ 56-2 ดวย
หมายเหตุ
* ผูที่เกี่ยวของ หมายถึง บุคคลตามมาตรา 258 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย และตลาด
หลักทรัพย
** กรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน หมายถึง กรรมการที่ดํารงตําแหนงเปนผูบริหาร กรรมการ
ที่ทําหนาที่รับผิดชอบเยี่ยงผูบริหาร และกรรมการที่มีอํานาจลงนามผูกพัน เวนแตแสดงได
วาเปนการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไวแลว และเปนการลงนาม
รวมกับกรรมการรายอื่น
*** บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หมายถึง บริษัทยอยตั้งแต 2 บริษัทขึ้นไปที่มีบริษัทใหญเปน
บริษัทเดียวกัน
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กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัทฯ
กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ประกอบดวย นายเกรียงไกร เชษฐโชติศักดิ์
นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ นายสุ วัฒน เชษฐโชติศักดิ์ นางพรพรรณ เตชรุง ชัย กุล นายดามพ
นานา นายดนัยศิษฏ เปสลาพันธ สองในหกทานลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของ
บริษัทฯ
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
ที่ประชุมวิ สามัญผูถื อหุน ครั้ง ที่ 1/2546 เมื่อวัน ที่ 13 มกราคม 2546 ได มีมติกํ า หนด
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการไว ดังนี้ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่จัดการบริษัทฯ ให
เปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ มติของที่ประชุมผูถือหุน และมีอํานาจมอบหมาย
แตงตั้งกรรมการจํานวนหนึ่งใหเปนกรรมการบริหารหรือมอบหมายใหบุคคลอื่นใด เพื่อดําเนินการ
อยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยางภายใตการควบคุมคณะกรรมการได เวนแตอํานาจในการ
ดําเนินการดังตอไปนี้ จะกระทําไดก็ตอเมื่อไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอน ทั้งนี้กําหนดให
รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรือมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย ใหกรรมการซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องใด ไมมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
(ก) เรื่องที่กฎหมายกําหนดใหตองไดมติที่ประชุมผูถือหุน
(ข) การทํารายการที่กรรมการมีสวนไดเสียและอยูในขายที่กฎหมาย หรือขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพยระบุใหตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
และในกรณีดังตอไปนี้จะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ และที่
ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัทฯ
(ค) การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือ
บางสวนที่สําคัญ การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวม
กิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน
(ง) การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ
(จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุนกู การควบหรือเลิกบริษัท
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(ฉ) การใดที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย หรือประกาศตลาดหลักทรัพยกําหนดใหตอง
ไดรับมติจากที่ประชุมผูถือหุน เชน การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัท
จดทะเบียน หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน
คณะกรรมการบริ ษั ท มี ห น า ที่ พิ จ ารณารายชื่ อ กรรมการใหม ซึ่ ง ได รั บ การพิ จ ารณา
กลั่นกรองแลวและนําเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน กรรมการที่ไดรับ
การเสนอชื่อจะตองพรอมที่จะทุมเทเวลา ความรู ความสามารถที่มีใหแกบริษัทฯ และมีความเขาใจ
หนาที่ความรับผิดชอบของกรรมการ สําหรับกรรมการใหมทางบริษัทฯมีกระบวนการใหขอมูล
เกี่ยวกับธุรกิจและการดําเนินงานของบริษัทฯเพื่อใหกรรมการใหมมีความรูความเขาใจในธุรกิจของ
บริษัทฯไดเปนอยางดี
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการทํางานของคณะกรรมการบริษัท
ประจําปตามแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท เพื่อเปนการตรวจสอบการทํางานและ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของคณะกรรมการบริษัทใหดียิ่งขึ้น
การเขารวมประชุมคณะกรรมการในป 2554

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

รายนามคณะกรรมการ
นายเกรียงไกร เชษฐโชติศักดิ์
นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์
นายสุวัฒน เชษฐโชติศักดิ์
นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล
นายดามพ นานา
นายดนัยศิษฏ เปสลาพันธ
นายพิศิษฐ ดัชณาภิรมย
พลเอก ไพโรจน พานิชสมัย
รศ.วิทยา ดานธํารงกูล

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

เขารวมประชุมทั้งสิ้น
4/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
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8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2554 คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษั ท ฯ ประกอบด ว ย
ผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน ดังรายนามตอไปนี้
1. นายพิศิษฐ ดัชณาภิรมย1
2. พลเอก ไพโรจน พานิชสมัย
3. รศ.วิทยา
ดานธํารงกูล

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : 1 นายพิศิษฐ ดัชณาภิรมย คือ กรรมการตรวจสอบที่มีความรู และ ประสบการณใน
การสอบทานงบการเงินของบริษัท โดยเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 966 รับตรวจสอบบัญชี บริษัท
ตางๆ ซึ่งไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(ก) เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย การตัดสินใจ
ทางธุรกิจ ตลอดจนการกํากับดูแลกิจการ
(ข) พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งผูสอบบัญชี และเสนอคาสอบบัญชีบริษัทประจําป รวมถึง
ประเด็น ดังนี้
 พิ จ ารณาความเป น อิ ส ระของผู ส อบบั ญ ชี เช น พิ จ ารณาจากการให บ ริ ก ารอื่ น
นอกเหนือจากการสอบบัญชี (non-audit service) ที่อาจทําใหขาดความเปนอิสระ เชน
การวางระบบบัญชี เปนตน
 ใหมีการประชุมรวมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขาประชุมดวยอยางนอย 1
ครั้ง ตอป เพื่อขอความเห็นจากผูสอบบัญชีในเรื่องตางๆ
(ค) พิจารณานโยบายและแนวทางปฏิบัติของสายงานตรวจสอบกลางใหมีความเหมาะสม
และมีประสิทธิผลอยางตอเนื่อง
(ง) พิจารณาทบทวนแผนงานการตรวจสอบประจําปของฝายตรวจสอบกลาง
(จ) สอบทานใหบริ ษัท ฯ มี ร ะบบการควบคุ ม ภายใน และ การตรวจสอบภายในที่ มี ค วาม
เหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานรวมกับผูสอบบัญชีภายในและภายนอก รวมถึง
ประเด็น ดังนี้
 ใหความเห็นชอบในการแตงตั้ง โยกยาย เลิกจาง และพิจารณาความดีความชอบของ
หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน ทั้งนี้เพื่อใหหนวยงานดังกลาวมีความเปนอิสระ
อยางแทจริง
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 พิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายในโดยพิจารณาจากการปฏิบัติ

หนาที่ และการรายงานตางๆ รวมถึงสายงานบังคับบัญชาของหนวยงานนี้
(ฉ) พิจารณารายงานผลการตรวจสอบรายไตรมาส และขอเสนอแนะของผูสอบบัญชีภายใน
และภายนอก รวมทั้งติดตามผลการดําเนินการตามขอเสนอแนะดังกลาว
(ช) สอบทานรายการทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอยรายไตรมาส ใหมีความถูกตอง
เชื่อถือได และมีการเปดเผยขอมูลที่เพียงพอ ตามกระบวนการกํากับดูแลกิจการที่ดี
(ซ) ดูแล และสอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
(ฌ) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไป
ตามกฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้เพื่อใหมั่นใจวา รายการดังกลาว
สมเหตุสมผล และเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ
(ญ) พิจารณารวมกับผูสอบบัญชีถึงปญหา หรือ ขอจํากัดที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบงบการเงิน
(ฎ) จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงาน
ประจําปของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกลาวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และตอง
ประกอบดวยขอมูล ดังนี้
 จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขารวมประชุมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแตละทาน
 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในประเด็น ดังนี้
o ความถูกตองครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
o ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
o การปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ
o ความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
o รายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
o ความเห็ น หรื อข อ สั ง เกตโดยรวมที่ คณะกรรมการตรวจสอบได รับ จากการ
ปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร
 รายการอื่นที่เห็นวา ผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และ
ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
(ฏ) คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจเชิญกรรมการบริหาร ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของมาให
ขอมูล หรือ เขารวมประชุมได
(ฐ) การปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดวยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ
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8.1.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ประกอบดวย
ผูทรงคุณวุฒิจํานวน 4 ทาน ดังรายนามตอไปนี้
ประธานกรรมการ
กรรมการ

-

นายพิศิษฐ ดัชณาภิรมย
พลเอกไพโรจน พานิชสมัย
นายสุวัฒน เชษฐโชติศักดิ์
รศ.วิทยา ดานธํารงกูล

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
(ก) พิจารณาหลักเกณฑและกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดํารง
ตําแหนงกรรมการ รวมทัง้ คัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ไดกําหนดไว และเสนอ
ความเห็นตอคณะกรรมการบริษัทซึ่งจะนําเสนอที่ประชุมผูถือหุน ใหเปนผูแตงตั้งกรรมการ
แบงไดเปน
o กําหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ตองการสรรหาใหเปนไปตามโครงสราง ขนาด และ
องคประกอบของคณะกรรมการที่คณะกรรมการกําหนดไว โดยดําเนินการ ดังนี้
 พิจารณาความเหมาะสมของความรู ประสบการณ และความเชี่ยวชาญของ
กรรมการโดยรวมวา คณะกรรมการตองการกรรมการที่มีคุณสมบัตลิ ักษณะ
ใดบาง
 พิ จ ารณาความเป น อิ ส ระของกรรมการอิ ส ระแต ล ะคน เพื่ อ พิ จ ารณาว า
กรรมการอิสระคนใดมีคุณสมบัติครบถวนหรือคนใดขาดคุณสมบัติในการเปน
กรรมการอิสระ รวมทั้งพิจารณาวา จําเปนตองสรรหากรรมการอิสระใหม
หรือไม หากมีกรรมการอิสระไมครบตามนโยบายของคณะกรรมการ
 พิจารณาการอุทิศเวลาของกรรมการ
o สรรหาและเสนอชื่อบุคคลทีเ่ หมาะสมที่จะมาดํารงตําแหนงกรรมการใหคณะกรรมการ
พิจารณาเพื่อเสนอชื่อใหที่ประชุมผูถือหุน เปนผูแตงตั้ง โดยดําเนินการ ดังนี้
 กําหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการใหเหมาะสมกับ
ลักษณะเฉพาะของบริษัทฯ
 ดําเนินการพิจารณารายชื่อบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อมาและคัดเลือกบุคคลที่
มีคุณสมบัติสอดคลองกับเกณฑคุณสมบัติที่กําหนดไว
 ตรวจสอบใหรอบคอบวาบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้นมีคุณสมบัติตามกฎหมาย
และขอกําหนดของหนวยงานทางการ
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 ดําเนินการทาบทามบุคคลทีม่ ีคุณสมบัติสอดคลองกับเกณฑคุณสมบัติที่

กําหนดไว เพื่อจะไดมั่นใจวา บุคคลดังกลาวมีความยินดีจะมารับตําแหนง
กรรมการของบริษัท หากไดรับการแตงตั้งจากผูถือหุน
 เสนอชื่อใหคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและบรรจุชื่อในหนังสือนัดประชุมผูถือ
หุน เพื่อใหที่ประชุมผูถือหุน พิจารณาแตงตั้งตอไป
(ข) พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑการจายคาตอบแทนของกรรมการเพื่อเสนอความเห็นตอ
คณะกรรมการ ซึ่งจะนําเสนอที่ประชุมผูถอื หุนใหเปนผูอนุมัติ
(ค) พิจารณาเกณฑประเมินผลประธานเจาหนาที่บริหาร
(ง) พิจารณากําหนดคาตอบแทนประจําปของกรรมการ
(จ) พิ จ ารณาการเสนอขายหลั ก ทรั พ ย ใ หม (หรื อ ใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ หุ น ) ให แ ก
กรรมการ และพนักงาน โดยใหเงื่อนไขตางๆจูงใจใหกรรมการและพนักงานปฏิบัติหนาที่
เพื่ อให เ กิดการสร า งมู ลคา เพิ่มใหผูถือหุนในระยะยาวและสามารถรั ก ษาบุคลากรที่มี
คุณภาพไดอยางแทจริง แตในขณะเดียวกันตองไมสูงเกินไปและเปนธรรมตอผูถือหุนดวย
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2550 ไดมีมติแตงตั้ง
คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค า ตอบแทน และอนุ มั ติ ข อบเขตอํ า นาจหน า ที่ ข อง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
8.1.4 คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ
จํานวน 5 ทาน ดังรายนามตอไปนี้
ประธานกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ

-

นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์
นายสุวัฒน เชษฐโชติศักดิ์
นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล
นายดามพ นานา
นายคมสันต เชษฐโชติศักดิ์

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2546 และที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2548 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2548 ไดมีมติกําหนดขอบเขต
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร โดยกําหนดใหคณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาที่
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ดังตอไปนี้
(ก) มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการกูหรือใหกูยืมเงิน หรือ การขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบัน
การเงิน รวมตลอดถึงการเขาเปนผูค้ําประกัน หรือ การชําระหรือใชจายเงินเพื่อ
ธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ ภายในวงเงินสําหรับแตละรายการไมเกิน
กวา 50 ลานบาท หรือจํานวนเทียบเทา
(ข) มีอํานาจแตงตั้ง ถอดถอนเจาหนาที่ของบริษัทฯ ในตําแหนงที่ไมสูงกวาตําแหนง
กรรมการผูจัดการ(ปจจุบันเปลี่ยนเปนประธานเจาหนาที่บริหาร)
(ค) มีอํานาจจัดทํา เสนอแนะและกําหนดนโยบายแนวทางธุรกิจ และกลยุทธทางธุรกิจของ
บริษัทฯ ตอคณะกรรมการ
(ง) จัดตั้งโครงสรางองคกรและการบริหาร และกรรมการบริหาร โดยใหครอบคลุมทุก
รายละเอียดของการคัดเลือก การฝกอบรม การวาจาง และการเลิกจางของพนักงาน
ของบริษัทฯ
(จ) กําหนดแผนธุรกิจ อํานาจการบริหารงาน อนุมัติงบประมาณสําหรับประกอบธุรกิจ
ประจําป และงบประมาณรายจายประจําป และดําเนินการตามแผนทางธุรกิจและกล
ยุ ท ธ ท างธุ ร กิ จ โดยสอดคล อ งกั บ นโยบาย
และแนวทางธุ ร กิ จ ที่ ไ ด แ ถลงต อ
คณะกรรมการ
(ฉ) ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายในแตละชวงเวลาจากคณะกรรมการ
อนึ่ง การอนุมัติการเขาทํารายการดังกลาวขางตน จะตองไมมีลักษณะเปนการอนุมัติการ
เข า ทํ า รายการที่ ทํ า ให ค ณะกรรมการบริ ห ารหรื อ ผู รั บ มอบอํ า นาจจากคณะกรรมการบริ ห าร
สามารถอนุมัติการเขาทํารายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง หรือมีสวนไดเสีย หรืออาจมี
ความขั ดแยงทางผลประโยชน อื่น ใด (ตามขอบัง คับของบริษั ท ฯ และตามที่ สํา นั ก งาน ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด) ทํากับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย ยกเวนเปนการอนุมัติการเขาทํารายการที่เปนไป
ตามนโยบายและหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัท ไดพิจารณาอนุมัติไว ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการมี
อํานาจในการแกไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารไดตามที่จําเปน
หรือเห็นสมควร
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8.1.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ
จํานวน 3 ทาน ดังรายนามตอไปนี้
ประธานกรรมการ
กรรมการ

-

นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล
นายดามพ นานา
นายคมสันต เชษฐโชติศักดิ์

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
(ก) พิจารณานโยบาย แผนงานและการดําเนินงานบริหารความเสีย่ ง รวมถึงให
คําแนะนําแกคณะกรรมการบริษัท และฝายจัดการในเรือ่ งการบริหารความเสีย่ ง
(ข) กํากับดูแลและสนับสนุนใหการบริหารความเสี่ยงเปนไปตามแผนงานและสําเร็จ
ลุลวงในระดับองคกร ตลอดจนระดับโครงการ
(ค) พิจารณาความเสี่ยงที่สําคัญของบริษัทในระดับองคกร และประเมินการ
ดําเนินงานบริหารความเสี่ยง ใหสอดคลองกับกลยุทธและแผนธุรกิจของบริษัท
(ง) รายงานการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2553 ไดมีมติแตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และอนุมัติขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง
8.1.6 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจํานวน
3 ทาน ดังรายนามตอไปนี้
ประธานกรรมการ
กรรมการ

-

นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล
นายดามพ นานา
นายคมสันต เชษฐโชติศักดิ์
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ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
(ก) เสนอแนวทางหรือนโยบายดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท
(ข) ทบทวนหรือปรับปรุงแนวทางหรือนโยบายดานการกํากับดูแลกิจการทีด่ ีของ
บริษัท
(ค) ใหคําแนะนําดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี แกคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัท
(ง) ดูแลใหกรรมการและฝายจัดการปฏิบัติงานตามนโยบายดานการกํากับดูแล
กิจการที่ดี
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2554 ไดมีมติแตงตั้ง
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และอนุมัติขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
8.1.7 คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2554 คณะกรรมการพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลของบริ ษั ท ฯ
ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 2 ทาน ดังรายนามตอไปนี้
ประธานกรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

- นางพรพรรณ
- นางนภาพร
- นายนิเวสน

เตชรุงชัยกุล
ตรีพยัคฆ
บัวคอม

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(ก)
(ข)
(ค)
(ง)

นําเสนอนโยบาย และ แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล
พัฒนากลยุทธ และ เทคนิควิธีเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กํากับ และ ดูแลการดําเนินงานดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
พิจารณา และ ตัดสินใจในประเด็นที่เกี่ยวของดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตาม
แนวทางที่ไดรับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหาร
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8.1.8 คณะผูบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ผูบริหารของบริษัทฯ มีรายนามดังตอไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
หมายเหตุ

นายเกรียงไกร เชษฐโชติศักดิ์
นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์
นายสุวัฒน เชษฐโชติศักดิ์
นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล
นายดามพ นานา
นายคมสันต เชษฐโชติศักดิ์

ประธานกรรมการ
ประธานเจาหนาที่บริหาร
รองประธานกรรมการบริหาร
ประธานเจาหนาที่ฝายปฏิบัติการ
ประธานเจาหนาที่ฝายการเงิน
ประธานเจาหนาที่ฝายพาณิชย

1. “ผูบริหาร” ในหัวขอนี้ หมายถึง กรรมการ ประธานเจาหนาที่บริหาร หรือผูดํารงตําแหนงระดับบริหารสี่
รายแรกนับตอจากประธานเจาหนาที่บริหารลงมา และผูซึ่งดํารงตําแหนงเทียบเทากับผูดํารงตําแหนง
ระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหาร
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษั ท ครั้ง ที่ 1/2546 เมื่อวั น ที่ 28 มกราคม 2546 และครั้ ง ที่
5/2548 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2548 ไดมีมติกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการ
(ป จ จุ บั น เปลี่ ย นเป น ประธานเจ า หน า ที่ บ ริ ห าร) โดยกํ า หนดให ก รรมการผู จั ด การ(ป จ จุ บั น
เปลี่ยนเปนประธานเจาหนาที่บริหาร) มีอํานาจอนุมัติในการดําเนินการใดๆ ที่จําเปนหรือเกี่ยวเนื่อง
กับการดําเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ ภายในวงเงินสําหรับแตละรายการไมเกินกวา 25
ลานบาท หรือจํานวนเทียบเทาทั้งนี้ การอนุมัติการทํารายการดังกลาวขางตนกรรมการผูจัดการ
(ปจจุบันเปลี่ยนเปนประธานเจาหนาที่บริหาร)ไมมีอํานาจในการดําเนินการใดๆ ในหรือเกี่ยวกับ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สําคัญของบริษัทฯ และ/หรือ
รายการหรือเรื่องที่กรรมการผูจัดการ (ปจจุบันเปลี่ยนเปนประธานเจาหนาที่บริหาร) หรือ บุคคลที่
อาจมีความขัดแยง มีสวนไดสวนเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดที่
จะทําขึ้นกับบริษัทฯ และบริษัทยอย ในกรณีดังกลาว รายการหรือเรื่องดังกลาวจะตองนําเสนอตอ
คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการของบริษัทฯ (แลวแตกรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติ
8.2

การสรรหากรรมการและผูบริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2550 ไดมีมติแตงตั้ง
คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค า ตอบแทน และอนุ มั ติ ข อบเขตอํ า นาจหน า ที่ ข อง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ดังนั้น การคัดเลือกบุคคลที่จะเขาดํารงตําแหนง
เปนกรรมการของบริษัทฯ ตองผานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน วิธีการสรรหา
หนา 91

บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)

การจัดการ

กรรมการจะกระทําโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะเปนผูพิจารณาคัดเลือก
ตามเกณฑคุณสมบัติตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ยังพิจารณาถึง
ความหลากหลายของทักษะ ประสบการณ ความรู และความสามารถเฉพาะเพื่อประโยชนและการ
พัฒนากิจการของบริษัทฯ รวมทั้งการอุทิศเวลา และความพยายามในการปฏิบัติหนาที่ จากนั้นจึง
นํารายชื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงตั้ง
ในการเลือกตั้งคณะกรรมการของบริษัทฯ ที่ประชุมผูถือหุนเปนผูแตงตั้งกรรมการ โดยใช
เสียงขางมากตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
(ก) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอเสียงหนึ่ง
(ข) ใหผูถือหุนออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคลไป
(ค) บุ ค คลซึ่ ง ได รั บ คะแนนเสี ย งสู ง สุ ด ตามลํ า ดั บ ลงมาเป น ผู ไ ด รั บ การเลื อ กตั้ ง เป น
กรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคล
ซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนที่จะพึงมีหรือ
จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด
8.3

คาตอบแทนผูบริหาร
8.3.1 คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
ก) กรรมการบริษัท
รายการ
กรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบ

จํานวน (ทาน)
9
3

ป 2554
จํานวนเงิน (บาท)
รายละเอียดคาตอบแทน
900,000
คาตอบแทนประจําและเบี้ยประชุม
1,620,000
คาตอบแทนประจําและเบี้ยประชุม
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โดยมีรายละเอียดคาตอบแทนประจํา และ เบี้ยประชุมรายกรรมการบริษัทดังนี้
ลําดับ

รายนามกรรมการบริษัท

ป 2554
คาตอบแทนประจํา (บาท)

คาเบี้ยประชุม (บาท)

1

นายเกรียงไกร เชษฐโชติศักดิ์

-

100,000

2

นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์

-

100,000

3

นายสุวัฒน เชษฐโชติศักดิ์

-

100,000

4

นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล

-

100,000

5

นายดามพ นานา

-

100,000

6

นายดนัยศิษฎ เปสลาพันธ

-

100,000

7

นายพิศิษฐ ดัชณาภิรมย

-

100,000

8

พลเอก ไพโรจน พานิชสมัย

-

100,000

9

รศ.วิทยา ดานธํารงกูล

-

100,000

รวมทั้งหมด

-

900,000

หมายเหตุ คาตอบแทนกรรมการนี้เปนผลประโยชนที่จายใหแกกรรมการของบริษัทฯตามมาตรา 90
ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 (โดยไมรวมเงินเดือน และผลประโยชนที่เกี่ยวของที่จาย
ใหกับกรรมการซึ่งดํารงตําแหนงเปนผูบริหารของบริษัทฯดวย) และการเปนกรรมการบริษัทยอยไมไดรับ
คาตอบแทน

ข) กรรมการบริหารและผูบริหารของบริษัทฯ

รายการ
กรรมการบริหาร
ผูบริหาร

จํานวน
(ทาน)
5
6

ป 2554
จํานวนเงิน
รายละเอียดคาตอบแทน
(ลานบาท)
48.07
เงินเดือน / โบนัส / สวัสดิการอื่นๆ

8.3.2 คาตอบแทนอื่น
ไมมี
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การกํากับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ โดยใหความสําคัญตอระบบการ
ควบคุมและการตรวจสอบภายใน และมุงเนนการกํากับดูแลฝายบริหารใหดําเนินการตามนโยบาย
อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชนระยะยาวของผูถือหุน รวมทั้งมุงเนนเรื่องความโปรงใสในการ
ดําเนินกิจการ การเปดเผยขอมูล และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ตลอดจนความรับผิดชอบ
ตอสังคมและสิ่งแวดลอม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในป พ.ศ. 2554 บริษัทไดรับการจัดอันดับที่ Excellent CG Scoring จากผลสํารวจการ
กํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจําป พ.ศ. 2554
สรุปการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในป 2554 ดังนี้
นโยบายเกีย่ วกับการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดใหมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯอยาง
เปนลายลักษณอักษร และจัดใหมีการพิจารณาทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีและคูมือ
จรรยาบรรณของกลุมบริษัทฯ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวอยางนอยป
ละ 1 ครั้ง และบริษัทฯไดเผยแพรใหกรรมการและพนักงานเพื่อใชอางอิงและถือปฏิบัติ รวมทั้ง
เผยแพรบนเว็ปไซตภายในของบริษัทฯ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครั้ง ที่ 1/2555 เมื่อวั นที่ 22 กุมภาพัน ธ 2555 ได มีก าร
พิจารณาทบทวน ปรับปรุง และอนุมัตินโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีและคูมือจรรยาบรรณของ
กลุมบริษัทฯ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว
สิทธิของผูถือหุน
บริ ษั ท ฯได ใ ห ค วามสํ า คั ญ และเคารพสิ ท ธิ ข องผู ถื อ หุ น โดยปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ ที่
กฎหมายกําหนด ใน ป 2554 บริษัทฯจัดประชุมสามัญผูถือหุนวันที่ 1 เมษายน 2554 ซึ่งกรรมการ
ทุกทานที่อยูในตําแหนงไดเขารวมประชุมผูถือหุน (รายชื่อกรรมการบริษัทที่เขาประชุมผูถือหุน ดู
รายละเอียดไดที่รายงานการประชุมผูถือหุน)
บริษัทฯมีนโยบายการปฏิบัติกับผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน โดยตระหนักถึงความสําคัญ
ของสิทธิของผูถือหุนในการเขาถึงขอมูลของบริษัทฯอยางเพียงพอและทันเวลา ในการจัดประชุมผู
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ถือหุนบริษัทฯจะจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุมตามวาระตางๆ ใหผู
ถือหุนทราบลวงหนากอนวันประชุมอยางนอย 7 วัน ซึ่งเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด
ในป 2554 บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย(ประเทศไทย) จํากัด ซึง่ เปนนายทะเบียนหุนของ
บริษัทฯเปนผูจ ัดสงหนังสือเชิญประชุมใหแกผูถือหุน ลวงหนากอนวันประชุมไมนอยกวา 7 วัน หรือ
14 วันแลวแตกรณีที่กฎหมายกําหนด
ในป 2554 บริษัทฯ ไดจัดสงหนังสือนัดประชุม พรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุมตาม
วาระตางๆใหผูถือหุนทราบลวงหนากอนวันประชุมในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด ซึ่งในแตละ
วาระมีหลักการและเหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบ นอกจากนั้น บริษัทฯ
ไดเผยแพรหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน และ เอกสารประกอบการประชุม ทั้งภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษไวที่ Website ของบริษัทฯ http://www.rs.co.th/corporate/th/meeting.htm และ
กอนวันประชุมไมนอยกวา 30 วัน และ
http://www.rs.co.th/corporate/eng/meeting.htm
เผยแพรรายงานประจําป ไวที่ Website ของบริษัทฯกอนวันประชุมไมนอยกวา 7 วัน เพื่อเพิ่มความ
รวดเร็วในการเขาถึงขอมูลของผูถือหุน สวนรายงานการประชุมผูถือหุนที่จัดในป 2554 ไดนําไป
post ไวภายใน 14 วัน หลังการประชุม บริษัทฯ ไดจัดการประชุมผูถือหุน โดยกอนเริ่มประชุม
ประธานในที่ประชุมไดชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนใหที่ประชุมทราบ ในระหวางการประชุม
ประธานในที่ประชุมเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิอยางเทาเทียมกันในการสอบถามเพิ่มเติม และ
แสดงความคิ ดเห็ น กอ นการออกเสี ย งลงคะแนนในทุก วาระ และสนับสนุ น ใหมี การใช บัต ร
ลงคะแนนเสียงในวาระที่สําคัญ เพื่อความโปรงใสและตรวจสอบได รายงานการประชุมถูกจัดทํา
ขึ้นอยางถูกตอง ครบถวน เสร็จสมบูรณในเวลาที่กฎหมายกําหนด และ มีระบบการจัดเก็บที่ดี
เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได
ในป 2554 บริษัทฯดูแลผูถือหุนมากกวาสิทธิตามกฎหมาย เชน การใหขอมูลสําคัญที่เปน
ปจจุบันผานเว็บไซต และไมมีการลิดรอนสิทธิของผูถือหุนในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทฯที่
ตองเปดเผยตามขอกําหนดตางๆ และการเขาประชุมผูถือหุน ไดแก ไมเพิ่มวาระการประชุมหรือ
เปลี่ยนแปลงขอมูลสําคัญโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา ไมแจกเอกสารที่มีขอมูลสําคัญ
เพิ่มเติมในที่ประชุมผูถือหุนอยางกะทันหัน และไมจํากัดสิทธิในการเขาประชุมของผูถือหุนที่มา
สาย เปนตน และในระหวางการประชุมผูถือหุน ประธานในที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนมี
สิทธิอยางเทาเทียมกันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็น และ ขอเสนอแนะตางๆ เกี่ยวกับผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งเปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถามลวงหนากอนวันประชุม โดยสง
คําถามผานเว็บไซตของบริษัทฯ หรือสงจดหมายถึงคณะกรรมการบริษัท ซึ่งการใหสิทธิของผูถือหุน
และการสงเสริมใหผูถือหุนใชสิทธิเปนไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
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การปฏิบัติตอ ผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
สํ า หรับ ผู ถื อหุ น ที่ ไม ส ะดวกเขา ร ว มประชุ ม ด ว ยตนเอง บริ ษั ท ฯเสนอให ม อบฉั น ทะให
กรรมการอิสระซึ่งเปนประธานคณะกรรมการตรวจสอบเขาประชุมและลงคะแนนเสียงแทน ในการ
ประชุมสามัญผูถือหุนป 2554 มีผูถือหุนจํานวน 5 ราย มอบฉันทะใหประธานกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งเปนกรรมการอิสระที่บริษัทฯเสนอเปนผูรับมอบฉันทะ ใหออกเสียงแทน
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 บริษัทไดเผยแพรขอมูลถึงผูถือหุนผานเว็บไซตของบริษัทฯ
เพื่อใหผูถือหุนสวนนอยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุมสามัญผูถือหุน พรอมทั้งกําหนด
กฎเกณฑที่ชัดเจนลวงหนาสําหรับการพิจารณาการเพิ่มวาระที่ผูถือหุนสวนนอยเสนอ และบริษัทฯ
มีกําหนดวิธีการใหผูถือหุนสวนนอยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาดํารงตําแหนงกรรมการ
พรอมขอมูลประกอบการพิจารณาดานคุณสมบัติและการใหความยินยอมของผูไดรับการเสนอชื่อ
อยางไรก็ตาม ไมมีผูเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุมสามัญผูถือหุน และไมมีผูเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการ
บริษัทฯมีมาตรการปองกันกรรมการและผูบริหารใชขอมูลภายในเพื่อหาผลประโยชนใหแก
ตนเองหรือผูอื่นในทางมิชอบเปนลายลักษณอักษร ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหกรรมการ
บริ ษั ท ผู บ ริ ห าร พนั ก งานและลู ก จ า งของบริ ษั ท ฯ รายงานรายการที่ อ าจมี ค วามขั ด แย ง ของ
ผลประโยชนของตนและผู เ กี่ ยวขอ งตอคณะกรรมการโดยสง ขอมูลใหแกสํา นัก กฎหมาย เพื่อ
นําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท และ ใหคณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯที่
อาจมีความขัดแยงของผลประโยชนและสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชนของบริษัทฯโดยรวม ทั้งนี้
กรรมการและผูบริหารที่มีสวนไดเสียกับธุรกรรมที่ทํากับบริษัทฯไมใหมีสวนรวมในการตัดสินใจทํา
ธุรกรรมดังกลาว ดังรายละเอียดที่ไดเปดเผยในหัวขอการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน อีกทั้ง
คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหในการทํารายการระหวางกันนั้นจะตองเปนไปตามขอกําหนดที่
เกี่ยวของของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยดังรายละเอียดที่ไดเปดเผยในหัวขอมาตรการ หรือ
ขั้น ตอนการอนุ มั ติการทํ า รายการระหวา งกั น ตั้ง แตป 2551 คณะกรรมการบริ ษัท ไดกํา หนด
นโยบายหามกรรมการและผูบริหารระดับสูง(**)ซื้อขายหุนบริษัทฯ ในชวง 3 สัปดาหกอนงบการเงิน
เผยแพรและ 2 วันหลังเปดเผยงบการเงิน
บริษัทกําหนดขอหามไมใหมีการใชโอกาสหรือขอมูลที่ไดจากการเปนกรรมการ ผูบริหาร
หรือพนักงานในการหาประโยชนสวนตน หรือทําธุรกิจแขงขันกับบริษัทฯหรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
รวมทั้งไมใชขอมูลภายในเพื่อประโยชนของตนในการซื้อขายหุนของบริษัทฯ ไวในคูมือจรรยาบรรณ
และไดเปดเผยไวในหัวขอการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
หนา 96

บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)

การจัดการ

หมายเหตุ (**) หมายถึง ผูบริหารตามนิยามของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย(ก.ล.ต.) ที่มีหนาที่รายงานการเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพยตามกฎหมาย
บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
บริษัทฯใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ทั้งผูมีสวนไดเสียภายใน ไดแก
พนักงานและผูบริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอย หรือผูมีสวนไดเสียภายนอก ไดแก คูแขง เจาหนี้
ภาครัฐและหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผูมีสวนได
เสีย โดยเฉพาะอยางยิ่งชุมชนและสังคม ซึ่งใหความสําคัญอยางสม่ําเสมอ (ดูตัวอยางในหัวขอ
บทบาทและความรับผิดชอบตอสังคมและนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล) รวมทั้งบริษัทฯ ได
จัดใหมีระเบียบและแนวปฏิบัติเปนลายลักษณอักษร รวมถึงกําหนดบทลงโทษทางวินัย เพื่อใหผูที่
เกี่ยวของ ซึ่งไดแก กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของกลุมบริษัทอารเอส เปนตน ยึดถือเปน
แนวทางในการปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ดวยความซื่อสัตยสุจริตและมีจริยธรรม ทั้งการ
ปฏิบัติตอบริษัทฯ และผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ สวนเนื้อหาของคูมือจรรยาบรรณของกลุมบริษัทฯ
ครอบคลุมในเรื่องจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจและจรรยาบรรณของพนักงาน ซึ่งไดแก
ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดําเนินธุรกิจที่เปนประโยชนตอเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
โดยคํานึงถึงหนาที่และความรับผิดชอบที่พึงมีตอประเทศชาติ สังคมและสิ่งแวดลอม ตลอดจน
ดําเนินธุรกิจและควบคุมใหมีการปฏิบัติภายใตกรอบของกฎหมาย และกฎเกณฑตางๆที่เกี่ยวของ
อยางครบถวน รวมถึงมุงมั่นผลักดันใหเกิดกระแสพัฒนาคุณภาพของสังคม และสิ่งแวดลอม ทั้งที่
ดําเนินการเองและรวมมือกับรัฐและชุมชน และสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
อยางจริงจังและตอเนื่องใหแกพนักงานทุกระดับในการปฏิบัติตนเปนคนดีทําประโยชนใหกับชุมชน
และสังคม รวมทั้งสนับสนุนใหพนักงานมีสวนรวมสรางสรรคกิจกรรมตางๆเพื่อชุมชน และสังคม
อยางสม่ําเสมอ อันกอใหเกิดวัฒนธรรมที่ดีในองคกรตอไป โดยมีการทบทวน ประเมินผล และ
ติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานของบริษัทฯอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหแนใจวา บริษัทฯได
ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดลอม(ดูตัวอยางในหัวขอบทบาทและความรับผิดชอบ
ตอสังคมและนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล)
ลูกคา
บริษัทฯมุง มัน่ ในการจําหนายสินคาและใหบริการที่มีคณ
ุ ภาพกับลูกคาของบริษัทฯ
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ผูถือหุน
บริษัทฯบริหารงานดวยความรูความสามารถที่ดี มีประสิทธิภาพ เพื่อใหผลการดําเนินงาน
ที่ดี โดยคํานึงถึงความเสี่ยงในปจจุบันและอนาคต ตลอดจนใหเกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมตอผูถือ
หุน และควบคุมดูแลใหเปนที่มั่นใจไดวา ไดมีการรายงานผลการปฏิบัติงาน และสถานะทางการ
เงินของบริษัทฯ ตลอดจนการเปดเผยขอมูลตอผูถือหุนอยางถูกตองครบถวน
พนักงาน
บริษัทฯถือวาพนักงานเปนสมบัติอันมีคาของบริษัทฯ ดังนั้นคุณคาของพนักงานจึงถือเปน
เรื่องสําคัญ ซึ่งบริษัทฯจัดใหมีสวัสดิการที่เหมาะสมแกพนักงาน ใหผลตอบแทนที่เหมาะสมกับ
ความรูความสามารถ ความความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแตละคน และ
กลุมบริษัทอารเอส ใหความสําคัญกับการรักษาสุขภาพ ความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางานให มีความปลอดภั ยตอชี วิตและทรัพ ยสินของพนักงานอยู เสมอ และยึดมั่น ปฏิ บัติตาม
กฎหมายแรงงาน ทั้ง นี้บริษัทฯจัดใหมีการตรวจสุขภาพพนักงาน การประกันชีวิตและสุขภาพ
พนักงาน และจัดใหมีการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ทํางานสม่ําเสมอ
บริษัทฯสงเสริมใหมีการฝกอบรมใหความรูแกพนักงาน กรรมการ และผูบริหาร เปนตน(ดู
ตัวอยางในหัวขอบทบาทและความรับผิดชอบตอสังคมและนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล)
คูคาและเจาหนี้
บริษัทฯตั้งมั่นในความซื่อสัตยสุจริต และ เที่ยงธรรมตอคูคา โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุด
ของบริษัทฯ และอยูบนพื้นฐานของการไดรับผลตอบแทนที่เปนธรรมตอทั้งสองฝาย หลีกเลี่ยง
ความลําเอียง หรือสถานการณที่ทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน ตลอดจนยึดมั่นและถือ
ปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งไมสนับสนุนการทุจริตและการจายสินบนเพื่อผลประโยชนทางธุรกิจของ
บริษัท
คูแขง
บริษัทฯสงเสริมนโยบายการแขงขันทางการคาอยางเสรี และเปนธรรม
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คุณธรรม
บริษัทฯมุงมั่นกระทําในสิ่งที่ถูกตอง ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต ตรงไปตรงมา
ภายใตกฎหมาย และกฎระเบียบของบริษัทฯ โดยถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณนี้ในทุกกิจกรรมและ
ในการตัดสินใจในทุกเรื่องของบริษัทฯ บริษัทฯจะดําเนินธุรกิจดวยความซื่อสัตยและคํานึงถึงความ
เสี่ยงที่มีผลกระทบตอบริษัทฯ
ความเสมอภาคกับสิทธิมนุษยชนแกผูเกี่ยวของ
บริษัทฯไมมีการกีดกัน หรือไมใหสิทธิพิเศษ หรือเลือกปฏิบัติแกผูหนึ่งผูใด เนื่องจากความ
แตกตางทางดานเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ สถาบันการศึกษา รวมทั้งไมเกี่ยวของกับการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน
ทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ์
บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนการไมลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ์
คณะกรรมการบริษัทไดมีการพิจารณาทบทวน และปรับปรุงคูมือจรรยาบรรณของกลุม
บริษัทฯ เปน ประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง ซึ่งในป 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษั ท ครั้ง ที่
1/2555 ไดมีการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง และอนุมัติคูมือจรรยาบรรณของกลุมบริษัทฯ และ
ประกาศลงในระบบ Intranet ของบริษัทฯ รวมถึง ใชเปนขอมูลในการฝกอบรมพนักงานใหมเพื่อให
พนักงานทุกระดับรับทราบอยางทั่วถึง และมีกระบวนการดูแลใหมีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่
กําหนดอยางเครงครัด
บริษัทฯมีนโยบายใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับปฏิบัติตามที่กําหนดในคูมือ
จรรยาบรรณของกลุมบริษัทฯอยางเครงครัด ในปที่ผานมา บริษัทฯและบริษัทยอยไมมีขอพิพาท
ทางกฎหมายที่มีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯอยางมีนัยสําคัญและที่มีผลกระทบดาน
ลบอันอาจจะมีผลกระทบตอสินทรัพยของกลุมที่มีจํานวนสูงกวารอยละ 5 ของสวนของผูถือหุน ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตลอดจนขอพิพาททางกฎหมายที่มิไดเกิดจากการประกอบธุรกิจปกติของ
กลุม
บริษัทฯพัฒนากลไกการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียในการสรางเสริมผลการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ เพื่อสรางความมั่นคงอยางยั่งยืนใหกับกิจการโดยการเปดเผยขอมูลอยางโปรงใส และ
รับฟงความเห็น ข อรองเรีย น หรือ ขอเสนอแนะ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส อถึงการทุจริต หรือ
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ประพฤติมิชอบของบุคคลในองคกรทั้งจากพนักงานเอง และ ผูมีสวนไดเสียอื่น ผานทางการพบ
ผู บ ริ ห าร หน ว ยงานตรวจสอบกลาง หน ว ยงานนั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ เลขานุ ก ารบริ ษั ท หรื อ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่ อ ผ า นไปยั ง คณะกรรมการบริ ษั ท โดยตรง โดยทางเว็ บ ไซต
http://www.rs.co.th/investor.html ทางโทรศัพท หมายเลข 0-2511-0911 และ 0-2511-0555 ตอ
1503 หรือติดตอโดยตรงตามหนวยงานดังกลาว เพื่อใหมีการรวบรวมและตรวจสอบขอมูลตาม
กระบวนการที่บริษัทฯกําหนดไวและรายงานตอคณะกรรมการ
สําหรับคํารองเกี่ยวกับรายงานทางบัญชีและการเงิน การควบคุมภายใน การบริหารความ
เสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมายและจรรยาบรรณ เลขานุการบริษัท จะเปนผูรับเอกสารและสรุป
ประเด็นตางๆทั้งหมดเสนอใหคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเปนรายไตรมาส
บริ ษั ท ฯให ค วามสํ า คั ญ กั บ การเก็ บ ข อ มู ล ร อ งเรี ย นเป น ความลั บ เพื่ อ สร า งความมั่ น ใจให แ ก ผู
รองเรียน และเรื่องรองเรียนดังกลาวจะรับรูเฉพาะในกลุมบุคคลที่ไดรับมอบหมายและเกี่ยวของ
ดวยเทานั้น
การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
บริ ษั ท ฯ ให ค วามสํ า คั ญ ต อ ระบบการควบคุ ม ภายในทั้ ง ในระดั บ บริ ห าร และ ระดั บ
ปฏิ บัติ ง านที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยกํ า หนดภาระหนา ที่ อํ า นาจการดํ า เนิ น การของผู ป ฏิบั ติง าน
ผูบริหารไวอยางชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใชทรัพยสิน และ มีการแบงแยกหนาที่ผูปฏิบัติงาน
ผูติดตามควบคุม และ ประเมินผลออกจากกัน เพื่อใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกัน
อยางเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทฯ ไดจัดใหมี
ระบบรายงานทางการเงินเสนอผูบริหารสายงานที่รับผิดชอบ
บริษัทฯ มีฝายตรวจสอบภายในทําหนาที่ตรวจสอบโดยจะรายงานการตรวจสอบตรงตอ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานหลัก และกิจกรรมทางการเงินสําคัญของ
บริษัทฯ ไดดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดและมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะมีการ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ (Compliance Control)
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การทําหนาทีข่ องคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย
คณะกรรมการบริษัท ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อชวยในการกํากับดูแลกิจการของ
บริษัทฯ ดังนี้
 คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป ประกอบดวยกรรมการ 3
ท า น ทุ ก ท า นเป น กรรมการอิ ส ระ รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ และหน า ที่ ข อง
คณะกรรมการตรวจสอบ ดูรายละเอียดในหัวขอโครงสรางการจัดการของบริษัทฯ
โดยในป 2554 บริษัทฯมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งสิ้นจํานวน 6 ครั้ง ซึ่ง
กรรมการตรวจสอบทุกทานที่อยูในตําแหนงไดเขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุก
ครั้ง และรายงานผลการปฏิบัติหนาที่ตอคณะกรรมการบริษัทอยางสม่ําเสมอ อีกทั้งในการ
ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมรวมกันระหวางคณะกรรมการตรวจสอบ
กับผูสอบบัญชีโดยไมมีผูบริหารอยู 1 ครั้ง
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2550 ไดมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน อนุมัติขอบเขตอํานาจหนาที่ และพิจารณา
คาตอบแทน โดยคณะกรรมการฯ ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิ ทั้งหมดจํานวน 4 ทาน ซึ่งมี
สมาชิกที่เปนกรรมการอิสระ จํานวน 3 ทาน โดยกรรมการอิสระ 1 ใน 3 ทาน เปนประธาน
กรรมการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการฯ มีวาระใน
การดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป (ดูรายละเอียดในหัวขอโครงสรางการจัดการของบริษัทฯ)
ในป 2554 บริษัทฯมีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน รวมทั้งสิ้น
จํานวน 2 ครั้ง ซึ่งกรรมการทุกทานที่อยูในตําแหนงไดเขารวมประชุมคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทน ทุกครั้ง และ คณะกรรมการสรรหาฯรายงานผลการปฏิบัติหนาที่
ตอคณะกรรมการบริษัทอยางสม่ําเสมอ
ในระหวางป 2554 สรุปสาระสําคัญของงานที่ปฏิบัติไดดังตอไปนี้
1. พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติและความเหมาะสมเพื่อดํารง
ตําแหนงกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ
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2. พิ จ ารณาทบทวนและอนุ มั ติ ก ฎบั ต รของคณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
คาตอบแทน
3. พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของรูปแบบและหลักเกณฑการจายคาตอบแทน
4. พิจารณาทบทวนเรื่องคาตอบแทนประจําปของกรรมการ
5. พิจารณาเกณฑการประเมินผลประธานเจาหนาที่บริหาร
6. รายงานผลการปฏิบัติหนาที่ตอคณะกรรมการบริษัทอยางสม่ําเสมอ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนมีความเห็นวา รายการดังกลาวมีความ
เหมาะสมและเปนไปเพื่อประโยชนของบริษัทฯ ผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียในระยะยาวแลว
 คณะกรรมการบริหาร ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ทาน รายนามคณะกรรมการ

บริหาร ดูรายละเอียดในหัวขอโครงสรางการจัดการของบริษัทฯ
โดยในป 2554 บริษัทฯมีการประชุมคณะกรรมการบริหาร รวมทั้งสิ้นจํานวน 12 ครั้ง
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2553 ไดมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อนุมัติขอบเขตอํานาจหนาที่ และพิจารณาคาตอบแทน
โดยคณะกรรมการฯ ประกอบด ว ย ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ทั้ ง หมดจํ า นวน 3 ท า น และคณะ
กรรมการฯ มีวาระในการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป (ดูรายละเอียดในหัวขอโครงสรางการ
จัดการของบริษัทฯ)
โดยในป 2554 บริษัทฯมีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งสิ้นจํานวน 1
ครั้ง
 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2554 ไดมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล อนุมัติขอบเขตอํานาจหนาที่ และพิจารณาคาตอบแทน โดย
คณะกรรมการฯ ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิ ทั้งหมดจํานวน 3 ทาน และคณะกรรมการฯ มี
วาระในการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป (ดูรายละเอียดในหัวขอโครงสรางการจัดการของ
บริษัทฯ)
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ในเดือนกุมภาพันธ 2555 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลไดมีการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง
นโยบายการกํ า กั บดู แ ลกิจ การที่ดี และคูมื อจรรยาบรรณของกลุ ม บริ ษั ท ฯ และติ ดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว
 คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 ทาน รายนาม

คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ หนาที่ของคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ดูรายละเอียดในหัวขอโครงสรางการจัดการของบริษัทฯ
งานผูลงทุนสัมพันธ
คณะกรรมการบริษัท ตระหนักดีวาขอมูลของบริษัทฯ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไมใช
การเงิ น ล ว นมี ผ ลต อ กระบวนการตั ด สิ น ใจของผู ล งทุ น และผู มี ส ว นได เ สี ย ของบริ ษั ท ฯ จึ ง ให
ความสําคัญตอการเปดเผยสารสนเทศที่มีความถูกตอง ครบถวน โปรงใส และทั่วถึง ทั้งโดยผาน
ชองทางจากสื่อการเผยแพรขอมูลตางๆของตลาดหลักทรัพยฯ และเว็บไซตของบริษัทฯ พรอมทั้ง
จัดใหมีการประชุมพบปะระหวางคณะผูบริหารของบริษัทฯกับนักวิเคราะหหลักทรัพย และนัก
ลงทุนทั่วไป เพื่อตอบขอซักถามตางๆอยางเทาเทียมกัน
ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดกําหนดให “สวนนักลงทุนสัมพันธ” ทําหนาที่ติดตอสื่อสาร และ ใหบริการ
ขอมูล ขาวสาร และ กิจกรรมตางๆของบริษัทฯ แกผูลงทุนสถาบัน ผูถือหุน นักวิเคราะห ภาครัฐ
ที่ เ กี่ ย วข อ ง และ ประชาชนทั่ ว ไป ทั้ ง นี้ ผู ล งทุ น สามารถติ ด ต อ หน ว ยงานดั ง กล า วได ที่
หมายเลขโทรศั พ ท 0-2511-0911 และ 0-2511-0555
ต อ 1503
หรื อ ที่ Website :
http://www.rs.co.th/investor.html หรือที่ e-mail address: supanutp@rs.co.th
นอกจากนี้ในรอบป 2554 บริษัทฯ ไดเผยแพรขอมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ผานกิจกรรม
ตางๆดังนี้
• การจัดประชุมนักวิเคราะห เพื่อแถลงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในทุกๆไตรมาส โดย
เปดโอกาสใหนั กวิเคราะหได พบปะผูบริ หารเพื่ อตอบขอซักถามในประเด็นต างๆ โดย
เอกสารประกอบการประชุมจะอยูในเว็บไซตของบริษัทฯ
• การเขารวมงานบริษัทจดทะเบียนพบผูลงทุน (Opportunity Day) ของตลาดหลักทรัพย
ในเดือนมีนาคมและเดือนมิถุนายน 2554

หนา 103

บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)

การจัดการ

• การจัดทําแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ56-1) และ รายงานประจําป (แบบ56-2)
เผยแพรทางระบบ SET Community Portal (SCP) ของตลาดหลักทรัพยฯ และในเว็บไซต
ของบริษัทฯ ในสวนของรายงานประจําปจะจัดสงใหผูถือหุนและผูสนใจทั่วไปเปนประจํา
ทุกป

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ความเปนอิสระจากฝายจัดการของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 3 ทาน (เปนกรรมการอิสระ
ทั้ง 3 ทาน) และเปนกรรมการที่เปนผูบริหาร 6 ทาน ประวัติของกรรมการแตละทานแสดงไวใน
หัวขอ “รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท”
ประธานกรรมการไมเปนบุคคลเดียวกับประธานเจาหนาที่บริหาร และเปนตัวแทนของ
กลุมผูถือหุนใหญ อยางไรก็ตาม โครงสรางคณะกรรมการของบริษัท ประกอบดวย กรรมการที่เปน
อิสระ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ทําใหเกิดการถวงดุลและสอบทานการบริหารงาน
คณะกรรมการบริษัทเห็นวา กรรมการอิสระทั้ง 3 ทาน มีคุณสมบัติตามนิยามที่บริษัท
กําหนดขึ้น ดังรายละเอียดในหัวขอโครงสรางการจัดการของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท
เห็นวา นายพิศิษฐ ดัชณาภิรมย เปนกรรมการอิสระที่มีความรูและความเชี่ยวชาญดานบัญชีและ
การเงิน จึงไดแตงตั้งใหเปนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทไดสนับสนุนใหมีการจัดทําแผนสืบทอดตําแหนง ซึ่งจะชวยใหการ
ดําเนินงานของบริษัทฯเปนไปไดอยางราบรื่น นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีโครงการ
สําหรับพัฒนาผูบริหาร ซึ่งเปนการเตรียมใหพรอมเปนแผนที่ตอเนื่องถึงผูสืบทอดงานของประธาน
เจาหนาที่บริหารและผูบริหารระดับสูง(**) ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
ความเหมาะสมของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมของผูที่จะดํารงตําแหนงกรรมการ
ประกอบดวยผูมีความรู ประสบการณ ความสามารถเฉพาะดานที่เปนประโยชนกับบริษัทฯ รวมทั้ง
อุทิศเวลา ความรู ความสามารถ และความพยายามในการปฏิบัติหนาที่เพื่อเสริมสรางใหบริษัทฯ
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เจริญกาวหนา และกําหนดนโยบายใหกรรมการทุกคนและผูบริหารระดับสูง(**) ที่มีหนาที่รายงาน
การถือครองหลักทรัพยตามกฎหมายจัดสงรายงานดังกลาวใหแกคณะกรรมการบริษัทเปนประจํา
และใหกรรมการดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไดไมเกิน 3 บริษัท และในการไปดํารง
ตําแหนงกรรมการที่บริษัทจดทะเบียนอื่นของประธานเจาหนาที่บริหารและผูบริหารระดับสูง(**)
ของบริษัทฯตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทกอน
หมายเหตุ (**) หมายถึง ผูบ ริหารตามนิยามของ ก.ล.ต.
ประสิทธิภาพในการทําหนาที่ของคณะกรรมการ
การกําหนดนโยบาย
คณะกรรมการบริษัทมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ภารกิจ กลยุทธ เปาหมาย
แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกํากับดูแลใหฝายจัดการดําเนินการใหเปนไปตาม
แผนธุรกิจ และงบประมาณที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนมีจุดมุงหมายไป
ในทิศทางเดียวกัน รวมถึงการจัดการใหบริษัทฯ มีนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี ระบบการ
ควบคุ ม ภายใน การตรวจสอบภายใน และนโยบายและการดํ า เนิ น งานบริ ห ารความเสี่ ย งที่
เหมาะสม รวมทั้งมีการติดตามผลการดําเนินงานในเรื่องดังกลาวอยางสม่ําเสมอในการประชุม
คณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาการกําหนดและแยกบทบาท
หนาที่ และความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และประธานเจาหนาที่บริหารอยาง
ชัดเจน
การกํากับดูแลฝายจัดการ
คณะกรรมการบริษัทไดมีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และ ผลการ
จัดการความเสี่ยง และการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีเปนประจําอยางนอยปละ
1 ครั้ง เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2555 ไดมีการ
พิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและผลการบริหารความเสี่ยง และ
ประเมินเรื่องการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
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คณะกรรมการชุดยอย
คณะกรรมการบริษัทแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยเพื่อชวยกลั่นกรองรายละเอียดโดย
กําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบไวในระเบียบของแตละคณะ
สมาชิกสวนใหญของคณะกรรมการชุดยอยเปนกรรมการอิสระ ยกเวน คณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และ คณะกรรมการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ประธานกรรมการไมดํารงตําแหนงในคณะกรรมการชุดยอยทุกคณะ อีกทั้งยัง
กํ า หนดให ก รรมการอิ ส ระเป น ประธานของแต ล ะคณะด ว ย ยกเว น คณะกรรมการบริ ห าร
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง คณะกรรมการบรรษั ท ภิ บ าล และ คณะกรรมการพั ฒ นา
ทรัพยากรบุคคล ปจจุบัน บริษัทฯมีคณะกรรมการชุดยอย 6 คณะ ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อ หนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดยอยอยูในหัวขอ
โครงสรางการจัดการของบริษัทฯ
เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษั ท ได แ ต ง ตั้ ง ให ป ระธานเจ า หน า ที่ ฝ า ยปฏิ บั ติ ก าร ทํ า หน า ที่ เ ป น
เลขานุการบริษัท ซึ่งปจจุบัน คือ นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล เพื่อใหการดําเนินการของบริษัทฯ
เปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย โดยมีบทบาทหนาที่หลัก ดังนี้
• ให คํ า แนะนํ า ด า นกฎหมาย ด า นบั ญ ชี แ ละภาษี และกฎเกณฑ ต า งๆที่
คณะกรรมการจะตองทราบ
• ปฏิบัติหนาที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ
• ประสานงานใหมีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ
• ประสานงานและสื่อสารทางดานงานผูลงทุนสัมพันธ และหนวยงานตางๆ เชน
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนตน
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การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทมีกําหนดประชุมโดยปกติอยางนอยปละ 4 ครั้ง และ มีการประชุม
พิเศษเพิ่มเติมตามความจําเปน โดยมีการกําหนดวาระการประชุม และ วันประชุมไวลวงหนา โดย
มีวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานเปนประจํา ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดจัดสงหนังสือเชิญประชุม
พรอมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารการประชุมกอนการประชุมลวงหนาอยางนอย 7 วัน
เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม โดยประธาน
กรรมการและประธานเจ า หน า ที่ บ ริ ห ารร ว มกั น พิ จ ารณาการเลื อ กเรื่ อ งเข า วาระการประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษั ท โดยพิ จ ารณาให แ น ใ จว า เรื่ อ งที่ สํ า คั ญ ได ถู ก บรรจุ เ ข า วาระการประชุ ม
เรียบรอยแลว และ กรรมการแตละทานมีความเปนอิสระที่จะเสนอเรื่องเขาสูวาระการประชุม
ตลอดจนคณะกรรมการบริษัทสามารถเขาถึงขอมูลที่จําเปนไดจากประธานเจาหนาที่บริหาร ทั้งนี้
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ(นิยามและคุณสมบัติดูรายละเอียดในหัวขอโครงสรางการ
จัดการของบริษัทฯ) จะเขารวมประชุมทุกครั้ง โดยในป 2554 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการ
โดยการประชุมจัดที่สํานักงานใหญของบริษัทฯ ทุกครั้ง ซึ่ง
บริษัทรวมทั้งสิ้นจํานวน 5 ครั้ง
กรรมการทุกทานที่อยูในตําแหนงไดเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท ทุกครั้ง ยกเวน นาย
เกรียงไกร เชษฐโชติศักดิ์ ที่ขาดการประชุม 1 ครั้ง อันเนื่องมาจากติดภารกิจสําคัญที่เปนกรณี
กะทันหัน
ในกรณีที่มีกรรมการทานใดเปนผูมีสวนไดเสียอยางมีนัยสําคัญในเรื่องที่กําลังพิจารณา
กรรมการทานนั้นจะไมเขารวมการประชุมระหวางการพิจารณาเรื่องนั้นๆ
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายใหกรรมการที่ไมเปนผูบริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหวาง
กันเองตามความจําเปน เพื่ออภิปรายปญหาตางๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยูในความสนใจโดยไมมี
ฝายจัดการรวมดวย และใหแจงประธานเจาหนาที่บริหารทราบถึงผลการประชุมดวย
การประเมินผลงานตัวเอง
คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทเปนประจําทุกป
ตามแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทรวมกันพิจารณา
ตรวจสอบผลงานและปญหาเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของคณะกรรมการบริษัทฯ
ใหดียิ่งขึ้น อีกทั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนใหความเห็นในการกําหนดเกณฑ
การประเมินผลงานของประธานเจาหนาที่บริหาร และนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให
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ความเห็ น ชอบ และผลการปฏิ บั ติ ง านของประธานเจ า หน า ที่ บ ริ ห ารจะถู ก ประเมิ น โดย
คณะกรรมการบริษัทซึ่งเปนกรรมการอิสระเทานั้น เพื่อการปรับปรุงแกไขตอไป
คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทเปนประจําทุกป
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2555 ไดมีการพิจารณา
ประเมิ น ตนเองของคณะกรรมการบริ ษั ท ประจํา ป 2554 เพื่ อ ให ค ณะกรรมการบริ ษั ท ร ว มกั น
พิจารณาผลงานและปญหาเพื่อการปรับปรุงแกไขตอไป และผลการปฏิบัติงานของประธาน
เจาหนาที่บริหารประจําป 2554 ไดถูกประเมินโดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งเปนกรรมการอิสระ
เทานั้น เพื่อพิจารณาผลงานและการปรับปรุงแกไขตอไป
การจายคาตอบแทน
บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารไวอยางชัดเจนและโปรงใส
โดยในการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2546 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2546
ไดพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการใหอยูในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมซึ่งสูงเพียงพอที่จะ
ดึงดูด และรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ตองการ และสอดคลองกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
สําหรับผูบริหาร การจายคาตอบแทนจะสอดคลองกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯและผลการ
ปฏิ บั ติ ง านของผู บ ริ ห ารแต ล ะท า น ส ว นการประเมิ น ผลงานของประธานเจ า หน า ที่ บ ริ ห าร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนกําหนดเกณฑการประเมินผลงานของประธาน
เจาหนาที่บริหาร และนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาใหความเห็นชอบ และผลการ
ปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่บริหารจะถูกประเมินโดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งเปนกรรมการ
อิสระเทานั้น (รายละเอียดคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารไดแสดงไวในหัวขอโครงสรางการ
จัดการของบริษัทฯ)
การพัฒนากรรมการและผูบริหาร
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายใหกรรมการเดิมซึ่งไดรับมอบหมายแนะนํากรรมการใหม
ใหรูจักบริษัทฯ และบรรยายสรุปแผนธุรกิจของบริษัทฯ ผลประกอบการ กลยุทธ สภาพการแขงขัน
วิสัยทัศน คานิยมองคกร นโยบายกํากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งขอมูลอื่นๆที่
เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท เปนตน
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเสริมสรางและพัฒนาความรูใหมๆใหกับกรรมการและ
ผูบริหาร โดยสนับสนุนใหเขารับการสัมมนาและการอบรมในหลักสูตรที่เปนประโยชน ซึ่งจัดโดย
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสถาบันอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่อยาง
หนา 108

บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)

การจัดการ

มีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯออกคาใชจาย (ดูรายละเอียดในหัวขอรายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหาร
และผูมีอํานาจควบคุมบริษัท)
ตลอดป 2554 บริษัทฯไดปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ยกเวนเรื่องตอไปนี้
1. ไมไดเปดเผยคาตอบแทนของกรรมการที่เปนผูบริหารในสวนที่ไดรับจากการเปนกรรมการ
บริษัทอื่น เพราะไมใชขอมูลของบริษัทฯ
8.5

การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน

บริษัทฯ ไดดําเนินการแจงใหผูบริหารฝายตางๆ ใหเขาใจถึงภาระหนาที่ในการรายงานการ
ถือหลักทรัพยในบริษัทฯ ของตนเอง คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษตามมาตรา 275 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 นอกจากมาตรการที่เปนขอกําหนดของกฎหมายแลว บริษัทฯไดมีนโยบาย
เปนลายลักษณอักษรซึ่งครอบคลุมเรื่องการใชขอมูลภายในไวในคูมือจรรยาบรรณของกลุมบริษัทฯ
เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน โดยคูมือจรรยาบรรณของ
กลุมบริษัทฯ ผานมติการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแลวเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2549 และไดมี
การพิจารณาทบทวน ปรับปรุง และอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเปนประจําทุกป ซึ่ง
การพิจารณาทบทวน ปรับปรุง และอนุมัติครั้งลาสุดเปนการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่
1/2555 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2555
นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดมีการกําหนดระเบียบขอบังคับในการนําขอมูลภายในของบริษัทฯ
ไปใชดังนี้
(1) กรรมการ ผูบริหาร พนักงานและลูกจางของบริษัทฯ จะตองรักษาความลับ/หรือ
ขอมูลภายในของบริษัทฯ
(2) กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และ ลูกจางของบริษัทฯ จะตองไมนําความลับ และ/
หรือ ขอมูลภายในของบริษัทฯ ไปเปดเผยหรือแสวงหาผลประโยชนแกตนเองหรือ
เพื่อประโยชน แกบุคคลอื่นใด ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม และไมว าจะไดรับ
ผลตอบแทนหรือไมก็ตาม
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(3) กรรมการ ผูบริหาร พนักงานและลูกจางของบริษัทฯ จะตองไมทําการซื้อขาย โอน
หรือรับโอน หลักทรัพยของบริษัทฯ โดยใชความลับและ/หรือขอมูลภายในบริษัทฯ
และ/หรือเขาทํานิติกรรมอื่นใดโดยใชความลับและ/หรือขอมูลภายในของบริษัทฯ
อันอาจกอใหเกิดความเสียหายตอบริษัทฯ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
โดยข อ กํ า หนดนี้ ร วมความถึ ง คู ส มรสและบุ ต รที่ ยั ง ไม บ รรลุ นิ ติ ภ าวะของกรรมการ ผู บ ริ ห าร
พนักงานและลูกจางของบริษัทฯ พนักงานคนใดฝาฝนในระเบียบดังกลาวบริษัทฯ จะถือวาได
กระทําผิดอยางรายแรงโดยอาจมีโทษตั้งแตขั้นตักเตือนดวยวาจาจนถึงขั้นใหออกจากงาน
8.6

บุคลากร

ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2554 กลุ ม บริ ษั ท ฯมี จํ า นวนพนั ก งานทั้ ง หมด 1,078 คน
ประกอบดวยพนักงานใน บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) 775 คน และบริษัทในเครือ 303 คน
และไดจายผลตอบแทนเปนจํานวนเงินรวมประมาณ 548 ลานบาท โดยเปนผลตอบแทนในรูป
ของเงินเดือน โบนัสและคาใชจายบุคลากรอื่นๆ
นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1. บริษัทฯ คํานึงถึงความสําคัญของพนักงานในฐานะทุนมนุษย(Human Capital) ซึ่งเปน
ปจจัยสําคัญที่สุดที่จะผลักดันใหองคกรบรรลุสูเปาหมายไดอยางยั่งยืน โดยมีการจัดระดับการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ไว 3 ระดับ คือ การพัฒนาองคกร(Organization Development) การพัฒนา
อาชีพ(Career Development) และการฝกอบรมและพัฒนา(Training Development)
1.1 การพัฒนาองคกร ไดสงเสริมการมีสวนรวมและความเขาใจในวิสัยทัศน(Vision)
ภารกิจ(Mission) และคานิยมรวม(Core Values) และกลยุทธองคกร (Corporate Strategy) เพื่อให
พนักงานไดทราบทิศทางการทํางาน และเปนการปลูกฝงวัฒนธรรมองคกรภายในของกลุมบริษัท
อารเอส จํากัด(มหาชน) ตั้งแตชวงการปฐมนิเทศพนักงานใหม และผานกิจกรรมภายในตางๆ เชน
กิจกรรม RS Team Building กิจกรรม RS 4 Fits เปนตน อีกทั้งไดสรางกระบวนการดานทรัพยากร(HR
Framework) ที่เปนพื้นฐานระบบใหเปนมาตรฐานเดียวกันทั้งกลุมบริษัทฯ เชน ระบบการบริหาร
ผลงาน โดยใชตัวชี้วัด(KPI) และความสามารถ(Competency) และระบบ Online ตางๆ เปนตน
1.2 การพัฒนาอาชีพของพนักงาน ไดกําหนดเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ
(Career Path) เพื่อใหพนักงานรับรูวาตนเองสามารถเลื่อนตําแหนง(Promotion)หรือสามารถโอนยาย
(Transfer) หรือสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน(Job Rotation) ไปยังหนวยงานหรือตําแหนงงานใดไดบาง
รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนตําแหนง/ปรับระดับตําแหนง(Promotion Path) รวมถึงมีการ
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กําหนดชั่วโมงการฝกอบรมทางการบริหาร สําหรับกลุมที่จะขึ้นดํารงตําแหนงทางการบริหารในแต
ละระดับไวอยางชัดเจน และมีการจัดเตรียมพนักงานผานโครงการ Management e - Learning
1.3 การฝกอบรมและพัฒนาพนักงาน ไดกําหนดแนวทางการพัฒนาโดยใชกรอบของ
ความสามารถ(Competency Base Training) ประกอบกับผลสํารวจความจําเปนในการฝกอบรม
(Training Need) โดยมีวิธีการพัฒนาทั้งในสวนของการสงไปฝกอบรมภายนอก(Public Training) และ
จัดฝกอบรมภายใน(In-house Training) ตามแผนการฝกอบรม ที่ครอบคลุมทั้งดานการพัฒนา
ความรู(Knowledge Development) การพัฒนาทัศนคติ(Attitude Development) และการพัฒนาทักษะ
(Skill Development ) เชน หลักสูตรดาน IT หลักสูตรดานการตลาด ดานการขาย ดานผลิตงาน
สรางสรรค เปนตน นอกจากนี้บริษัทฯยังมีกิจกรรมแบบ Non-Training และ กิจกรรมการแบงปน
ความรูในองคกร (Knowledge Sharing) ที่เปดโอกาสใหพนักงานที่เขารวมไดตามความสนใจ ใน
รูปแบบ การบรรยายพิเศษ โดยผูบริหารและวิทยากรที่มีประสบความสําเร็จจากองคกรภายนอก
ตางๆ เชน กรณีศึกษาเรื่องเราจะเปลี่ยนหนวยงานของเราไปสู Digital Entertainment ไดอยางไร
กรณีศึกษา Social Media Marketing on Facebook & Twitter เปนตน
2. บริษัทใหความสําคัญกับการสรางความผูกพัน(Engagement) ของพนักงานในองคกร
มาอยางตอเนื่อง โดยจัดใหมีกิจกรรมตางๆทั้งดานบันเทิง กีฬา และดูแลทุกขสุขพนักงาน เชน
กิจกรรมกีฬา RS วิ่ง 31 ขา กิจกรรมปารตี้ปใหม เปนตน
3. บริษัทมุงเนนในการสรางความสํานึกในการรับผิดชอบตอสังคม(Corporate Social
Responsibility - CSR) กับพนักงาน และเพื่อเปนไปตามวิสัยทัศนขององคกร โดยในป 2554 ได
จัดใหมีกิจกรรมสรางจิตอาสาในองคกร ภายใตแคมเปญ RS Commando Spirit ไดแก
-กิจกรรมบริจาคหนังสือมือสอง 84 พรรษา 84 โรงเรียน กับมูลนิธิรักษไท
-กิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันแมแหงชาติ กับศิริราชพยาบาล
-กิจกรรมประสานใจชวยภัยน้ําทวม ที่สยามพารากอน
-กิจกรรม Big cleaning Day หาแยกลาดพราว กับกรุงเทพมหานคร
4. นอกจากนี้ บริษัทยังใหความสําคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่
ทํางาน ดวยการใหความรู ขาวสารผานสื่อตางๆในองคกร และจัดใหมีกิจกรรมการฝกซอมดับเพลิง
และฝกซอมหนีไฟ
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9.

การควบคุมภายใน

การควบคุมภายใน

บริ ษั ท ฯ ให ค วามสํ า คั ญ ต อ การเสริ ม สร า งการควบคุ ม ภายใน ให มี ค วามเพี ย งพอ และ
เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ เพื่อเปนการปองกันทรัพยสินของบริษัทฯ ไมใหเกิดความเสียหาย หรือ
นํ า ไปหาประโยชน โ ดยมิ ช อบ โดยมี ฝ า ยตรวจสอบกลางเป น หน ว ยงานทํ า หน า ที่ต รวจสอบการ
ปฏิบัติงานและกิจกรรมทางการเงินที่สําคัญ และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อใหฝายตรวจสอบกลางมีความเปนอิสระเพียงพอในการปฏิบัติงาน
ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2555 โดยมี
คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ทานเขารวมประชุมดวย คณะกรรมการไดประเมินความเพียงพอของ
ระบบควบคุมภายในโดยการซักถามขอมูลจากฝายบริหาร และการตอบแบบประเมินความเพียงพอ
ของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ดวยตนเอง สรุปไดวา การประเมินระบบควบคุมภายในของ
บริษัทฯ ในดานตางๆ 5 สวน คือ องคกรและสภาพแวดลอม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการ
ปฏิบัติงานของฝายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล และระบบการติดตาม
คณะกรรมการมีความเห็นวา ปจจุบันบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในอยางเพียงพอแลว
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10.

รายการระหวางกัน

รายการระหวางกัน

รายละเอียดขอมูลของรายการระหวางกัน ระหวางบริษัทฯ บริษัทยอย และบริษัทที่เกี่ยวของ
กันไดแสดงไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
ขอ 7 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ไดสอบทานรายการระหวางกันของบริษัทฯ แลวมี
ความเห็นวารายการระหวางกันดังกลาว เปนไปตามเงื่อนไขโดยทั่วไปและเปนไปตามปกติของการ
ดําเนินธุรกิจ
ในป 2554 บริษัทฯ และ บริษัทยอย มีรายการระหวางกันที่เกิดขึ้นตามปกติธุรกิจกับบุคคลที่
อาจมีความขัดแยงตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2554 ดังตอไปนี้
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง
ความสัมพันธ
บจ. เชษฐโชติศักดิ์
นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ เปนกรรมการและผูถือหุน รอยละ 18.70
ของ บริษัท เชษฐโชติศักดิ์ จํากัด
นายสุวัฒน เชษฐโชติศักดิ์ เปนกรรมการ และ ผูถือหุน รอยละ
14.35 ของ บริษัท เชษฐโชติศักดิ์ จํากัด และ เปนกรรมการและผูถือ
หุนรอยละ 7.98 ของบริษัทฯ
นางสาวมาลี เชษฐโชติศักดิ์ เปนกรรมการและผูถือหุน รอยละ
14.50 ของ บริษัท เชษฐโชติศักดิ์ จํากัด และ เปนพีน่ องของ นาย
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ และ นายสุวฒ
ั น เชษฐโชติศักดิ์
นายเกรียงไกร เชษฐโชติศักดิ์ เปนกรรมการและผูถือหุน รอยละ 11.33 ของบริษัทฯ
นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์
เปนกรรมการและผูถือหุน รอยละ 23.23 ของบริษัทฯ
บจ. เอส.เอส.ทู ซี
นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ เปนกรรมการและผูถือหุน รอยละ 30.00
ของ บริษัท เอส.เอส.ทู ซี จํากัด
หมายเหตุ สัดสวนการถือหุนของบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในบริษัทฯ เปนขอมูล ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554
10.1 ลักษณะรายการระหวางกัน เงื่อนไขและนโยบายราคา
การกําหนดราคาของรายการระหวางกันกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน สวนใหญเปนการใหเชา
ทรัพยสิน ไดกระทําโดยคํานึงถึงความเหมาะสมโดยอางอิงไดกับราคาตลาดและมีเงื่อนไขอื่น ๆ ไม
แตกตางอยางเปนสาระสําคัญจากตลาด โดยลักษณะของรายการระหวางกันประกอบไปดวย
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10.1.1 การเชาอาคารสํานักงาน
งบการเงินสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ และบริษัทยอยไดชําระคาเชา
อาคารสํานักงาน คาบริการสวนกลาง คาสาธารณูปโภค และคาบริการอื่นๆ ใหแก บริษัท เชษฐโชติ
ศักดิ์ จํากัด (ซึ่งถือเปนบุคคลที่อาจมีความขัดแยงกัน) เปนจํานวน 67.39 ลานบาท
ทั้งนี้ บุคคลที่อาจมีความขัดแยงขางตนไดเรียกเก็บคาเชาและคาบริการสวนกลางจากบริษัท
ที่เชาพื้นที่อาคารเชษฐโชติศักดิ์ ในอัตรา 290-300 บาทตอตารางเมตร สวนการเชาอาคารสตูดิโอ
และอาคารอื่นในบริเวณใกลเคียงนั้นมีการเรียกเก็บคาเชาและคาบริการสวนกลางแบบเหมารวม
(การคิดคาบริการแบบเหมารวม หมายถึง การคิดคาเชาและคาบริการรวมตออาคารทั้งหลัง แทนที่จะ
คิดเปนตารางเมตร โดยคิดราคาตามสภาพของอาคารแตละอาคารที่ใหเชา) ซึ่งอัตราดังกลาวมีความ
สมเหตุ ส มผลเมื่ อ เที ย บกั บ ค า เช า อาคารในบริ เ วณใกล เ คี ย งกั บ บริ ษั ท ซึ่ ง คิ ด อั ต ราการเช า และ
คาบริการ ในอัตรา 380-800 บาทตอตารางเมตร
อยางไรก็ดี อาคารสํานักงานที่ทางบริษัทไดทําการเชาชวงตอจาก บริษัท เชษฐโชติศักดิ์
จํากัด (ตามรายละเอียดในตารางที่ 10.1.1 ขอ 5 และ 6 ซึ่งอยูในบริเวณติดกับอาคารเชษฐโชติศักดิ์
2) เปนอาคารที่ทางบริษัท เชษฐโชติศักดิ์ จํากัด ไดทําการเชาตอมาจากกรรมการของบริษัท และ
นํามาปรับปรุงพื้นที่ลักษณะการใชงานจากบานทาวนเฮาส มาเปนอาคารสํานักงาน พรอมใหบริการ
อํานวยความสะดวกเกี่ยวกับสาธารณูปโภคตางๆ และคิดคาเชา/คาบริการในอัตราเหมารวม โดยมี
อัตราเฉลี่ยประมาณ 260 บาทตอตารางเมตร (คํานวณจากคาเชา/คาบริการที่คิดในอัตราเหมารวม
หารพื้นที่ใชสอยโดยประมาณของอาคาร) ซึ่งเปนอัตราที่ต่ํากวา อาคารเชษฐโชติศักดิ์ 1-3 ซึ่งอัตรา
ดังกลาวมีความสมเหตุสมผลตามรายละเอียดที่เปรียบเทียบตามวรรคกอน อนึ่ง สาเหตุหลักที่บริษัท
ทําการเชาชวงตอจาก บริษัท เชษฐโชติศักดิ์ จํากัด นั้น เนื่องจากบริษัทดังกลาวมีความชํานาญ
เชี่ยวชาญในการบริหารสํานักงานเชาไดดี
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โดยสัญญาเชาทีท่ ํากับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงมีรายละเอียดดังตารางตอไปนี้
ตารางที่ 10.1.1 คาเชาอาคารสํานักงาน

อาคาร/ที่ตั้ง

ผูใหเชา / ผูเชาชวง

ผูเชา

พื้นที่ (ตรม.)

คาเชา
คาบริการ / ระยะเวลาของสัญญาเชา
เดือน
อนุมัติรายการโดย
เริ่ม
สิ้นสุด ( * )
(ลานบาท)
(**)

1. อาคารเชษฐโชติศักดิ์ 1
เลขที่ 419/1 ซอยลาดพราว15
เขตจตุจักร กทม.
2. อาคารเชษฐโชติศักดิ์ 2
เลขที่ 419/2 ซอยลาดพราว15
เขตจตุจักร กทม.
3. อาคารเชษฐโชติศักดิ์ 3
เลขที่ 419/3 ซอยลาดพราว15
เขตจตุจักร กทม.

บจ. เชษฐโชติศักดิ์ บมจ. อารเอส
บมจ. อารเอส
บจ. เชษฐโชติศักดิ์ บจ. สกาย-ไฮ เน็ตเวิรค
บจ. อารเอส อินสโตร มีเดีย

4,146
4,175
1,200
445

1.22
1.22
0.36
0.13

มิ.ย. 52
มิ.ย. 52
มิ.ย. 52
มิ.ย. 52

พ.ค. 55
พ.ค. 55
พ.ค. 55
พ.ค. 55

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ

1,932

0.56

ก.ค. 53

ก.ค. 56

คณะกรรมการ

แมเนจเมนท

310

0.09

ก.ค. 53

เม.ย. 54

คณะกรรมการ

บมจ. อารเอส

310

0.09

พ.ค. 54

ก.ค. 56

คณะกรรมการ

บมจ. อารเอส
บจ. เชษฐโชติศักดิ์

บจ. อารเอส อินเตอรเนชั่นแนล
บรอดคาสติ้ง แอนด สปอรต
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ตารางที่ 10.1.1 คาเชาอาคารสํานักงาน (ตอ)

อาคาร/ที่ตั้ง
4. อาคารเลขที่ 164/74
ซอยลาดพราว 1
เขตจตุจักร กทม.
5. อาคารเลขที่ 203/18-20
ซอยลาดพราว 15
เขตจตุจักร กทม.
6. อาคารเลขที่ 203/34-36
ซอยลาดพราว 15
เขตจตุจักร กทม.

ผูใหเชา / ผูเชาชวง

บจ. เชษฐโชติศักดิ์
นายเกรียงไกร
เชษฐโชติศักดิ์ /
บจ.เชษฐโชติศักดิ์
นายเกรียงไกร
เชษฐโชติศักดิ์ /
บจ. เชษฐโชติศักดิ์

ผูเชา

พื้นที่ (ตรม.)

คาเชา
คาบริการ / ระยะเวลาของสัญญาเชา
อนุมัติรายการโดย
เดือน
เริ่ม
สิ้นสุด ( * )
(**)
(ลานบาท)

บมจ. อารเอส

(ราคาเหมารวม)

0.35

มิ.ย. 52

พ.ค. 55

คณะกรรมการ

บจ. จัดเก็บลิ ขสิ ทธิ์ไทย
บมจ. อารเอส

(ราคาเหมารวม)

0.17

มิ.ย. 52

พ.ค. 55

คณะกรรมการ

บจ. จัดเก็บลิ ขสิ ทธิ์ไทย

(ราคาเหมารวม)

0.14

มิ.ย. 52

พ.ค. 55

คณะกรรมการ

หมายเหตุ
* สามารถตออายุของสัญญาเชาออกไปไดอีก เมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเชา (การตออายุสัญญาเชาดังกลาว ไมเปนไปโดยอัตโนมัติ ซึ่งตองมีการพิจารณาสัญญาใหมทุกครั้ง)
** รายการระหวางกันที่เกิดขึ้นไดมีการอนุมัติรายการและเปดเผยขอมูลตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนแลว
*** สัญญาที่ดําเนินการโดยฝายจัดการเนื่องจากขนาดของรายการไมถึงเกณฑที่ตองไดรบั การอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุน
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บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)

รายการระหวางกัน

10.1.2 การเชาที่ดิน
งบการเงินสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ และบริษัทยอยไดชําระคาเชา
ที่ดิน ใหแก บริษัท เชษฐโชติศักดิ์ จํากัด เปนจํานวนเงิน 2.53 ลานบาท และ บริษัท เอส.เอส.ทู ซี
จํากัด เปนจํานวนเงิน 0.30 ลานบาท
บริษัทฯและบริษัทยอยไดมีการเชาที่ดินจากบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวของ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
นํามาสรางอาคารสํานักงาน ลานจอดรถ และโรงเก็บอุปกรณ โดยอาคารสํานักงานดังกลาวมีการ
ลงทุนคอนขางต่ํา และมีลักษณะเพียงชั้นเดียว
บริษัท เชษฐโชติศักดิ์ จํากัด คิดคาเชาที่ดินในอัตราตารางวาละ 170-220 บาท ซึ่งมีความ
สมเหตุสมผลเมื่อเปรียบเทียบกับการเชาที่ดินในบริเวณใกลเคียง รายละเอียดการเชามีดังตาราง
ตอไปนี้
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บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)

รายการระหวางกัน

ตารางที่ 10.1.2 คาเชาที่ดิน

ประเภท
1. ที่ดิน 1,609 ตรว.
ซอยลาดพราว 15
เขตจตุจักร กทม.
2. ที่ดิน 404 ตรว.
ซอยลาดพราว 15
เขตจตุจักร กทม.

คาเชา/เดือน

ผูเชา

อายุของสัญญา
(*)

บมจ. อารเอส

ส.ค. 51 - ก.ค. 54

204,600

บจ. ยาค

ก.ย.51 - ก.ค.54

82,500

บจ. เชษฐโชติศักดิ์

บมจ. อารเอส

ก.ค. 52 - มิ.ย. 55

86,000

ดําเนินการโดยฝ ายจัดการ (***)

ยกเลิ กสั ญญา ม.ค. 54

บจ. เอส.เอส.ทู ซี

บมจ. อารเอส

ม.ค. 54 - มิ.ย. 54

86,000

ดําเนินการโดยฝ ายจัดการ (***)

ยกเลิ กสั ญญา มี.ค. 54

บจ. เชษฐโชติศักดิ์

บจ. สกาย-ไฮ เน็ตเวิรค

มิ.ย. 52 - พ.ค. 55

5,000

ดําเนินการโดยฝ ายจัดการ (***)

ผูใหเชา
บจ. เชษฐโชติศักดิ์

(บาท)

อนุมัติรายการโดย
(**)
ดําเนินการโดยฝ ายจัดการ (***)

หมายเหตุ
ไมไดตอสั ญญากับบจ.เชษฐโชติศักดิ์ แต
ไดทําสั ญญาเชาที่ดินโดยตรงจาก
บุคคลภายนอก

3. ที่ดิน 52 ตรว.
ซอยลาดพราว 15
เขตจตุจักร กทม.

หมายเหตุ
* สามารถตออายุของสัญญาเชาออกไปไดอีก เมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเชา (การตออายุสัญญาเชาดังกลาว ไมเปนไปโดยอัตโนมัติ ซึ่งตองมีการพิจารณาสัญญาใหมทุกครั้ง)
** รายการระหวางกันที่เกิดขึ้นไดมีการอนุมัติรายการและเปดเผยขอมูลตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนแลว
*** สัญญาที่ดําเนินการโดยฝายจัดการเนื่องจากขนาดของรายการไมถึงเกณฑที่ตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุน
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บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)

รายการระหวางกัน

10.1.3 การซื้อทรัพยสินถาวร
ไมมี
10.1.4 การค้ําประกัน
ไมมี
10.2 ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของการทํารายการระหวางกัน
รายการระหวางกันที่เกิดขึ้นนั้นมีความจําเปนและความสมเหตุสมผลของการทํารายการเพื่อ
กอใหเกิดประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ ซึ่งในป 2554 ที่ผานมา บริษัทฯ มีรายการระหวางกันที่เกิด
ขึ้นกับบริษัทยอย และกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดยมีรายการหลักๆ อันไดแก การเชาที่ดิน การ
เช าอาคารเพื่ อใช เ ปนอาคารสํานัก งาน หรือเพื่อการดําเนินธุรกิจ และรายการค้ํา ประกัน ซึ่ งเปน
รายการที่ดําเนินตามธุรกิจปกติ ไมมีเงื่อนไขพิเศษ และไมมีการถายเทผลประโยชน ระหวางบริษัทฯ
และผูที่เกี่ยวของ การกําหนดราคา อัตราคาธรรมเนียม และ/หรือ อัตราดอกเบี้ย เปนการกําหนดตาม
ราคาที่สอดคลองกับอัตราปกติที่สามารถเปรียบเทียบไดกับการทํารายการกับบุคคลอื่นที่ไมมีความ
เกี่ยวของกัน ซึ่งไดเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจําป 2554 แลว
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ไดสอบทานรายการระหวางกันของบริษัทฯและบริษัท
ยอย อันไดแก รายการซื้อขายสินคา หรือทรัพยสิน คาลิขสิทธิ์ การรับจางผลิต งานคอนเสิรตและ
กิจกรรมการตลาด การขายโฆษณา คาบริการ และดอกเบี้ยเงินกู ฯลฯ ซึ่งไดเปดเผยในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินประจําป 2554 แลว มีความเห็นวา รายการดังกลาวเปนรายการที่ดําเนินตาม
ธุรกิจปกติ มีความจําเปนและความสมเหตุสมผลของการทํารายการเพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุด
ของบริษัทฯ
10.3 มาตรการ หรือ ขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน
บริษัท ฯ มีน โยบายในการทํา รายการระหวางกัน คือ รายการระหวางกั น นั้ น ตองอยู บน
พื้นฐานของความจําเปน ความสมเหตุสมผล และ เปนการดําเนินการเพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุด
ตอกลุมบริษัทฯ ซึ่งเปนไปในราคา และ เงื่อนไขที่ไมแตกตางกับรายการที่มีกับบุคคลภายนอกที่ไม
เกี่ยวของกัน และ ในกรณีที่มีรายการระหวางกันที่มีสาระสําคัญ บริษัทฯ จะจัดใหผานการอนุมัติ
จาก คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท รวมถึงที่ประชุมผูถือหุนตามแตกรณี โดย
กําหนดใหการออกเสียงในที่ประชุมนั้นๆ กรรมการ หรือ ผูถือหุน ซึ่งมีสวนไดเสีย จะไมมีสิทธิออก
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บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)

รายการระหวางกัน

เสียงลงคะแนน ทั้งนี้ การดําเนินการใดๆ จะตองเปนไปตามประกาศที่เกี่ยวของของคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน
10.4 นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันรวมทั้งการไดมาหรือจําหนายไปซึ่ง
สินทรัพยในอนาคต
บริษัทฯ ยังคงมีนโยบายหรือแนวโนมในการทํารายการระหวางกันในอนาคตกับบริษัทที่
เกี่ยวของกันตอไป เชน การเชาอาคารสํานักงาน การเชาที่ดิน และการค้ําประกันเงินกูของบริษัทใน
กลุมโดยบริษัทฯและกรรมการของบริษัท อยางไรก็ตามบริษัทฯ ไมมีนโยบายที่จะทํารายการกับ
บุคคลที่อาจขัดแยงกัน ยกเวนในกรณีที่บริษัทฯ เห็นวาจะไดรับผลตอบแทนสูงสุด ซึ่งเปนไปในราคา
และเงื่อนไขที่ไมแตกตางหรือดีกวาจากบุคคลภายนอก ซึ่งบริษัทฯ จะกําหนดใหผานความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผูถือหุนในกรณีที่เปนรายการตามประกาศของคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน
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11.

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

11.1 ขอมูลทางการเงินโดยสรุป
11.1.1 ขอมูลจากงบการเงิน
บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)
ตารางสรุปงบแสดงฐานะการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552-2554
(พันบาท)
รายการ

ป 2552
(ตรวจสอบ)
%

ป 2553
(ตรวจสอบ)
%

ป 2554
(ตรวจสอบ)
%

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคา - อืน่ - สุทธิ
สินคาคงเหลือ - สุทธิ
สินทรัพยหมุนเวียนอืน่
รวมสินทรัพยหมุนเวียน

112,709
518,068
47,636
358,579
1,036,992

สินทรัพยไมหมุนเวียน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอืน่
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

171,973 10.1%
382,286 22.4%
112,377
6.6%
666,637 39.1%
1,703,629 100.0%

6.6%
30.4%
2.8%
21.0%
60.9%

364,371
487,009
52,434
258,922
1,162,736

23.4%
31.3%
3.4%
16.6%
74.6%

135,476
8.7%
163,112 10.5%
96,370
6.2%
394,957 25.4%
1,557,693 100.0%

282,174
628,006
37,392
267,837
1,215,409

15.1%
33.5%
2.0%
14.3%
64.9%

111,763
6.0%
469,231 25.1%
76,727
4.1%
657,721 35.1%
1,873,129 100.0%
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ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)
ตารางสรุปงบแสดงฐานะการเงินรวม (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552-2554
(พันบาท)
รายการ
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
หนี้สินภายใตสัญญาเชาทางการเงิน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
รายไดรับลวงหนา - อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
หนี้สินภายใตสัญญาเชาทางการเงิน
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินผลประโยชนพนักงาน
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
สวนตางระหวางราคาซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย

ป 2552
(ตรวจสอบ)
%

ป 2553
(ตรวจสอบ)
%

ป 2554
(ตรวจสอบ)
%

263,500
236,952

15.5%
13.9%

225,314

14.5%

232,613

12.4%

7,103
152,200
205,387
252,383
1,117,524

0.4%
8.9%
12.1%
14.8%
65.6%

8,554
15,000
86,380
328,762
664,010

0.5%
1.0%
5.5%
21.1%
42.6%

2,488
66,481
363,143
664,724

0.1%
3.5%
19.4%
35.5%

7,826
20,600
3,259
31,685
1,149,209

0.5%
1.2%
0.2%
1.9%
67.5%

3,833
1,902
5,735
669,745

0.2%
0.1%
0.4%
43.0%

10,982
15,971
6,142
33,095
697,819

0.6%
0.9%
0.3%
1.8%
37.3%

900,000
700,000
204,201

52.8%
41.1%
12.0%

1,026,000
708,069
5,721

65.9%
45.5%
0.4%

1,026,000
882,654
129,502

54.8%
47.1%
6.9%

(16,594)

(1.0%)

(16,594)

(1.1%)

(16,594)

(0.9%)

(344,679)
542,928
11,491
554,419
1,703,629

(20.2%)
31.9%
0.7%
32.5%
100.0%

ที่อยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับมูลคาสุทธิ
ตามบัญชีของบริษัทยอย
กําไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรร-สํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
รวมสวนของบริษัทใหญ
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

7,229
0.5%
168,945 10.8%
873,369 56.1%
14,580
0.9%
887,949 57.0%
1,557,693 100.0%

17,959
1.0%
146,908
7.8%
1,160,429 62.0%
14,881
0.8%
1,175,310 62.7%
1,873,129 100.0%
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ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)
ตารางสรุปงบกําไรเบ็ดเสร็จรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552-2554
(พันบาท)
รายการ

ป 2552
(ตรวจสอบ)
%

ป 2553
(ตรวจสอบ)
%

ป 2554
(ตรวจสอบ)
%

รายได
รายไดธุรกิจเพลง

926,183

42.6%

1,053,038

36.4%

934,477

34.2%

รายไดธุรกิจสื่อ

537,292

24.7%

663,379

22.9%

941,852

34.5%

รายไดธุรกิจโชวบิซ

527,427

24.3%

533,357

18.4%

814,141

29.8%

รายไดธุรกิจภาพยนตร

133,516

6.1%

62,280

2.2%

20,230

0.7%

50,051

2.3%

583,845

20.2%

18,655

0.7%

รายไดธุรกิจกีฬา
รวมรายไดจากการขายและบริการ

2,174,469 100.0%

2,895,899 100.0%

2,729,356 100.0%

ตนทุนขายและบริการ *

1,661,835

76.4%

1,967,538

67.9%

1,853,162

67.9%

512,634

23.6%

928,361

32.1%

876,194

32.1%

37,803

1.7%

21,709

0.7%

35,666

1.3%

กําไรกอนคาใชจาย

550,437

25.3%

950,069

32.8%

911,860

33.4%

คาใชจายในการขาย

53,649

2.5%

84,610

2.9%

101,264

3.7%

387,215

17.8%

465,897

16.1%

481,065

17.6%

9,859

0.4%

กําไรขั้นตน
รายไดอนื่

คาใชจายในการบริหาร *
ผลประโยชนพนักงานตัดจาย

-

-

-

-

รวมคาใชจาย

440,864

20.3%

550,507

19.0%

592,188

21.7%

กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได

109,574

5.0%

399,562

13.8%

319,673

11.7%

30,762

1.4%

13,901

0.5%

2,707

0.1%

2,583

0.1%

59,411

2.1%

97,304

3.6%

กําไรและกําไรเบ็ดเสร็จสําหรับป

76,228

3.5%

326,249

11.3%

219,661

8.0%

การแบงปนกําไรและกําไรเบ็ดเสร็จ
สวนที่เปนของบริษัทใหญ
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม

75,589
639

3.5%
0.0%

316,652
9,598

10.9%
0.3%

209,352
10,310

7.7%
0.4%

76,228

3.5%

326,249

11.3%

219,661

8.0%

ตนทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
สวนที่เปนของบริษัทใหญ (บาท)
จํานวนหุนสามัญ (หุน)

0.11

0.45

0.24

700,000

703,162

870,696

0.11

0.41

0.23

700,000

767,734

929,102

กําไรตอหุนปรับลด
สวนที่เปนของบริษัทใหญ (บาท)
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักปรับลด

* ป 2552 มีการจัดประเภทรายการใหมโดยฝายจัดการ
หนา 122

บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)
ตารางสรุปงบกระแสเงินสดรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552-2554
(พันบาท)
รายการ

ป 2552 *
(ตรวจสอบ

ป 2553
%

(ตรวจสอบ

ป 2554
%

(ตรวจสอบ)

%

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิ

76,228

67.6% 326,249

89.5%

219,661

77.8%

100,209

88.9% 309,996

85.1%

85,419

30.3%

(6,820)

(6.1%)

(4,607)

(1.3%)

(2,119)

(0.8%)

(498)

(0.4%)

142

0.0%

5,218

1.8%

(13,190) (11.7%)

(2,259)

(0.6%)

(21,407)

(7.6%)

7.6%

39,432

10.8%

1,901

0.7%

2,039

0.6%

(2,039)

(0.7%)

-

3,861

1.4%

(0.1%)

(3,556)

(1.3%)

-

17,391

6.2%

ปรับกระทบกําไร(ขาดทุน)สุทธิเปนเงินสดรับ(จาย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน
คาเสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชี
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(หนี้สูญรับคืน) และ
ภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จายตัดจาย - สุทธิ
คาเผื่อมูลคาสินคา (กลับรายการ)
คาเผื่อการรับคืนสินคา (กลับรายการ) - สุทธิ
คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย

8,532

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเงินใหกูยืมระยะสั้นอื่น

-

-

ประมาณการผลขาดทุนจากคดีความ

-

-

501

0.4%

(กําไร)ขาดทุนจากการขายและตัดจําหนายอุปกรณ
สํารองผลประโยชนพนักงาน

-

(279)
-

ดอกเบีย้ รับ

(2,118)

(1.9%)

(858)

(0.2%)

(4,265)

(1.5%)

ดอกเบีย้ จาย

30,762

27.3%

13,901

3.8%

2,707

1.0%

ภาษีเงินได

2,583

2.3%

59,411

16.3%

97,322

34.5%

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน

196,190

174.1% 743,169 204.0%

400,096 141.8%

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยดําเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้การคา

34,234

30.4%

38,219

10.5% (139,156) (49.3%)

สินคาคงเหลือ

29,859

26.5%

(4,940)

(1.4%)

9,824

3.5%

9,812

8.7%

83,547

22.9%

3,218

1.1%

(10,323)

(9.2%)

102

0.0%

(4,303)

(1.5%)

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

-

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)

-

เจาหนี้การคา

(55,618) (49.3%) (23,465)

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

102,933

91.3%

-

-

หนี้สินผลประโยชนพนักงานลดลง

-

(6.4%)

14,663

5.2%

(40,875) (11.2%)

8,050

2.9%

-

(1,420)

(0.5%)

-

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น

(2,448)

(2.2%)

(1,356)

(0.4%)

379

0.1%

รับคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จาย

28,845

25.6%

43,969

12.1%

26,435

9.4%

จายชําระภาษีเงินได

(52,237) (46.3%) (68,590) (18.8%)

(80,639)

(28.6%)

281,246

237,148

84.0%

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน

249.5% 769,780

211.3%

หนา 123

บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)
ตารางสรุปงบกระแสเงินสดรวม (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552-2554
(พันบาท)
รายการ

ป 2552 *
(ตรวจสอบ

ป 2553
%

(ตรวจสอบ

ป 2554
%

(ตรวจสอบ)

%

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ดอกเบีย้ รับ
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบคุ คลและกิจการที่เกี่ยวของกันเพิ่มขึ้น

2,118
-

1.9%

858

0.2%

4,020

1.4%

-

-

-

(8,102)

(2.9%)

รับชําระเงินใหกูยืมระยะสั้นแกบคุ คลและกิจการที่เกี่ยวของกัน

5,024

4.5%

9,267

2.5%

-

เงินใหกูยืมระยะสั้นอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง

2,811

2.5%

834

0.2%

(901)

เงินสดจายจากการลงทุนในบริษัทยอย

(691)

(0.6%)

-

-

เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจําครบกําหนด 12 เดือน
ซื้ออุปกรณ
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย
สินทรัพยไมมีตัวตนเพิ่มขึ้น
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน

-

(0.3%)
-

(4,083)

(1.1%)

(124)

(0.0%)

(15,392) (13.7%) (36,036)

(9.9%)

(33,313)

(11.8%)

1.3%

4,222

1.5%

8,466

-

-

-

7.5%

4,790

(64,053) (56.8%) (56,890) (15.6%) (322,990) (114.5%)
(61,717) (54.8%) (81,261) (22.3%) (357,188) (126.6%)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จายชําระดอกเบีย้

(30,724) (27.3%) (14,004)

(3.8%)

(2,741)

(1.0%)

เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินลดลง

(8,891)

(7.9%)

-

-

รับเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

74,500

66.1% 104,000

28.5%

45,000

15.9%

(394,200) (349.8%) (367,500) (100.9%)

(45,000)

(15.9%)

จายชําระเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
รับเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
จายชําระเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
จายชําระหนี้สินภายใตสัญญาเชาทางการเงิน
การเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนสวนนอย
เงินปนผลจาย
เงินปนผลจายใหสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
รับชําระคาหุนเพิ่ม
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน

73,100
-

64.9%

4.0%

- (172,400)

(47.3%)

(15,000)

(5.3%)

(2.4%)

(12,117)

(4.3%)

(1,965)
-

(8,833)

-

-

1.1%

-

-

-

-

- (220,659) (78.2%)

-

(1.7%)

(6,509)

(1.8%)

(10,008)

-

13,789

3.8%

298,367 105.7%

(300,094) (266.3%) (436,857) (119.9%)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ

(80,566) (71.5%) 251,662

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดสิ้นป

193,275
112,709

-

-

14,600

(13,189) (11.7%)
1,275

-

171.5% 112,709
100.0% 364,371

69.1%
30.9%
100.0%

(3.5%)

37,843

13.4%

(82,197)

(29.1%)

364,371 129.1%
282,174 100.0%

* ป 2552 มีการจัดประเภทรายการใหมโดยฝายจัดการ

หนา 124

บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

11.1.2 อัตราสวนทางการเงิน
บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)
อัตราสวนทางการเงินทีส่ ําคัญรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552-2554
อัตราสวนทางการเงิน

2552

2553

2554

อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)

0.93

1.75

1.83

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา)

0.56

1.28

1.38

อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา)

0.24

0.86

0.36

อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา)

4.11

5.76

4.90

89

64

75

19.19

26.08

25.38

ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน)

20

14

15

อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา)

6.66

9.37

9.02

ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน)

55

39

41

วงจรเงินสด (วัน)

54

39

49

23.58%

32.06%

32.10%

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%)

3.30%

13.05%

10.41%

อัตรากําไรอืน่ (%)

1.71%

0.74%

1.29%

อัตรากําไรสุทธิ (%)

3.42%

10.85%

7.57%

14.72%

44.72%

20.59%

6.11%

24.50%

18.64%

70.66%

251.13%

220.03%

1.23

1.14

0.97

9.48%

15.98%

14.65%

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)

2.12

0.77

0.60

อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา)

3.56

28.74

118.08

อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (Cash basis)(เทา)

0.69

1.34

0.76

มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท)

0.78

1.24

1.33

กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญตอหุน (บาท)

0.11

0.45

0.24

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา)

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร
อัตรากําไรขั้นตน (%)

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%)
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา)
อัตรากําไรกอนหักคาเสื่อมราคาดอกเบี้ยและภาษี (%)
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน

ขอมูลตอหุน

หนา 125

บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

11.2 คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ
คําอธิบายและบทวิเคราะหของฝายจัดการในสวน 11 นี้ไดจัดทําขึ้นจากผลประกอบการของ
บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (“บริษัทฯ”) ตามงบการเงินที่ผานการตรวจสอบ
จากผูสอบบัญชีสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552, 2553 และ 2554 เพื่อประโยชนในการแสดง
ภาพผลประกอบการโดยรวมของกลุมบริษัท โดยไดมีการจัดแบงกลุมธุรกิจ ออกเปน 5 กลุม ไดแก
ธุรกิจเพลง ธุรกิจสื่อ ธุรกิจโชวบิซ ธุรกิจภาพยนตร และธุรกิจกีฬา ซึ่งเปนกลุมธุรกิจหลักของบริษัทฯ

11.2.1 ผลการดําเนินงานที่ผานมาของแตละกลุมธุรกิจ
งบการเงินสําหรับสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2554 บริษัทมีรายไดซึ่ง
สามารถจําแนกตามกลุมธุรกิจตางๆ ไดดังนี้
ป 2553
ประเภทรายได
ธุรกิจเพลง

ป 2554

% การเปลี่ยนแปลง

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

(รอยละ)

1,053.0

36.1%

934.5

33.8%

(118.5)

(11.3%)

ธุรกิจสื่อ

663.4

22.7%

941.9

34.1%

278.5

42.0%

ธุรกิจโชวบิซ

533.4

18.3%

814.1

29.4%

280.7

52.6%

62.3

2.1%

20.2

0.7%

(42.1)

(67.6%)

583.8

20.0%

18.7

0.7%

(565.1)

(96.8%)

ธุรกิจภาพยนตร
ธุรกิจกีฬา
รวมรายไดจากการขายและบริการ

2,895.9

99.3% 2,729.4

98.7%

(166.5)

(5.7%)

รายไดอื่น
รวมรายได

21.7
2,917.6

0.7%
35.6
100.0% 2,765.0

1.3%
100.0%

13.9
(152.6)

64.1%
(5.2%)
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งบการเงินสําหรับป 2554 เมื่อเปรียบเทียบกับ งบการเงินสําหรับป 2553 แสดงภาพรวมของ
ผลการดําเนินงาน ดังนี้
งบการเงิ น รวมของบริ ษั ท ฯสํา หรั บ ป สิ้ น สุด วั น ที่ 31 ธัน วาคม 2554 แสดงผลกํา ไรสุท ธิ
จํานวน 209.4 ลานบาท เปลี่ยนแปลงลดลงจากป 2553 จํานวน 107.3 ลานบาท หรือรอยละ 33.9
ซึ่งแสดงผลกําไรสุทธิ จํานวน 316.7 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักดังนี้
รายได
รายไดรวมสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีจํานวน 2,765.0 ลานบาท ลดลงสุทธิ
จากป 2553 จํานวน 152.6 ลานบาท หรือรอยละ 5.2 สามารถอธิบายจําแนกตามกลุมธุรกิจตางๆ ได
ดังนี้
รายไดธุรกิจเพลง
รายไดจากธุรกิจเพลงประกอบดวย รายไดจากการจําหนายสินคาเพลง ประเภทซีดี วีซีดี
และ ดีวีดี รายไดจากธุรกิจดิจิตอล และรายไดจากการจัดเก็บลิขสิทธิ์ โดยในป 2554 บริษัทฯมี
รายไดจากธุรกิจเพลงจํานวน 934.5 ลานบาท ลดลงจากป 2553 จํานวน 118.5 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 11.3 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายไดโครงการ “ซุปเปอรเหมา *339” เปนหลัก รายได
จากการจําหนายแผนซีดี วีซีดี และ ดีวีดี ลดลงจากปกอนเล็กนอย ในขณะที่รายไดจากการจัดเก็บ
ลิขสิทธิ์เพิ่มขึ้น
รายไดธุรกิจสื่อ
รายไดจากธุรกิจสื่อประกอบดวย รายไดจากธุรกิจสื่อโทรทัศน สื่อวิทยุ และสื่อโมเดิรนเทรด
โดยในป 2554 บริษัทฯมีรายไดจากธุรกิจสื่อ 941.9 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2553 จํานวน 278.5
ลานบาท คิดเปนรอยละ 42.0 จากการเพิ่มขึ้นของสื่อทุกประเภท โดยเฉพาะสื่อโทรทัศนที่มีรายได
เพิ่มขึ้นจากธุรกิจทีวีดาวเทียม (Satellite TV) เปนหลัก จากเดิม 2 ชองในปกอน เปน 4 ชองในปนี้
ไดแก สบายดีทีวี, YOU Channel, Channel 8 และ Yaak TV เปนผลใหรายไดจากธุรกิจทีวีดาวเทียม
เพิ่ ม ขึ้ น ร อ ยละ 467.1 นอกจากนี้ จากการจั ด อั น ดั บ ช อ งที วี ด าวเที ย มยอดนิ ย มของ Nielsen
Research ประจําเดือนมกราคม 2555 ชองสบายดีทีวี และ YOU Channel ติดอันดับที่ 1 และ
อันดับที่ 2 ตามลําดับ ของกลุมรายการเพลง และชอง 8 ติดอันดับ 2 ของกลุมบันเทิงวาไรตี้ ซึ่งผล
สํารวจดังกลาวแสดงใหเห็นถึงกระแสความนิยมและความชื่นชอบของผูชมรายการที่เพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง สําหรับรายไดของธุรกิจ Free TV ในปที่ผานมามีอัตราการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้น แมวามี
จํานวนเวลาออกอากาศลดลงจากปกอน ทั้งนี้ เนื่องจากเปนการลดเวลาออกอากาศของรายการที่ไม
กอใหเกิดรายไดตอบริษัทฯมากนัก
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ธุ ร กิ จ สื่ อ วิ ท ยุ มี ร ายได เ พิ่ ม ขึ้ น จากการขายโฆษณา โดยป 2554 และ 2553 บริ ษั ท ฯ
ดําเนินการผลิตรายการวิทยุเพียงคลื่นเดียว ไดแก COOL 93.0 ซึ่งจากการจัดอันดับคลื่นวิทยุยอด
นิยมของ Nielsen Research ในชวงหลายปที่ผานมาจนถึงปจจุบัน คลื่น COOL 93.0 ยังคงติดอยูใน
อันดับที่ 1 ของกลุมเพลงประเภท Easy Listening จากการที่ไดรับความนิยมจากผูฟงรายการมา
อยางตอเนื่องยาวนาน
รายไดธุรกิจโชวบิซ
รายไดธุรกิจโชวบิซ ประกอบดวย รายไดจากการจัดคอนเสิรตและกิจกรรมการตลาด รายได
จากการบริหารศิลปน และรายไดจากงานรับจางผลิต โดยในป 2554 บริษัทฯมีรายไดในกลุมธุรกิจ
โชวบิซ จํานวน 814.1 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2553 จํานวน 280.7 ลานบาท คิดเปนรอยละ 52.6
จากการเพิ่มขึ้นของการจัดคอนเสิรต กิจกรรมการตลาด และงานรับจางผลิต เนื่องจากมีปริมาณการ
สงมอบงานเพิ่มขึ้นจากปกอน และในปนี้มีคอนเสิรตหลัก ไดแก Raptor, Kamikaze, K-OTIC และ
Love 6 with 9 men ขณะที่ปกอนมีคอนเสิรตหลัก ไดแก Xcoolsive Moment Concert Parn
Thanapon, คอนเสิรตแบบบานบานโปงลางสะออน และ Kamikaze Wave Concert
รายไดธุรกิจภาพยนตร
ในป 2554 บริ ษั ท ฯมี ร ายได ใ นกลุ ม ธุร กิ จ ภาพยนตร 20.2 ล า นบาท ลดลงจากป 2553
จํานวน 42.1 ลานบาท คิดเปนรอยละ 67.6 เนื่องจากในปนี้มีภาพยนตรออกฉายเพียง 1 เรื่อง ไดแก
“บางกอกกังฟู” ขณะที่ปกอนมีภาพยนตรที่ออกฉายถึง 2 เรื่อง ไดแก “สามยาน” และ “แฟนใหม”
รายไดธุรกิจกีฬา
รายไดจากธุรกิจกีฬาประกอบดวย รายไดจากการบริหารลิขสิทธิ์ และรายไดจากโครงการ
สนามฟุตบอลในรม โดยในป 2554 บริษัทฯมีรายไดในกลุมธุรกิจกีฬา 18.7 ลานบาท ลดลงจากป
2553 จํ า นวน 565.1 ลา นบาท คิ ด เปน ร อยละ 96.8 เนื่ อ งจากป ก อนมีรายได จ ากงานโครงการ
ถายทอดสดฟุตบอลโลกป 2010 รวมถึงการลดลงของรายไดจากโครงการสนามฟุตบอลในร ม
ภายใตชื่อ “S-One”
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ตนทุน คาใชจายขายบริหาร อัตรากําไรขั้นตน และ อัตรากําไรสุทธิ
ตนทุนขายและผลิตสําหรับป 2554 มีจํานวน 1,853.2 ลานบาท ลดลงจากป 2553 จํานวน
114.4 ลานบาท คิดเปนรอยละ 5.8 ลดลงในอัตราใกลเคียงกับการลดลงของรายได ในป 2554
ตนทุนที่เพิ่มขึ้นหลักๆ ไดแก ตนทุนธุรกิจโชวบิซ จากปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น รวมถึงธุรกิจทีวีดาวเทียมที่
มีการลงทุนเพิ่มในปนี้จํานวน 2 ชอง ในขณะที่ตนทุนธุรกิจกีฬา ธุรกิจเพลง และธุรกิจภาพยนตรมี
จํานวนลดลงจากปกอน
อัตรากําไรขั้นตนสําหรับป 2554 รอยละ 32.1 ใกลเคียงกับป 2553 โดยอัตรากําไรขั้นตนของ
ปนี้ หลักๆมาจากกลุมธุรกิจเพลง ธุรกิจสื่อวิทยุ ธุรกิจสื่อโมเดิรนเทรด และธุรกิจโชวบิซ
คาใชจายในการขายและบริหารสําหรับป 2554 มีจํานวน 582.3 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป
2553 จํานวน 31.8 ลานบาท คิดเปนรอยละ 5.8 มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของคาใชจายใน
การขายและคาใชจายที่เกี่ยวกับพนักงาน นอกจากนี้ ตนทุนทางการเงิน สําหรับป 2554 จํานวน
2.7 ลานบาท ลดลงจากป 2553 จํานวน 11.2 ลานบาท คิดเปนรอยละ 80.5 จากในระหวางปมีการ
ชําระคืนหนี้เงินกูยืมระยะยาว
จากภาพรวมดังกลาวขางตน เปนผลใหปนี้บริษัทมีอัตรากําไรสุทธิ รอยละ 7.7 ลดลงจากป
2553 ที่มีอัตรากําไรสุทธิ รอยละ 10.9
11.2.2 สินทรัพย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯมีสินทรัพยรวมทั้งสิ้น 1,873.1 ลานบาท โดยแบงสัดสวน
เปน สินทรัพยหมุนเวียน รอยละ 64.9 และ สินทรัพยไมหมุนเวียน รอยละ 35.1
สินทรัพยรวมป 2554 เพิ่มขึ้นจากป 2553 รอยละ 20.3 มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของ
สินทรัพยไมมีตัวตนเพิ่มขึ้นรอยละ 187.7 จากการจายชําระคาลิขสิทธิ์ตางๆ ลูกหนี้การคา – อื่น
เพิ่มขึ้นรอยละ 29.0 จากการเพิ่ม ขึ้นตามรายไดที่เ พิ่มขึ้นของงานรับจางผลิตในชวงครึ่งปหลัง ที่
มากกวาปกอน
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11.2.3 สภาพคลอง
11.2.3.1

กระแสเงินสด

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเทากับ
282.2 ลานบาท ลดลงจากปกอน จํานวน 82.2 ลานบาท สาเหตุหลักมาจากการใชไปในกิจกรรม
ลงทุ น โดยส ว นใหญ ใ ช เ พื่ อ การลงทุ น ในลิ ข สิ ท ธิ์ ต า งๆ อย า งไรก็ ดี กระแสเงิ น สดจากกิ จ กรรม
ดําเนินงานเพิ่มขึ้นจากเงินสดรับในการดําเนินงานของบริษัทฯ กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เพิ่มขึ้นจากเงินรับชําระคาหุนของบริษัทฯเนื่องจากชวงตนป 2554 มีผูถือหุนมาใชสิทธิ RS-W1
11.2.3.2 อัตราสวนสภาพคลองที่สําคัญ
อัตราส วนสภาพคล อง (เทา)
อัตราส วนสภาพคล องหมุนเร็ว (เทา)

ป 2552 ป 2553 ป 2554
0.93
1.75
1.83
0.56

1.28

1.38

ณ สิ้น ป 2554 ภาพรวมสภาพคลอ งของบริษั ท ฯยัง อยูในเกณฑดี มีสิน ทรัพ ย ห มุ น เวี ย น
มากกวาหนี้สินหมุนเวียนเมื่อเทียบกับปกอน บริษัทฯมีกระแสเงินสดรับเขาอยางตอเนื่องจากผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ ขณะที่กระแสเงินสดที่จายออกไปสวนใหญเปนการลงทุนเพื่อใหไดกลับมาซึ่ง
ผลตอบแทนที่ดีในอนาคต แสดงใหเห็นถึงฐานะการเงินที่แข็งแกรงของบริษัทฯ

11.2.4 แหลงที่มาของเงินทุน
11.2.4.1

หนี้สิน

หนี้สินรวมป 2554 เพิ่มขึ้นจากป 2553 รอยละ 4.2 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สิน
ไมหมุนเวียน รอยละ 477.1 จากการบันทึกบัญชีหนี้สินผลประโยชนพนักงานตามมาตรฐานการบัญชี
ใหม และการเพิ่มขึ้นของหนี้สินภายใตสัญญาเชาทางการเงิน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัท
ฯมีหนี้สินรวมจํานวน 697.8 ลานบาท ประกอบดวย หนี้สินที่เปนทางการคาทั่วไปเปนหลัก ไดแก
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น คาใชจายคางจาย และ รายไดรับลวงหนา-อื่น
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สวนของผูถือหุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯมีสวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ จํานวน 1,160.4 ลาน
บาท เพิ่มขึ้นจากป 2553 รอยละ 32.9 เนื่องจากการรับชําระคาหุนเพิ่มจากการที่มีผูถือหุนมาใชสิทธิ
RS-W1 ซึ่งครบกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทายในชวงตนป 2554
11.2.4.3

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน

อัตราส วนหนี้สินตอส วนของผู ถือหุน (เทา)

ป 2552 ป 2553 ป 2554
2.12
0.77
0.60

อัตราสวนของหนี้สินตอสวนของผูถือหุนป 2554 เทากับ 0.60 เทา ลดลงจากป 2553 (0.77
เทา) จากการเพิ่มขึ้นในสวนของทุนเปนหลัก

11.3 ปจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลตอผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
ไมมี
11.4 คาบริการวิชาชีพ
ก) คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
กลุมบริษัทจายคาตอบแทนการสอบบัญชี สําหรับป 2554 และ 2553 เปนจํานวนรวม
ทั้งสิ้น 2.4 ลานบาท และ 2.9 ลานบาท
ข) บริการอื่น (Non-Audit Fee)
ไมมี

หนา 131

บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)

ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ

12. ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ
- ไมมี -

หนา 132

บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)

การรับรองความถูกตองของขอมูล

สวนที่ 2 การรับรองความถูกตองของขอมูล
บริษัทไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว ดวยความ
ระมัดระวัง บริษัทขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไม
ขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองวา
(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป
ไดแสดงขอมูลอยางถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และ กระแส
เงินสดของบริษัทและบริษัทยอยแลว
(2) บริษัทไดจัดใหมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพื่อใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผย
ขอมูลในสวนที่เปนสาระสําคัญทั้งของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแล
ใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว
(3) บริษัทไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติ
ตามระบบดังกลาว และบริษัทไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554
ตอผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการ
เปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการ
จัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย
ในการนี้ เพื่ อ เป น หลั ก ฐานว า เอกสารทั้ ง หมดเป น เอกสารชุ ด เดี ย วกั น กั บ ที่ บ ริ ษั ท
ไดรับรองความถูกตองแลว บริษัทไดมอบหมายให นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล เปนผูลงลายมือชื่อกํากับ
เอกสารนี้ ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล กํากับไว บริษัทจะ
ถือวาไมใชขอมูลที่บริษัทไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน
ชื่อ

ตําแหนง

1. นายเกรียงไกร เชษฐโชติศักดิ์

กรรมการ

2. นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์

กรรมการ

ชื่อ

ตําแหนง

ผูรับมอบอํานาจ นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล

ลายมือชื่อ

ลายมือชื่อ

กรรมการ

หนา 133

บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1
บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)
รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ลําดับ
1.

ชื่อ-สกุล/ ตําแหนง
นายเกรียงไกร เชษฐโชติศักดิ์

อายุ
57

ประเภทกรรมการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาโทกิตติมศักดิ์

ประธานกรรมการ
2.

นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์

คณะบริหารธุรกิจ

สัดสวนการถือหุน
(รอยละ)
11.33

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
49

กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

รองประธานกรรมการ

คณะบริหารธุรกิจ

ปริญญาตรี

คณะรัฐศาสตร

ปริญญาตรี

คณะนิเทศศาสตร

ครอบครัวระหวาง
ผูบริหาร
เปนพี่นองกับผูบริหารใน

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
ตําแหนง

การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
บริษัท

ประธานกรรมการ

บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)

Director Accreditation Program (DAP) ป 2546

ไมมี

23.23

เปนพี่นองกับผูบริหารใน

2546-ปจจุบัน

รองประธานกรรมการ

บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)

Director Accreditation Program (DAP) ป 2546

กรรมการ บริษัท เชษฐโชติศักดิ์ จํากัด

ลําดับที่ 1 และ 3

2535-ปจจุบัน

ประธานเจาหนาที่บริหาร

บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)

เปนพี่นองกับผูบริหารใน

มี.ค.50-ปจจุบัน

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)

ลําดับที่ 1-2

2546-ปจจุบัน

กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร

บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)

ต.ค.46-มิ.ย.48

รองกรรมการผูจัดการ-ธุรกิจสื่อ

บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)

2550 - ปจจุบัน

รองกรรมการผูอํานวยการ
ที่ปรึกษากฎหมาย

กรรมการ บริษัท เอส.เอส.ทู ซี จํากัด
กรรมการ บริษัท ไทเกอรฟน จํากัด

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
3.

นายสุวัฒน เชษฐโชติศักดิ์

46

กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

กรรมการ

กรรมการ บริษัท พรีโม พอสโต จํากัด
7.98

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

รองประธานกรรมการบริหาร
4.

นายดนัยศิษฏ เปสลาพันธ

56

กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

น.บ.ท.

กรรมการ

เนติบัณฑิตไทย

0.05

ไมมี

สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา

รองกรรมการผูอํานวยการ

น.บ.

การดํารงตําแหนงกรรมการ
ในบริษัทอื่นที่ไมไดถือหุนโดย บมจ. อารเอส

ชวงเวลา
2535-ปจจุบัน

ลําดับที่ 2-3

มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

ประธานเจาหนาที่บริหาร

ความสัมพันธทาง

2540 - 2550

Director Accreditation Program (DAP) ป 2546

กรรมการ บริษัท เชษฐโชติศักดิ์ จํากัด

บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)

Director Certification Program (DCP) ป 2551

ไมมี

บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)

Financial Statements for Directors (FSD) ป 2551

นิติศาสตรบัณฑิต

Director Accreditation Program (DAP) ป 2551

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประกาศนียบัตร

กฎหมายการคาระหวางประเทศ
สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา

ประกาศนียบัตร
5.

นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล

41

กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

ปริญญาโท

กรรมการและกรรมการบริหาร

กฎหมายภาษีอากร

สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา
บริหารธุรกิจบัณฑิต (MBA)

ไมมี

ไมมี

สถาบันศศินทรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประธานเจาหนาที่ฝายปฏิบัติการ

ปริญญาตรี

สถิติศาสตรบัณฑิต

กรรมการและกรรมการบริหาร

บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)

ก.ค. 50-ปจจุบัน

ประธานเจาหนาที่ฝายปฏิบัติการ
รองกรรมการผูอํานวยการอาวุโส

บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)

เม.ย. 46-พ.ค. 50

รองกรรมการผูจัดการ

บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)

ก.ย.2550-ปจจุบัน

1-30 มิ.ย. 50

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Executive Development Program

เม.ย.47-ปจจุบัน

Director Certification Program (DCP) ป 2550
Director Accreditation Program (DAP) ป 2547

ไมมี

ไมมี

บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

รุนที่4 (EDP 4) ป 2552
6.

นายดามพ นานา

42

กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

ปริญญาโท

Master of Business Administration (MBA)

ปริญญาตรี

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

กรรมการและกรรมการบริหาร
ประธานเจาหนาที่ฝายการเงิน

ไมมี

ไมมี

กรรมการและประธานเจาหนาที่ฝายการเงิน

บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)

Director Certification Program (DCP) ป 2551

ม.ค.2545 - ก.ย.2550

Senior Vice President

HSBC

Director Accreditation Program (DAP) ป 2551

ก.พ. 2550 - ปจจุบัน

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)

Director Certification Program (DCP) ป 2550

ประธานกรรมการบริหารกลุมบริษัทที่ปรึกษาในเครือบริษัท โปรเฟสชั่นแนล อัลไลแอนซ กรุป จํากัด

ก.พ. 2550 - ปจจุบัน

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)

Audit Committee Program (ACP)

กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจมารท จํากัด (มหาชน)

Director Accreditation Program (DAP) ป 2547

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
7.

นายพิศิษฐ ดัชณาภิรมย
กรรมการอิสระ

70

กรรมการตรวจสอบ

ปริญญาตรี

พลเอก ไพโรจน พานิชสมัย
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ไมมี

ไมมี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ประธานกรรมการตรวจสอบ

8.

บัญชีบัณฑิต

64

กรรมการตรวจสอบ

ปริญญาโท

พาณิชยศาสตรบัณฑิต

2544 - ปจจุบัน

ประธานกรรมการบริหาร

กลุมบริษัทที่ปรึกษาในเครือ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล อัลไลแอนซ กรุป จํากัด

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

2546 - ปจจุบัน

กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท เจมารท จํากัด (มหาชน)

กรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัท ภูเก็ต อินเตอรเนชั่นแนล ฮอสปตอล จํากัด

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 966

2546 - ปจจุบัน

กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท เค-เทค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)

กรรมการ บริษัท โปลิฟารม จํากัด

2545 - ปจจุบัน

กรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

บริษัท ภูเก็ต อินเตอรเนชั่นแนล ฮอสปตอล จํากัด

2535 - ปจจุบัน

กรรมการ

บริษัท โปลิฟารม จํากัด

พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางพัฒนาสังคม

ไมมี

ไมมี

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา)
ปริญญาตรี

นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

9.

นายวิทยา ดานธํารงกูล
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

49

กรรมการตรวจสอบ

ปริญญาโท
ปริญญาตรี

ไมมี

ไมมี

36

-

ปริญญาโท
ปริญญาตรี

ม.ค. 2550 - ปจจุบัน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)

Director Accreditation Program (DAP) ป 2550

ก.พ. 2550 - ปจจุบัน
2549

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)

Director Certification Program (DCP) ป 2550
Audit Committee Program (ACP)
ป 2550
Finance for Non-Finance Director (FN) ป 2550

รองผูบัญชาการทหารสูงสุด (ทบ.)

กองบัญชาการทหารสูงสุด

2548

ประธานคณะที่ปรึกษา กองทัพบก

กองทัพบก

2543

ผูบัญชาการศูนยอํานวยการสรางอาวุธ กองทัพบก

กองทัพบก

เม.ย. 2550 - ปจจุบัน
ต.ค. 2552-ปจจุบัน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)

Director Accreditation Program (DAP) ป 2550

Oregon State University ประเทศสหรัฐอเมริกา

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ปริญสิริ จํากัด (มหาชน)

Director Certification Program (DCP) ป 2550

เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)

พ.ค. 2550 - ปจจุบัน

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

10. นายคมสันต เชษฐโชติศักดิ์
ประธานเจาหนาที่ฝายพาณิชย

ป 2548

Illinois Institute of Technology
University of California, Santa Barbara

ไมมี

ปจจุบัน

รองศาสตราจารย ระดับ 9

ปจจุบัน

อาจารยประจําสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษยและองคการ

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

2549-2550

ผูอํานวยการโครงการวารสารบริหารธุรกิจ

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

2543-2544

ผูอํานวยการฝายอบรม

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (ISMED)

ไมมี

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปริญสิริ จํากัด (มหาชน)

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

เปนบุตรของผูบริหารใน

2552-ปจจุบัน

ประธานเจาหนาที่ฝายพาณิชย

บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)

ลําดับที่ 1

2552-ปจจุบัน

รองกรรมการผูอํานวยการ Film Business

บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)

2550-ปจจุบัน

กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เค-เทค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)

กรรมการผูจัดการ

บริษัท สกาย-ไฮ เน็ตเวิรค จํากัด

2547-2549

ผูชวยกรรมการผูจัดการ

บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)

2543-2545

Financial Consultant

KPMG (Thailand)

ไมมี

ไมมี

บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับการดํารงตําแหนงผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมบริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
นายเกรียงไกร
นายสุรชัย
นายสุวัฒน
นายดนัยศิษฏ
นางพรพรรณ
นายดามพ
เชษฐโชติศักดิ์
เชษฐโชติศักดิ์
เชษฐโชติศักดิ์
เปสลาพันธ
เตชรุงชัยกุล
นานา

1. บมจ. อารเอส
2. บจ. เค. มาสเตอร
3. บจ. อาวอง
4. บจ. สกาย-ไฮ เน็ตเวิรค
5. บจ. อาร เอส ฟลม แอนด ดิสทริบิวชั่น
6. บจ. ยาค (เดิมชื่อ บจ. ฟลมเซิรฟ)
7. บจ. อารเอส อินสโตร มีเดีย (เดิมชื่อ บจ. พี.โอ.วี. (พอยท ออฟ วิว))
8. บจ. บางกอก ออรกาไนเซอร
9. บจ. อาร.เอส. เทเลวิชั่น
10. บจ. บลูแฟรรี่ (เดิมชื่อ บจ. เรด เซลเลอร)
11. บจ. ไอเดีย เพาวเวอร (เดิมชื่อ บจ. นิวส เจนเนอเรชั่น)
12. บจ. อะลาดิน เฮาส
13. บจ. อาร.เอส. สปอรตมาสเตอร (เดิมชื่อ บจ. รักษเสียง)
14. บจ. อาร สยาม
15. บจ. จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย
16. บจ. นาคาเซีย
17. บจ. โพเอมา
18. บจ. ดี มีเดีย แอนด โปรดักชั่น
19. บจ. อารเอส อินเตอรเนชั่นแนล บรอดคาสติ้ง แอนด สปอรต แมเนจเมนท
20. บจ. เอส-วัน สปอรต (เดิมชื่อ บจ. อารเอส เฟรชแอร)
หมายเหตุ
x ประธานกรรมการ
/

กรรมการ

// กรรมการบริหาร

x

/ //

/ //

/

/ //

/ //

นายพิศิษฐ
ดัชณาภิรมย

พลเอกไพโรจน
พานิชสมัย

นายวิทยา
ดานธํารงกูล

นายคมสันต
เชษฐโชติศักดิ์

/

/

/

//

x
x

/

x
x

/

x

/

x
x
x

/

x
x

/

x
x
x

x

/

/

/

บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทยอยและบริษัทที่เกี่ยวของ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
บริษัท

กรรมการ

1)

กรรมการ

บริษัทยอย
1. บริษัท เค.มาสเตอร จํากัด

นายณรงค ซื่อทรัพยอนันต
นายกิตติโชค งามนิธิโชติรัตน

2. บริษัท อาวอง จํากัด
3. บริษัท สกาย-ไฮ เน็ตเวิรค จํากัด

นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์
นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์

4. บริษัท อาร เอส ฟลม แอนด ดิสทริบิวชั่น จํากัด
5. บริษัท ยาค จํากัด (เดิมชื่อ บริษัท ฟลมเซิรฟ จํากัด)
6. บริษทั อารเอส อินสโตร มีเดีย จํากัด (เดิมชื่อ บริษัท พี.โอ.วี. (พอยท ออฟ วิว) จํากัด)
7. บริษัท บางกอก ออรกาไนเซอร จํากัด
8. บริษัท อาร.เอส.เทเลวิชั่น จํากัด
9. บริษัท บลูแฟรรี่ จํากัด (เดิมชื่อ บริษัท เรด เซลเลอร จํากัด)
10. บริษัท ไอเดีย เพาเวอร จํากัด

นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์
นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์
นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์
นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์
นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์
นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์

(เดิมชื่อ บริษัท นิวส เจนเนอเรชั่น จํากัด)
11. บริษัท อะลาดิน เฮาส จํากัด
12. บริษัท อาร.เอส. สปอรตมาสเตอร จํากัด

2)

นายณรงค ซื่อทรัพยอนันต
นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล

นายคมสันต เชษฐโชติศักดิ์
นางสาวมาลี เชษฐโชติศักดิ์
นางภัทธิรา ปาลวัฒนวิไชย
นายชาคริต พิชญางกูร
นายณรงค ซื่อทรัพยอนันต
นายณรงค ซื่อทรัพยอนันต

นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล
นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล

นายสุวัฒน เชษฐโชติศักดิ์
นายสุพรรณ เสือหาญ

นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์
นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์

(เดิมชื่อ บริษัท รักษเสียง จํากัด)
13. บริษัท อาร สยาม จํากัด

นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์

14. บริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จํากัด

นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์

15. บริษัท นาคาเซีย จํากัด
16. บริษัท โพเอมา จํากัด

นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์

นายกิตติโชค งามนิธิโชติรัตน
นายสุวัฒน เชษฐโชติศักดิ์
นายณรงค ซื่อทรัพยอนันต
นายสุทธิศักดิ์ ประศาสนครุการ
นายสุพรรณ เสือหาญ
นายกิตติโชค งามนิธิโชติรัตน
นายณรงค ซื่อทรัพยอนันต
นายกิตติโชค งามนิธิโชติรัตน
นายบุญเพิ่ม อินทนปสาธน
นายสมคิด อารยะสกุล

17. บริษทั ดี มีเดีย แอนด โปรดักชั่น จํากัด
(เดิมชื่อ บริษัท อารเอสไอ-ดรีม เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด)

นายณรงค ซื่อทรัพยอนันต
นายกิตติโชค งามนิธิโชติรัตน
18. บริษัท อารเอส อินเตอรเนชั่นแนล บรอดคาสติ้ง แอนด สปอรต แมเนจเมนท จํากัด
19. บริษัท เอส-วัน สปอรต จํากัด (เดิมชื่อ บริษัท อารเอส เฟรชแอร จํากัด)

นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์

นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล

นายสุวัฒน เชษฐโชติศักดิ์
นายสุพรรณ เสือหาญ
นายกิตติโชค งามนิธิโชติรัตน

บริษัทที่เกี่ยวของ
1. บริษัท เชษฐโชติศักดิ์ จํากัด

หมายเหตุ : 1) กรรมการดังกลาวเปนผูบริหาร บมจ. อารเอส
2) กรรมการดังกลาวไมไดเปนผูบริหาร บมจ. อารเอส

นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์

นายสุวัฒน เชษฐโชติศักดิ์

นางชณภา เชษฐโชติศักดิ์
นางสาวมาลี เชษฐโชติศักดิ์

เอกสารแนบ 3
-ไมม-ี

